
  

คํานํา 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  สวนราชการมีหนาที่พัฒนา

ความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน

ดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนา

ความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

        ท้ังน้ีเพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการและสามารถขับเคลื่อน

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ  เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารที่ดี  คณะวิทยาการจัดการจึงไดนําการจัดการความรู 

(Knowledge  Management)  ซ่ึงเปนระบบการจัดการความรู   เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนธรรม  โดยจัดวาง

ระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงาน เร่ือง  การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัยและการจัดการความรูดานกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)  ดําเนินการตาม

กระบวนการ 7  ข้ันตอนของการจัดการความรู เพ่ือเปนการแบงบันความรูสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 

 ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย 
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

พฤศจิกายน 2553 
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1.หลักการและเหตุผล 

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของโลกเปนไปอยาง  ไรพรมแดนท้ังทางดานการคา การลงทุน ภายในประเทศและ

ตางประเทศใหเปนไปอยางเสรีเกิดการแขงขันกันมากขึ้น โลกธุรกิจปจจุบันแตกตางจากอดีตและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งลวนเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงไปของตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากจากรูปแบบเดิมท่ีเปนเศรษฐกิจ

เดี่ยวของแตละประเทศ เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความรวมมือ ระหวางกันมากขึ้น ทําใหเกิดเปนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน

อยางใกลชิด ซึ่งสงผลกระทบตอองคกรธุรกิจท้ังโดยตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังทําใหการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีรูปแบบ

ของการคาและการลงทุนแตกตางจากเดิม ดังน้ันการสรางใหเกิดความเขาใจในเหตุและผลของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอยางลึกซ้ึงจะเปนประโยชนอยางมากใน

การสรางและพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ขององคกรธุรกิจและประเทศ เพราะสามารถสรางประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงนั้นได สิ่งตางๆ เหลาน้ี     ลวนแลวแตเปนเหตุการณท่ีแสดงใหเห็นชัดวาเศรษฐกิจโลกมีความใกลชิดกันมากขึ้น   

ปรากฎการณท่ีเห็นชัดในปจจุบันคือ การบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น (ผลิน ภูเจริญ, 

2546, หนา 30-31) กลาวไดคือการใหความสําคัญของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจของหลายๆ ภูมิภาคเกิดขึ้นอยางมากไดแก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในยุโรป 

การรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ การรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการขยายกลุมอาเซียน +3 และ

อาเซียน + 6  รูปแบบและเนื้อหาของธุรกิจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจแหงอนาคตตามพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม (Social and 

Economic Dynamics) ทําใหหลายประเทศมุงพัฒนาไปสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู  (Knowledge Based  Economy) ประเทศไทยเชนเดียวกันซึ่งมีการนํา

ความรูมาใชอยางแพรหลายเนื่องจากการจัดการความรูเปนการรวบรวมความรูท่ีมีอยูกระจัดกระจายในองคกรมาจัดเปนระบบและพัฒนาใหมีความทันสมัยอยู

เสมอเพ่ือบุคลากรนําความรูนั้นไปพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถือไดวาความรู      เปนหัวใจสําคัญท่ีจะสรางมูลคาใหเกิดขึ้นในองคกร โดยองคกรจะอยูรอดได

และสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน  
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2.แนวความคิดการจัดการความรูของคณะวิทยาการจัดการ 

1. ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 

 การจัดการความรูเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนใหองคการประสบความสําเร็จตามสิ่งท่ีมุงหวังและเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน

และในอนาคต(Sallis & Jones,  อางอิงใน  เสนาะ กลิ่นงาม, 2551, หนา 36-37) 

1. ความจําเปนในการตอบสนองตอรูปแบบของเศรษฐกิจและการแขงขัน 

2. การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี 

3. ผลผลิตและบริการตองการความรูหลากหลายในการพัฒนา 

4. การแขงขันที่เพ่ิมขึ้นและความเปนตลาดโลก 

5. ความซับซอนของปญหาท่ีมีมากขึ้น เปนเร่ืองท่ีทาทายและตองจัดการโดยเร็ว 

6. ความจําเปนในเร่ืองของการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางสรรคความรูตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

   ความรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

7. ผูบริโภคมีความรู ความชํานาญ และความตองการท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

ตามทัศนะของ พรธิดา วิเชียรปญญา (2547, หนา 40-41) มองวาเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการความรู คือ การใชประโยชนจากความรูเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน สรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ การจัดการความรูมีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศพัฒนาแลว

หรือกําลังพัฒนา วัตถุประสงคท่ัวไปของการจัดการความรูมี ดังน้ี 

1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

2. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ  

3. เพ่ือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ พัฒนาองคความรูและนําไปใชประโยชน 
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สวนประโยชนของการจัดการความรูมี 8 ประการ (พรธิดา วิเชียรปญญา, อางอิงใน เสนาะ กลิ่นงาม, 2551, หนา 37) ดังน้ี 

1. ปองกันความรูสูญหาย ความรูท่ีอาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เชน เกษียณอายุการทํางาน หรือการลาออกจากงาน เปนตน 

2. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ คุณภาพและความสะดวกในการเขาถึงความรู เปนปจจัยสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจไดอยาง

รวดเร็วและมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน มีความเขาใจในงานและวัตถุประสงคของงาน โดยไมตองมีการควบคุม จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ทํางานในหนาท่ีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน 

4. ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคการมีความเขาใจ ผูรับบริการ แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลด

ชองวางและเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน 

5. พัฒนาทรัพยสิน เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู ไดแก สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา 

และลขิสิทธ์ิ เปนตน 

6.   การยกระดับผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมคุณคาประสิทธิภาพการผลิต และการบริการ 

7.   การบริหารผูรับบริการ การศึกษาความสนใจและความตองการของผูรับบริการจะเปนการสรางความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      ใหแกองคการ 

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล เพ่ิมความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรูรวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความรูท่ีไมเปนทางการ 

    เพ่ือเพิ่มความสามารถใหแกองคการในการอางและฝกฝนบุคลากร 

 

 สําหรับองคการขนาดใหญ ไดแก ธนาคารโลกระบุวา การท่ีธนาคารโลกไดนําศาสตรแหงการจัดการความรูมาใชในองคการทําใหไดประโยชน คือ (พรทิพย 

กาญจนานิตย และ ฐิติวรรณเลิศปยะ, 2547, หนา 20-21) 

1. ธนาคารโลกสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

2. คุณภาพ ซ่ึงไดจากรปะสบการณของผูเชี่ยวชาญและนักปฏิบัติทั่วโลก ทําใหลูกคาสามารถไปปรับ ใหเขากับบริบทของตนไดมากขึ้น 

3. เกิดนวัตกรรมและบริการใหม ๆ อันเกิดจากการรวมคิด 
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3.รูปแบบการจัดการความรูของคณะวิทยาการจัดการ 

  ตัวแบบการจัดการความรูเปนกรอบแนวคิดอยางงายในการจัดการความรูโดยใหการจัดการความรูเปรียบเสมือนตัวปลา ซ่ึงประกอบดวย สวนหัว ลําตัว 

และหาง โดย   แตละสวนมีหนาท่ีตางกัน ดังน้ี (ประพนธ ผาสุกยืด, 2548, หนา 21-26) ดังภาพท่ี 10 

1. สวนหัวและตา (knowledge vision--KV) เปนสวนท่ีเปนวิสัยทัศนหรือเปนทิศทางของการจัดการความรู หรือตองตอบวาจะการจัดการความรูเพ่ือ

อะไร 

2. สวนกลางลําตัว (knowledge sharing--KS) เปนสวนที่เปนหัวใจ โดยใหความ-สําคัญตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตองตอบคําถาม 

ทําอยางไรคนจึงจะยินยอมและพรอมท่ีจะแบงปน 

3. สวนหาง (knowledge asset--KA) เปนการสรางคลังความรู เชื่อมโครงขาย และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนเคร่ืองมือสงเสริมใหเกิดเวที

