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แผนการจัดการความรูคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปงบประมาณ 2556 
 

1. บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของโลกเปนไปอยาง  ไรพรมแดนทั้ง
ทางดานการคา การลงทุน ภายในประเทศและตางประเทศใหเปนไปอยางเสรีเกิดการแขงขันกันมากข้ึน โลก
ธุรกิจปจจุบันแตกตางจากอดีตและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วย่ิงข้ึนในอนาคต ซึ่งลวนเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงไปของตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากจากรูปแบบเดิมที่เปนเศรษฐกิจเด่ียวของแตละประเทศ เปนระบบเศรษฐกิจที่มีความรวมมือ ระหวาง
กันมากข้ึน ทําใหเกิดเปนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด ซึ่ง
สงผลกระทบตอองคกรธุรกิจทั้งโดยตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังทําใหการแขงขันทางธุรกิจมี
ความรุนแรงมากข้ึน โดยมีรูปแบบของการคาและการลงทุนแตกตางจากเดิม ดังน้ันการสรางใหเกิดความเขาใจ
ในเหตุและผลของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอยางลึกซึ้งจะเปนประโยชนอยางมากในการสรางและพัฒนา
ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ขององคกรธุรกิจและประเทศ เพราะสามารถสราง
ประโยชนจากโอกาสที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงน้ันได สิ่งตางๆ เหลาน้ีลวนแลวแตเปนเหตุการณที่แสดงให
เห็นชัดวาเศรษฐกิจโลกมีความใกลชิดกันมากข้ึน   

การจัดการความรูเปนกิจกรรมการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานการศึกษาที่เปนแหลงความรู เปนที่รวมของบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและประสบการณที่หลากหลาย ดังน้ันการจัดการความรูที่มีอยูเหลาน้ันตาม
แนวคิดระบบบริหารความรูในองคกรจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนอยางย่ิงตอมหาวิทยาลัยและจะสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกของบคุลากรในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนากลุมอยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซึ่งกันและกัน รวมแสวงหาปญญาและ
สรางสรรคกิจกรรมที่มีคุณคา สรางมูลคาเพิ่มใหแกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลงานดานทองถ่ินศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมถึงศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน แหลงสุนทรียะสื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย 
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เพื่อใหสามารถนําแนวคิดการจัดการความรูมาประยุกตใชในการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะไดมีการดําเนินการแผนการจัดการความรูในปงบประมาณ 2556 ดังน้ี 

1.1 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ  
 เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมีอํานาจ

หนาที ่ดังตอไปน้ี 
1) กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันโดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
2) กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 
3) จัดใหมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) 
4) คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 และเผยแพรไปสูบุคลการ

กลุมเปาหมายที่กําหนด 
5) รวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 
6) นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน

ลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่คณบดีมอบหมาย 
 
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

 คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
ประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยจะนําการจัดการความรูไปประยุกตใชในปงบประมาณ 2556 ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวน
อาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย และขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งสองประกอบดวย 

1) ระบบการจัดการช้ันเรียน CMS 
2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูประชาคมอาเซียน 

 

1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะ
เลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป 2556 ประกอบดวย 

1) เพื่อใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรูในการสรางผลงานวิจัยโดยการนํา
ความรูที่ไดรับจากกระบวนการจัดการความรู 

2) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการสรางผลงานวิจัยของบุคลากร 
3) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
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1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย 
KM สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในคณะ คือ 

1) นโยบายของคณะวิทยาการจัดการที่ใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และมีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหมายที่ชัดเจน 

2) ความมุงมั่นของผูบริหาร 
3) คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะใหความรวมมือและมีความพรอมที่จะรวม

กิจกรรม/โครงการ 
4) การสรางแรงจูงใจ มีเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5) มีทีมงานที่เปนอาจารยปจจุบันและอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณใหคําแนะนํา 
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2. .แผนการจัดการความรู km action plan ประจําปงบประมาณ 2556 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง :  ระบบการจัดการช้ันเรียน CMS 

 

การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนคําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารยและ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณบดี 1 ครั้ง 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนรายงาน 

การประชุม 

คณาจารยและ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

- KM Team 1 ครั้ง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 รอยละของความพึง

พอใจการเขารวม

กิจกรรม/โครงการ 

คณาจารยและ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

15,000 น.ส.สุชาดา  

บัวใบ 

อยางนอย  

รอยละ 80  
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ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

3. การจัดความรูให
เปนระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลในการ
จัดเก็บความรูที่ไดจากการ
รวบรวม 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนฐานขอมูล
สําหรับการเก็บความรู 

- บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

- KM Team อยางนอย   
1 ฐานขอมูล 

  รวบรวมความรูที่ไดเผยแพรบน
เว็บไซต 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนเรื่อง - บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

 KM Team อยางนอย   
1 เรื่อง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเชิญ
บุคลากรผูเช่ียวชาญมาให
ความรู เพื่อไดความรูที่
กลั่นกรองเน้ือหาความรู
เกี่ยวกับเรื่อง ระบบการจัดการ
ช้ันเรียน 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 

- บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

 

- - บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการและ

บุคคล ภายนอก 
 

อยางนอย 1 
ครั้ง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ที่จะทําใหคนในคณะ สามารถ
เขาถึงความรูไดใน 
รูปแบบตาง ๆ ไดแก  
การฝกอบรม การจัดทํา 
Website Web Board 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนรูปแบบการ
เขาถึงความรู 

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ
และบุคคล 
ภายนอก 

- น.ส.ศิริวรรณ 
 สุขแซว 

อยางนอย    
1 รูปแบบ 
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ลําดับ กระบวนการ
จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 
Sharing) 

บุคลากรนําความรูที่มีอยูมา
แลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่
จับตองได เชน เอกสาร 
ฐานความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือในรูปแบบที่ไม
สามารถจับตองได เชน การจัด
ชุมชนแหงการเรียนรู  

พ.ย.55 – ต.ค. 56 จํานวนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนความรู 

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

- KM Team อยางนอย    
1 ชองทาง 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

บุคลากรสามารถนําองคความรูที่
ไดรับมาในรูปแบบและวิธีการ
ตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน 
โดยมีการเรียนรูและสราง
นวัตกรรมอยางตอเน่ือง ทําให
เกิดการเรียนรูและประสบการณ
ใหม ๆและนําไปสูการสรางองค
ความรูใหม 

พ.ย.55 – ต.ค. 56 จํานวนผูเขารับการ
อบรม 

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

- KM Team รอยละ 80 
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3.แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2556 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 
ช่ือหนวยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เรื่อง :  เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในระดับอาเซียน 
การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนคําสั่งแตต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารยและ

บุคลากร 

- คณบดี 1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนรายงานการ

ประชุม 

คณาจารยและ

บุคลากร 

- KM Team 1 ฉบับ 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการวิจัยและ

นวัตกรรม 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนโครงการ

พัฒนาขีด

ความสามารถในการ

วิจัยและนวัตกรรม 

คณาจารยและ

บุคลากร 

50,000 คณะกรรมการ

จัดการความรู

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

อยางนอย        

1 โครงการ/

ปงบประมาณ 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลในการ

จัดเก็บความรูที่ไดจากการ

รวบรวม 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนฐานขอมูล
สําหรับการเก็บความรู 

- คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 KM Team อยางนอย   

1 ฐานขอมูล 
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การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification 

and 

Refinement) 

เชิญบุคลากรผูเช่ียวชาญกลั่นกรอง
เน้ือหาความรูเกี่ยวกับเรื่อง งานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ใหอานและ
เขาใจงาย เผยแพรองคความรูที่ได
จากการอบรมบนเว็บไซต km คณะ 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนความรูที่ได

จากอบรม 

- บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และบุคคล 

ภายนอก 

 

- KM Team และ

คณะ 

กรรมการจัดการ

ความรูงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

อยางนอย 1 

เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 

(Knowledge 
Access) 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการที่จะ
ทําใหคนในคณะ สามารถเขาถึง
ความรูไดใน 
รูปแบบตาง ๆ ไดแก  

การฝกอบรม การจัดทํา Website 

Web Board 

ต.ค.55 – ก.ย. 56 จํานวนรูปแบบการ

เขาถึงความรู 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และบุคคล 

ภายนอก 

- น.ส.ศิริวรรณ 

 สุขแซว 

อยางนอย    

1 รูปแบบ 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 

Sharing) 

การจัดกิจกรรมเวทสีําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

พ.ย.55 – ต.ค. 56 รอยละความพึง

พอใจของผูเขารับ

การอบรม 

คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- KM Team อยางนอย    

รอยละ 80 

  สรางชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรู เชน เอกสาร ฐานความรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือ

พ.ย.55 – ต.ค. 56 จํานวนชองทางใน

การแลกเปลี่ยน

ความรู 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และ

- KM Team อยางนอย    

1 ชองทาง 
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การจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

ในรูปแบบที่ไมสามารถจับตองได 
เชน การจัดชุมชนแหงการเรียนรู 
การใชระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน 

บุคคลภายนอก 

 

 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

ผลงานจาการนําองคความรูที่ไดจาก
การจัดกิจกรรม/โครงการ 

พ.ย.55 – ต.ค. 56 จํานวนผลงานที่ได คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

การเรียนรู 

อยางนอย 1 

ช้ิน/ป 

  บุคลากรสามารถนําองคความรูที่
ไดรับมาในรูปแบบและวิธีการตาง  ๆ
ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
เรียนรูและสรางนวัตกรรมอยาง
ตอเน่ือง ทําใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณใหมๆและนําไปสูการ
ปฏิบัติ 

พ.ย.55 – ต.ค. 56 จํานวนบุคลากรที่ได

นําความรูไปใช 

คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

การเรียนรู 

อยางนอย 10 

คน/ป 
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