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คํานํา 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน

ราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนํามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้าง

วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

        ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการและสามารถขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี  คณะวิทยาการจัดการจึงได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้   เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม  โดยจัดวางระบบการจัดการความรู้และ
แผนการดําเนินงาน เรื่อง  การจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
(Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)  ดําเนินการตามกระบวนการ 7  ขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพื่อเป็น
การแบ่งบันความรู้สําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  
 

 
 
 

 ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

 
 

 



3 

 

�

 

สารบญั 
 
เรื่อง                         หน้า 

 

1. หลักการและเหตุผล 1 

2. แนวความคิดการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 2 

3. รูปแบบการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 4 

4. แผนการจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 7 

5. แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 14 

  

 

 

 

 



1 

 

�

 

1.หลักการและเหตุผล 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของโลกเป็นไปอย่าง  ไร้พรมแดนทั้งทางด้านการค้า การลงทุน ภายในประเทศและต่างประเทศให้

เป็นไปอย่างเสรีเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น โลกธุรกิจปัจจุบันแตกต่างจากอดีตและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป

ของตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากรูปแบบเดิมที่เป็นเศรษฐกิจเดี่ยวของแต่ละประเทศ เป็นระบบ

เศรษฐกิจที่มีความร่วมมือ ระหว่างกันมากขึ้น ทําให้เกิดเป็นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร

ธุรกิจทั้งโดยตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังทําให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีรูปแบบของการค้าและการลงทุนแตกต่างจากเดิม ดังนั้น

การสร้างให้เกิดความเข้าใจในเหตุและผลของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) ขององค์กรธุรกิจและประเทศ เพราะสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้     ล้วนแล้วแต่

เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่าเศรษฐกิจโลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น   

ปรากฏการณ์ที่เห็นชัดในปัจจุบันคือ การบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น (ผลิน ภู่เจริญ, 2546, 

หน้า 30-31) กล่าวได้คือการให้ความสําคัญของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของหลายๆ ภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างมากได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรป การร่วมมือทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ การร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการขยายกลุ่มอาเซียน +3 และอาเซียน + 6  รูปแบบและ

เนื้อหาของธุรกิจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจแห่งอนาคตตามพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic Dynamics) ทําให้หลาย

ประเทศมุ่งพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge Based  Economy)  
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ประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่งมีการนําความรู้มาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์กรมาจัดเป็นระบบ

และพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อบุคลากรนําความรู้นั้นไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถือได้ว่าความรู้      เป็นหัวใจสําคัญที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์กร 

โดยองค์กรจะอยู่รอดได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

 
2.แนวความคิดการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 

1. ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้เป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสําเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังและเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันและใน

อนาคต  (Sallis & Jones,  อ้างอิงใน  เสนาะ กลิ่นงาม, 2551, หน้า 36-37) 

1. ความจําเป็นในการตอบสนองต่อรูปแบบของเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

2. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 

3. ผลผลิตและบริการต้องการความรู้หลากหลายในการพัฒนา 

4. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความเป็นตลาดโลก 

5. ความซับซ้อนของปัญหาที่มีมากขึ้น เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องจัดการโดยเร็ว 

6. ความจําเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างสรรค์ความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

7. ผู้บริโภคมีความรู้ ความชํานาญ และความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
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ตามทัศนะของ พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, หน้า 40-41) มองว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ 

จัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ การจัดการความรู้มี

ความสําคัญอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนา วัตถุประสงค์ทั่วไปของการจัดการความรู้มี ดังนี้ 

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  

3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และนําไปใช้ประโยชน์ 

ส่วนประโยชน์ของการจัดการความรู้มี 8 ประการ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, อ้างอิงใน เสนาะ กลิ่นงาม, 2551, หน้า 37) ดังนี้ 

1. ป้องกันความรู้สูญหาย ความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เช่น เกษียณอายุการทํางาน หรือการลาออกจากงาน เป็นต้น 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ คุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ เป็นปัจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

และมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น มีความเข้าใจในงานและวัตถุประสงค์ของงาน  

โดยไม่ต้องมีการควบคุม จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน 

4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การมีความเข้าใจ ผู้รับบริการ แนวโน้มของการตลาดและการแข่งขัน ทําให้สามารถลดช่องว่างและ

เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

5. พัฒนาทรัพย์สิน เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ 

เป็นต้น 
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6.   การยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าประสิทธิภาพการผลิต และการบริการ 

7.   การบริหารผู้รับบริการ การศึกษาความสนใจและความต้องการของผู้รับบริการจะเป็นการสร้าง 

      ความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์การ 

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล เพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความรู้ที่ไม่เป็นทางการเพื่อเพิ่ม

ความสามารถให้แก่องค์การในการอ้าง และฝึกฝนบุคลากร 

 สําหรับองค์การขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารโลกระบุว่า การที่ธนาคารโลกได้นําศาสตร์แห่งการจัดการความรู้มาใช้ในองค์การทําให้ได้ประโยชน์ คือ (พรทิพย์ 

กาญจนานิตย์ และ ฐิติวรรณเลิศปิยะ, 2547, หน้า 20-21) 

1. ธนาคารโลกสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

2. คุณภาพ ซึ่งได้จากรปะสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติทั่วโลก ทําให้ลูกค้าสามารถไปปรับ ให้เข้ากับบริบทของตนได้มากขึ้น 

3. เกิดนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ อันเกิดจากการร่วมคิด 

 

3.รูปแบบการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ตัวแบบการจัดการความรู้เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนตัวปลา ซึ่งประกอบด้วย ส่วนหัว ลําตัว และหาง 

โดย   แต่ละส่วนมีหน้าที่ต่างกัน ดังนี้ (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2548, หน้า 21-26) ดังภาพที่ 10 

1. ส่วนหัวและตา (knowledge vision--KV) เป็นส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์หรือเป็นทิศทางของการจัดการความรู้ หรือต้องตอบว่าจะการจัดการความรู้เพื่ออะไร 
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2. ส่วนกลางลําตัว (knowledge sharing--KS) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจ โดยให้ความ-สําคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องตอบคําถาม ทําอย่างไร

คนจึงจะยินยอมและพร้อมที่จะแบ่งปัน 

3. ส่วนหาง (knowledge asset--KA) เป็นการสร้างคลังความรู้ เชื่อมโครงข่าย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดเวทีการแลก- 

เปลี่ยนเรียนรู้ต่อสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในประเทศไทยได้พัฒนาตัวแบบทูน่าเป็น “ตัวแบบปลาตะเพียน” มองว่าองค์การมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมี

ความแตกต่างกัน รูปแบบความรู้แต่ละหน่วยงานนําตัวแบบไปปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการความต้องการ จึงต้องปรับให้เหมาะสมกับบริษัทของตน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 โมเดลปลาทู 

 

ที่มา. จาก www.catel.com 

 

 



6 

 

�

 

เป้าหมาย (เป้าประสงค์) ของการจัดการความรู้ 

 

         คณะวิทยาการจัดเป็นคณะที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งในการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้น

การนําองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาสร้างความรู้ตามบริบทของกระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการความรู้ดังนี้ 

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ในการสร้างผลงานวิจัยโดยการนําความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการจัดการความรู้ 

2. เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร 

3. เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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แผนการจัดการความรู้ 

ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
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4. แผนการดําเนินการจัดการความรู ้(KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 2555 

ชื่อหน่วยงาน :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง : เทคนิคการเขียนเคา้โครงงานวิจัย 

การจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

ส.ค.54 จํานวนคณะทํางาน บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 คณะทํางาน CEO  

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ส.ค.54 จํานวนคณะทํางาน บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 คณะทํางาน CEO  

1.3 ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อ

กําหนดความรู้และเป้าหมาย

พัฒนาความรู้ด้านการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยในการ

จัดทําแผนจัดการความรู้ในปี 

2555 

ธ.ค.54 จํานวนครั้งที่ประชุม บุคลากรสาย

วิชาการ 

อย่างน้อย  

1 ครั้ง/ปี 

KM Team  
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การจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2. การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการวิจัยและ

นวัตกรรม 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม/โครงการ

ตามแผน 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

 

3. การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลใน

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก

การรวบรวม 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนฐานข้อมูล

สําหรับการเก็บความรู้ 

- บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

อย่างน้อย    

1 ฐานข้อมูล 

KM Team  

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้จาก
การค้นคว้าและแสวงหา
นํามาจัดให้เป็นระบบ
หมวดหมู่ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนเรื่อง -บุคลาการสาย

วิชาการ 

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

KM Team  

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge 

Codification 

and 

Refinement) 

เชิญบุคลากรผูเ้ชี่ยวชาญ
กลั่นกรองเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ใหอ้่านและเข้าใจ
ง่าย เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการอบรมบนเว็บไซต์ km 
คณะ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนความรู้ที่ได้จาก

การอบรม 

- บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และ

บุคคลภายนอก 

 

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

KM Team และ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
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การจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

  วิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนความรู้ที่ได้

วิเคราะห์/สังเคราะห์

งานวิจัย 

- บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

อย่างน้อย  

1 เรื่อง 

KM Team และ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 

(Knowledge 
Access) 

5.1 นําองค์ความรู้เรื่อง 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เผยแพร่ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เผยแพร่องค์

ความรู้ 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 1 

ระบบ 

KM Team  

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรม/โครงการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ เช่น website 
km เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือเวียน 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนช่องทางที่

เผยแพร ่

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 3 

ช่องทาง 

-website 

-web board 

-เอกสาร

สิ่งพิมพ์ 

KM Team  
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การจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge 

Sharing) 

6.1 จัดกิจกรรมเวทีสําหรับ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

มี.ค.55-พ.ค.55 ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการอบรม 

คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

ร้อยละ 80 

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับ

การอบรม 

KM Team  

  6.2 สร้างช่องทางให้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

คณาจารย์และ

บุคคลทั่วไป 

อย่างน้อยกว่า 

1 ช่องทาง 

KM Team  

6.3 จัดทําโครงการพี่เลี้ยง

นักวิจัย เพื่อแนะนําแนว

ปฏิบัติที่ดี 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนอาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการตามแผน 

คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

อย่างน้อย     

2 คน/ปี 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

 

7. การเรียนรู้ 
(Learning) 

7.1 ผลงานจากการนําองค์

ความรู้ที่ได้จากการจัด

กิจกรรม/โครงการ 

พ.ค.55 จํานวนผลงานที่ได้ คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

อย่างน้อย 1 

ชิ้นผลงาน 

KM Team  

7.2 การวัดผลจากการนํา

ความรู้ไปใช้ โดย

แบบสอบถามบุคลากรที่ได้

นําความรู้ไปใช้ 

พ.ค.55 ร้อยละของบุคลากรที่

ได้นําความรู้ไปใช้ 

คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

KM Team  
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8 การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

8.1 ให้การสนับสนุนบุคลากรที่
ทําวิจัย โดยการจัด
โครงการสนับสนุนเงินเพื่อ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

คณาจารย์คณะฯ ร้อยละ 80 คณะกรรมการจัดการ

ความรู้งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ 

 

  8.2 ประกาศเกียรติคุณนักวิจัย  จํานวนผู้รับประกาศ

เกียรติคุณนักวิจัย 

คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

อย่างน้อย 1 

คน/ปี 

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย 

 

 

 

ผู้ทบทวน : นางสาวสุชาดา  บัวใบ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัติ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
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5.แผนการจดัการความรู ้km action plan ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง : เทคนิคการจัดทํา TQF หัวข้อ "เทคนิคการจัดทํา มคอ.4 / มคอ.7 และการเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมิน" 

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

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ คณะวิทยาการ

จัดการ 

ส.ค.54 จํานวนคณะทํางาน บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

1 คณะทํางาน CEO  

1.2 ประขมุคณะกรรมการ เพื่อ

กําหนดความรู้และ

เป้าหมายพัฒนาความรู้

ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาในการ

จัดทําแผนการจัดการ

ความรู้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 

ธ.ค.54 จํานวนครั้งที่ประชุม คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

1 ครั้ง KM Team  
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การจัดการความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)   

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2. การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

 

- จัดกิจกรรม/โครงการสร้าง

ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง การจัดทํา TQF 

“เทคนิคการจดัทํา มคอ.4 

มคอ.7 และการเตรียมความ

พร้อมสู่การตรวจประเมิน” 

 

ต.ค.54-ก.ย.55 ความพึงพอใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

คะแนน    
ความพึงพอใจ
การเข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการไม่
น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ
โครงการอบรมการ
จัดทํา TQF “เทคนิค
การจัดทํา มคอ.4 
มคอ.7และการเตรียม
ความพร้อมสู่การ
ตรวจประเมิน” 

 

3. การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลใน

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก

การรวบรวม 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนฐานข้อมูล
สําหรับการเก็บความรู้ 

- บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

อย่างน้อย   1 

ฐานข้อมูล 

KM Team  

  3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้จาก
การค้นคว้าและแสวงหา
นํามาจัดให้เป็นระบบ
หมวดหมู่ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนเรื่อง -บุคลาการสาย

วิชาการ 

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

KM Team  
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การจัดการความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)   

ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 

เชิญบุคลากรผูเ้ชี่ยวชาญ
กลั่นกรองเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง TQF ใหอ้่านและเข้าใจง่าย 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ km คณะ 

ต.ค.54 – ก.ย. 

55 

จํานวนความรู้ที่ได้จาก

อบรม 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และบุคคลภายนอก 

 

อย่างน้อย 1 

เรื่อง 

KM Teaและ

คณะกรรมการ

โครงการอบรม การ

จัดทํา TQF “เทคนิค

การจัดทํา มคอ.4 

มคอ.7และการเตรียม

ความพร้อมสู่การ

ตรวจประเมิน” 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 

(Knowledge 
Access) 

5.1 นําองค์ความรู้เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) เผยแพร่ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ต.ค.54 – ก.ย. 

55 

จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เผยแพร่องค์

ความรู้ 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 1 

ระบบ 

KM Team  

 

 

 



17 

 

 

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

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรม/โครงการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ เช่น website 
km เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือเวียน 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนช่องทางที่

เผยแพร ่

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 3 

ช่องทาง 

-website 

-web board 

-เอกสาร

สิ่งพิมพ์ 

KM Team  

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge 

Sharing) 

6.1 จัดกิจกรรมเวทีสําหรับ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

มี.ค.55-พ.ค.55 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 

คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

KM Team  

6.2 สร้างช่องทางให้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

ต.ค.54 – ก.ย. 55 จํานวนช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

คณาจารย์และ

บุคคลทั่วไป 

อย่างน้อย    

1 ช่องทาง 

KM Team  

7. การเรียนรู้ 
(Learning) 

ผลงานจากการนําองค์ความรู้ที่  

ได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการ 

พ.ค.54 จํานวนผลงานที่ได้ คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

อย่างน้อย 1 

ชิ้นผลงาน 

KM Team  

 

 

ผู้ทบทวน : นางสาวสุชาดา  บัวใบ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัติ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 


