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WO 

Weakness 
1 "กระบวนการบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร คุณสมบัติของผูเขารวม (ผูบริหารท่ีขาดการ
ตอเนื่อง,ผูประสานงานเปนคนใหม ขาดความตอเนื่องของการประสานงานขาดความตอเนื่องของการ
ประสานงาน" 
2 ขาดความชัดเจนของวัตถุประสงค เปาหมายและ KPI ของเครือขายในการดําเนินงาน ลปรร 
3 ขาดการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห องคความรูที่ชัดเจนที่ไดจาก UKM และ ขาดการนําเสนอความรูใน
รูปแบบอื่นๆ  ทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชน  
4 มี structure บริหารงานที่ยังไมเขมแข็ง ตั้งแตการดําเนินงานรวมถึงการติดตาม และประสานงานขาดความ
ตอเนื่อง จึงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทหนาที่และการดําเนินงานของ Business 
Committee 
5 ระบบบริหารงานดานงบประมาณของสมาชิกเครือขายใหความสําคัญแตกตางกัน 
6 ขาดการประเมินผลลัพธที่ไดจาก UKM เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
7 สมาชิกไมมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการ ลปลล และไมไดมีการใหคุณใหโทษ  
8 การดําเนินการที่ผานมาไมไดขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น 
9 การจัดหัวขอ UKM ในแตละครั้งไมตอเนื่องกัน 
10 ขาดชองทางการประสัมพันธและแลกเปล่ียนเรียนรู UKM อยางเปนทางการ 
11 ผูบริหารไมไดลงมารวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
12 การพิจารณาหา area of   excellence  ของสมาชิก  
13 ยังขาดการจัดทําฐานขอมูลที่เปนชุดความรู UKM   

Opportunity 
 

1มี gotoknow เปนแหลงกระจายความรู 
2มี สรอ.ที่จะชวยในสามารถใหความรวมมือ
ดาน e-document 
3เกณฑมาตรฐานของอุดมศึกษาตางๆ และ
เกณฑ EdPEx  :  กําหนดเร่ือง KM ทําใหมี
แรงผลักจากภายนอกใหทกุสถาบันทํา KM  
โดย การผลักดันจาก สมศ. /สกอ./กพร. 
กระตุนใหมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการ
พัฒนา 
4 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาถึงงาย 
5การเปดการเขาสูประชาคมอาเซียนทําให
ตองเรงรีบดําเนินการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 

แผนดําเนินงาน 
1. จัด work shop จัดทําแผนแมบท  แผนยุทธศาสตร (3 – 5 ป)  แผนปฎิบัติการประจําปและ KPI ที่

ชัดเจนของเครือขาย ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัยและ KPI เผยแพรใน go to know  และ E-
document  (W1 W2 O1 O2 O3) 

2. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหองคความรู เพื่อจัดทําเปน  Knowledge Bank or Knowledge Asset z
ผานทางชองตาง เชน go to know หรือ server ของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสกัดองคความรู (W3 W8 W10 W13 O1 - 4) 

3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก เชน สกอ., สกว., สสส. และแสวงหารายได
เพ่ิมเติม เชน ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจทั่วไปเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งโดยเก็บคาลงทะเบียน  
(W5 W10 W13 O1-3) 

4. กําหนดโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเครือขาย UKM และบทบาทหนาที่อยางชัดเจน และเปน
ลายลักษณอักษณ หรือจัดใหมีกฎบัตร (Charter) ของเครือขาย UKM (W1 W2 W4 W5 O2 O3 O5) 

5. โครงการ/กิจกรรมประกวดและใหรางวัลผลงานการจัดการความรูของสมาชิกเครือขาย เพ่ือเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกชาว KM อยางสม่ําเสมอ จนเปนวัฒนธรรมองคกร (W7 O1 O4) 

6. จัดใหมีการประเมินผลโครงการ UKM  ทุกคร้ังหรือทุกสิ้นปอยางเปนรูปธรรม (W4 O2)ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครือขาย UKM ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (W10 O1 O4) 
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SO 

Strength 
1 เปนการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 7 แหง ที่มีความแตกตางกันในดานที่ตั้ง อายุของ
สถาบัน และบริบทอื่นๆ ผูบริหารใหการสนับสนุน 
2 ทีมงานหลักเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ KM เปนอยางดีและชื่นชอบ และมี
ความผูกพันกับ KM  
3 มีการใชเครื่องมือและสรางเคร่ืองมือ KM อยางหลากหลาย 
4 เกิดชุมชนนักปฏิบัติและทําใหผูที่ยังไมรูจัก KM ไดรูจัก KMในหลายงาน เชน การเงิน 
พัสดุ ประกันคุณภาพ 
5 มี Best Practices ระหวางสถาบันในเครือขาย  เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการสถาบัน
ในเครือขายอยางกาวกระโดด 
6 มีความสัมพันธของบุคลากรในสถาบันเครือขาย 