การแลก- เปลี่ยนเรียนรูตอสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ในประเทศไทยไดพัฒนาตัวแบบทูนาเปน “ตัวแบบปลาตะเพียน” มองวาองคการมี

หนวยงานยอย ซ่ึงมีความแตกตางกัน รูปแบบความรูแตละหนวยงานนําตัวแบบไปปรับใชในกิจกรรมการจัดการความตองการ จึงตองปรับใหเหมาะสมกับบริษัท

ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 โมเดลปลาท ู

 

ที่มา. จาก www.catel.com 
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4.เปาหมาย (เปาประสงค) ของการจัดการความรู 

  คณะวิทยาการจัดเปนคณะที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซ่ึงในการจัดการความรูของคณะวิทยาการจัดการ

มุงเนนการนําองคความรูดานการวิจัยมาสรางความรูตามบริบทของกระบวนการการจัดการความรู ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการจัดการความรูดังน้ี 

1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากประเด็นความรูท่ีกําหนด อีกท้ังสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของคณะวิทยาการจัดการใหไดเกณฑมาตรฐาน เพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

3. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู 

4. เพ่ือพัฒนาการจัดการความรูของคณะวิทยาการจัดการมุงไปสูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 

5.แนวทางการดําเนินงาน 

  1. คณะวิทยาการจัดการมีแนวทางการดําเนินงานในการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ

วิทยาการจัดการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553 - 2557) ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2553 โดยมีรายละเอียดคือ 

   1.1 ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู  

   1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

   1.3 คาเปาหมายในป 2554 : รอยละ 80 

 ท้ังน้ีคณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดประเด็นความรูไดแก ประเด็นความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย องคความรูท่ีจําเปนคือการสรางผลงานวิจัย

ใหมหรือเพื่อนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ , ประเดน็ความรูดานการผลิตบัณฑิต องคความรูที่จําเปนคือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 การกําหนดประเด็นความรูคณะวิทยาการจัดการ กําหนดโครงสรางคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู ประกอบไปดวย คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการเปนประธาน กรรมการไดแก รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการวิชาการ ประธานหลักสูตร อาจารย
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ผูรับผิดชอบดานการสรางสรรคผลงานวิจัย อาจารยผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู กรรมการและเลขานุการไดแก รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนพัฒนาและ

ประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขนุการไดแกเจาหนาท่ีสายสนับสนุน 

2. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาความรูท้ังดานการวิจัยและดานการผลิตบัณฑิตไดแก บุคลากรสายวิชาการ ทั้งน้ีคณะ 

วิทยาการจัดการมีการวางแผนในการเชิญบุคลากรท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลงานทางดานวิชาการและดานการวิจัย มาถายทอดความรู โดยผานเวทีตาง ๆ ท่ี

คณะวิทยาการจัดการจัดเตรียม เพื่อสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เชน การสรางบรรยากาศระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

3. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ความรูโดยประจักษ (explicit  

knowledge) เปนความรูท่ีเกิดจากสิ่งที่รูซึ่งปรากฏแกผูรูโดยตรง โดยผานทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหนึ่ง ความรูประเภทน้ีคนเราจะตองสัมผัสกับวัตถุท่ี

ตนอยากจะรู ซ่ึงไมจําเปนท่ีจะตองรูความสัมพันธของวัตถุน้ันกับสิ่งอ่ืน  

 ความรูโดยการบรรยายหรือการบอกเลา (tacit knowledge) เปนความรูโดยอาศัยผูอื่นบรรยายหรือผูอื่นบอกเลาอีกตอหน่ึง ความรูประเภทนี้ไมไดเกิด 

จากสิ่งท่ีเรารูโดยตรงแตการบรรยาย การบอกเลาหรือหนังสือตําราจะปรากฏแกผูศึกษา จึงเปนการศึกษาทางออม เพราะตองอาศัยสื่อ-กลาง คือผูสอน หรือ

ผูบรรยาย    

 ท้ังน้ีคณะวิทยาการจัดการมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา

และจัดเก็บอยางเปนระบบ เผยแพรเพ่ือใหบุคลากรเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูน ความรูความสามารถ 
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แผนการจัดการความรูดาน