Opportunity 
 

1มี gotoknow เปนแหลงกระจายความรู 
2มี สรอ.ที่จะชวยในสามารถใหความรวมมือดาน e-
document 
3เกณฑมาตรฐานของอุดมศึกษาตางๆ และเกณฑ 
EdPEx  :  กําหนดเรื่อง KM ทําใหมีแรงผลักจาก
ภายนอกใหทกุสถาบันทํา KM  โดย การผลักดันจาก 
สมศ. /สกอ./กพร. กระตุนใหมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนา 
4 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาถึงงาย 
5การเปดการเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหตองเรงรีบ
ดําเนินการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

แผนดําเนินงาน 

1.  จัดประชุมเชิงวิชาการ  “ตลาดนัด UKM” (S1,S5,O3,O5) 

2.  จัดทําชุดเครื่องมือการใชเคร่ืองมือ KM และมีตัวอยาง Success Case(S3,O3) 

3.  จัดทําเวปไซตระบบฐานขอมูล UKM เชน Webpage ประชาสัมพันธ , directory, web 
community, portal(S1-6,O1,O3,O4) 

4.  การประชาสัมพันธ แนวคิดและกิจกรรม(PR & Promotion) (S4, O3,O4) 

5.  จัดทําระบบคลังขอมูลสําหรับองคความรู (Knowledge based System) (S5,O4) 
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WT 

Weakness 
1 "กระบวนการบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร คุณสมบัติของผูเขารวม 
(ผูบริหารที่ขาดการตอเนื่อง,ผูประสานงานเปนคนใหม ขาดความตอเนื่องของการประสานงาน
ขาดความตอเนื่องของการประสานงาน" 
2 ขาดความชัดเจนของวัตถุประสงค เปาหมายและ KPI ของเครือขายในการดําเนินงาน ลปรร 
3 ขาดการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห องคความรูที่ชัดเจนที่ไดจาก UKM และ ขาดการ
นําเสนอความรูในรูปแบบอื่นๆ  ทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชน  
4 มี structure บริหารงานที่ยังไมเขมแข็ง ตั้งแตการดําเนินงานรวมถึงการติดตาม และ
ประสานงานขาดความตอเนื่อง จึงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทหนาที่
และการดําเนินงานของ Business Committee 
5 ระบบบริหารงานดานงบประมาณของสมาชิกเครือขายใหความสําคัญแตกตางกัน 
6 ขาดการประเมินผลลัพธที่ไดจาก UKM เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
7 สมาชิกไมมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการ ลปลล และไมไดมีการใหคุณใหโทษ  
8 การดําเนินการที่ผานมาไมไดขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น 
9 การจัดหัวขอ UKM ในแตละคร้ังไมตอเนื่องกัน 
10 ขาดชองทางการประสัมพันธและแลกเปล่ียนเรียนรู UKM อยางเปนทางการ 
11 ผูบริหารไมไดลงมารวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
12 การพิจารณาหา area of   excellence  ของสมาชิก  
13 ยังขาดการจัดทําฐานขอมูลที่เปนชุดความรู UKM   

Threat 
1 ระบบ Ranking ตางๆ จะสงผลใหการแบงบัน
ความรูมีขอจาํกัด เน่ืองจากตองแขงขันกัน 

2 ทุกสถาบันถกูกาํหนดดวย external organization 

ที่หลากหลาย ทาํใหกาํลังคน เวลา งบประมาณ 
ถูกใชไปเพื่อตอบสนองตอขอกาํหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา จนนํ้าหนกั
ความสาํคญัของ KM ถูกลดลงไป 

3 ภัยธรรมชาติ / และเหตกุารณบางอยางสง
ผลกระทบตอการดาํเนินงานควรกาํหนด
แนวทางเมื่อเกิดภาวะฉกุเฉิน 

4 กระแสสงัคม เรียกรองการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศกึษา 

แผนดําเนินงาน 

Weakness  
การบริหารจัดการ  

1 "กระบวนการบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรคุณสมบัติของผูเขารวม 
(ผูบริหารที่ขาดการตอเนื่อง,ผูประสานงานเปนคนใหม ขาดความตอเนื่องของการ
ประสานงานขาดความตอเนื่องของการประสานงาน" 

4 มี structure บริหารงานท่ียังไมเขมแข็ง ตั้งแตการดําเนินงานรวมถึงการติดตาม และ
ประสานงานขาดความตอเนื่อง จึงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาท
หนาที่และการดําเนินงานของ Business Committee 