การสรางสรรคผลงานวิจัย 
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6. แผนการจัดการความรู km action plan ประจําปงบประมาณ 2554 

ช่ือหนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู  

ลําดับ กระบวนการ
จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge 
identification) 

การระดมสมองเพ่ือบงชี้
ความรูดานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคสําหรับบุคลากร
สายวิชาการ 

ต.ค.53 – ก.ย. 54 จํานวนเร่ืองความรูในการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคสําหรับบุคลากร
สายวิชาการ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ง า น วิ จั ย ร ว ม กั บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู 

1 เร่ือง 

การอบรมเร่ืองการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู 

มี.ค. 54 จํานวนองคความรูจากการ
อบรม และจํานวน
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ  

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

30,000 คณะกรรมการ
พัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู 

1 องคความรู
และรอยละ 
80 

2. การสรางและ
แสวงหาความรู 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 
 

การสรางความรูดานการ
สรางสรรคผลงานวิจัยใน
เร่ือง 
-การอบรมนักวิจัยรุนใหม 

 
 

พ.ย.53 

จํานวนองคความรูจากการ
อบรม  และจํานวน
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

25,000 คณะกรรมการ
งานวิจัย 

1 องคความรู
และรอยละ 
80 

-การอบรมสถิต ิ
สําหรับนักวิจัย 

ม.ค.54 25,000 คณะกรรมการ
งานวิจัย 

- การอบรมการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ
เผยแพร 

ก.พ.54 25,000 คณะกรรมการ
งานวิจัย 
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การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

  -การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ก.ย. 54   10,000 คณะกรรมการ

งานวิจัย 

 

-โครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 5,000 คณะกรรมการ

งานวิจัย 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

การวางโครงสรางความรูใน

คณะวิทยาการจัดการเพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรูอยางเปนระบบใน

อนาคต 

พ.ย.53 – ต.ค. 54 จํานวนระบบในการ

จัดเก็บเอกสาร 

- บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

- น.ส. ศิริวรรรณ  

สุขแซว 

1 ระบบ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification 

and 

Refinement) 

การนําองคความรูที่ไดรับจาก
การพัฒนามารวบรวม ประมวล 
กลั่นกรององคความรู และ
คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีด ี

พ.ย.53 – ต.ค. 54 จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดี

ท่ีไดจากการจัดการ

ความรูนํามาปรับใชใน

การปฏิบัติงาน 

-บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

คู มื อ ก า ร

ส ร า ง ส รร ค

ผล ง าน วิ จัย

สํ า ห รั บ

นั ก วิ จั ย รุ น

ใหม 
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การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

5. การเขาถึงความรู 

(Knowledge 
Access) 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการที่

จะทําใหบุคลากรในคณะ 

สามารถเขาถงึความรูไดใน

รูปแบบตาง ๆ ไดแก  

การฝกอบรม การทําหนังสอืเวยีน 

การจัดทํา Website Web Board 

พ.ค. 54 ชองทางการเผยแพร

ผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

2 ชองทาง 

6. ก า ร แ บ ง ป น
แ ล ก เ ป ล่ี ย น
ความรู 
(Knowledge 

Sharing) 

บุคลากรนําความรูท่ีมอียูมา

แลกเปลี่ยนกัน ท้ังในรูปแบบ 

ท่ีจับตองได เชน เอกสาร 

ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Intranet หรือในรูปแบบท่ีไม

สามารถจับตองได เชน การจัด

ชุมชนแหงการเรียนรู การใชระบบ

พ่ีเลี้ยงเพื่อสอนงาน  

พ.ย.53 – ต.ค. 

54 

เว็บบอรดแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

1 เว็บบอรด 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

ประเด็นความรู 

พ.ย.53 – ต.ค. 