5 ระบบบริหารงานดานงบประมาณของสมาชิกเครือขายใหความสําคัญแตกตางกัน 

7 สมาชิกไมมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการ ลปลล และไมไดมีการใหคุณใหโทษ  
11 ผูบริหารไมไดลงมารวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 

          ควรแตงตั้งคณะกรรมบริหารเครือขาย UKM โดยประกอบดวยกรรมการอํานวยการ
และกรรมการทํางานกลาง ระหวาง 6 มหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบ KM 
การสรางคลังความรู 
3 ขาดการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห องคความรูท่ีชัดเจนท่ีไดจาก UKM และ ขาด
การนําเสนอความรูในรูปแบบอื่นๆ  ทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชน  
10 ขาดชองทางการประสัมพันธและแลกเปล่ียนเรียนรู UKM อยางเปนทางการ 

12 การพิจารณาหา area of excellence  ของสมาชิก  
13 ยังขาดการจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนชุดความรู UKM   

ขอเสนอแนะ 

"ต้ังคณะกรรมการ (อนุกรรมการ)  โดยทําหนาท่ีกําหนดประเด็นหลัก วิเคราะห สังเคราะห
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องคความรู สะกัดความรู รวบรวมองคความรู เผยแพรองความรู"กพร.ควรใหความสัมคัญ
และใหความรวมมือกําหนดเปนภาระงานของบุคลากร และนํามาเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาในการประเมินเล่ือนเงินเดือน 

การกําหนดทิศทาง  
2 ขาดความชัดเจนของวัตถุประสงค เปาหมายและ KPI ของเครือขายในการ
ดําเนินงาน ลปรร 

6 ขาดการประเมินผลลัพธที่ไดจาก UKM เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 

8 การดําเนินการที่ผานมาไมไดขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่น 

9 การจัดหัวขอ UKM ในแตละครั้งไมตอเนื่องกัน 

ขอเสนอแนะ Threat 
         ควรแตงต้ังคณะกรรมบริหารเครือขาย UKM โดยประกอบดวยกรรมการอํานวยการ
และกรรมการทํางานกลาง ระหวาง 6 มหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบ KM 
 

 

ST 

 Strength 
1 เปนการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 7 แหง ที่มีความแตกตางกันในดานที่ตั้ง อายุของ
สถาบัน และบริบทอื่นๆ ผูบริหารใหการสนับสนุน 
2 ทีมงานหลักเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ KM เปนอยางดีและชื่นชอบ และมี
ความผูกพันกับ KM  
3 มีการใชเครื่องมือและสรางเคร่ืองมือ KM อยางหลากหลาย 
4 เกิดชุมชนนักปฏิบัติและทําใหผูที่ยังไมรูจัก KM ไดรูจัก KMในหลายงาน เชน การเงิน 
พัสดุ ประกันคุณภาพ 
5 มี Best Practices ระหวางสถาบันในเครือขาย  เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการสถาบัน
ในเครือขายอยางกาวกระโดด 
6 มีความสัมพันธของบุคลากรในสถาบันเครือขาย 

Threat 
1 ระบบ Ranking ตางๆ จะสงผลใหการแบงบัน
ความรูมีขอจาํกัด เน่ืองจากตองแขงขันกัน 

2 ทุกสถาบันถกูกาํหนดดวย external organization 

ที่หลากหลาย ทาํใหกาํลังคน เวลา งบประมาณ 
ถูกใชไปเพื่อตอบสนองตอขอกาํหนดที่
เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา จนนํ้าหนกั
ความสาํคญัของ KM ถูกลดลงไป 

3 ภัยธรรมชาติ / และเหตกุารณบางอยางสง
ผลกระทบตอการดาํเนินงานควรกาํหนด
แนวทางเมื่อเกิดภาวะฉกุเฉิน 

4 กระแสสงัคม เรียกรองการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศกึษา 
 
 

แผนกลยุทธ 
1. การจับมือรวมกันเพื่อการเทียบเคียงและเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (S1 – T1, ว.4) 
2. เสริมสรางและยกระดับศักยภาพชุมชนนักปฏิบัต(ิCops) จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
ภายในมหาวิทยาลัยและเครือขาย UKM (S4 – T1 , ว.2) 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ   พัฒนากระบวนการจัดการความรู  
สูชุมชนนักปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการประกันคุณภาพองคกร  (S1,4 – T2) 
 

โครงการ 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู Best Practices คุณกิจ ระหวางสถาบันเครือขายดานพัฒนาคุณภาพ 
2. ความรวมมือ Benchmarking เครือขาย UKM 
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