54 

จํานวนกิจกรรมที่มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ตามประเด็นความรูท่ี

กําหนด 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

2 กิจกรรม 
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การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

บุคลากรสามารถนําองค

ความรูท่ีไดรับมาในรูปแบบ

และวธีิการตาง ๆ ไปใชในการ

สรางสรรคผลงานวิจัย

ตลอดจนการนําผลงานไป

ตพิีมพเผยแพร 

พ.ย.53 – ต.ค. 54 จํานวนคูมือปฏิบัติงาน บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

1 คูมือ 
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แผนการจัดการความรูดาน

การผลิตบัณฑิต 
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7.แผนการจัดการความรู km action plan ประจําปงบประมาณ 2554 

ช่ือหนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

การจัดการความรูดานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)   

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

การระดมสมองเพ่ือบงชี้ความรู
ดานการจัดการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ต.ค.53 – ก.ย. 54 จํานวนเร่ืองความรูใน
ก า ร พั ฒน าก า ร จั ด
การศึกษาตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

- คณะกรรมการงาน
วิ ช า ก า ร ร ว ม กั บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู 

1 เร่ือง 

โครงการอบรมเร่ืองการพัฒนา

องคกรแหงการเรียนรู 

มี.ค. 54 จํานวนองคความรูจาก

การอบรม และจํานวน

บุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและ

ทักษะ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

30,000 

(ซ้ํา) 

คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

1 องคความรู

และรอยละ 

80 
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การจัดการความรูดานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

 

โครงการอบรมการจัดทํา TQF เม.ย. – พ.ค. 54 จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

25,000 คณะกรรมการ

วิชาการ 

รอยละ 80 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

การวางโครงสรางความรูใน

คณะวิทยาการจัดการเพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรูอยางเปนระบบใน

อนาคต 

พ.ค. 53- ต.ค.54 จํานวนระบบในการ

จัดเก็บเอกสาร 

- บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

- น.ส. ศิริวรรรณ  

สุขแซว 

1 ระบบ 
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การจัดการความรูดานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification 

and 

Refinement) 

การนําองคความรูที่ไดรับจาก
การพัฒนามารวบรวม ประมวล 
กลั่นกรององคความรู และ
คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีด ี

พ.ย.53 – ต.ค. 54 จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดี

ท่ีไดจากการจัดการ

ความรูนํามาปรับใชใน

การปฏิบัติงาน 

-แนวปฏิบัติท่ีด ี - คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

1 แนวทาง 

5. การเขาถึงความรู 

(Knowledge 
Access) 

การกําหนดรูปแบบและ

วิธกีารท่ีจะทําใหบุคลากรใน

คณะ สามารถเขาถงึความรู

ไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก  

การฝกอบรม การทํา

หนังสอืเวียน การจัดทํา 

Website Web Board 

พ.ค. 54 ชองทางการเผยแพร

ผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

2 ชองทาง 
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การจัดการความรูดานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การ

ดําเนินการ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

6. การแบงปน
แลกเปล่ียน
ความรู 
(Knowledge 

Sharing) 

การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge 

Sharing) 

พ.ย.53 – ต.ค. 54 บุคลากรนําความรูที่

มีอยูมาแลกเปลี่ยน

กัน ท้ังในรูปแบบ 

ท่ีจับตองได เชน 

เอกสาร ฐานความรู 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ Intranet 

หรือในรูปแบบท่ีไม

สามารถจับตองได 

เชน การจัดชุมชน

แหงการเรียนรู การ

ใชระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือ

สอนงาน  

เว็บบอรด

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบัน

สูการเรียนรู 

พ.ย.53 – ต.ค. 54 การแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามประเด็น

ความรู 

จํานวนกิจกรรมที่

มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูตาม

ประเด็นความรูท่ี

กําหนด 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบัน

สูการเรียนรู 
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การจัดการความรูดานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) 

ประเด็นยุทธศาสตร : สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

บุคลากรสามารถนําองค

ความรูท่ีไดรับมาในรูปแบบ

และวธีิการตาง ๆ ไปใชในการ

สรางสรรคผลงานวิจัย

ตลอดจนการนําผลงานไป

ตพิีมพเผยแพร 

พ.ย.53 – ต.ค. 54 จํานวนคูมือปฏิบัติงาน บุคลากรสาย

วิชาการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู 

1 คูมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~	20	~	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


