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คํานํา 
 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
        ทั้งน้ีเพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการและสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการ  เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารที่ดี  คณะวิทยาการจัดการจึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge  Management)  ซึ่งเปนระบบการ
จัดการความรู   เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ  โดยจัดวางระบบการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  ดําเนินการ
ตามกระบวนการ 7  ข้ันตอนของการจัดการความรู เพื่อเปนการแบงบันความรูสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  
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แผนการจัดการความรูคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปงบประมาณ 2557 
 

1. บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของโลกเปนไปอยาง  ไรพรมแดนทั้งทางดานการคา การลงทุน ภายในประเทศและตางประเทศให
เปนไปอยางเสรีเกิดการแขงขันกันมากข้ึน โลกธุรกิจปจจุบันแตกตางจากอดีตและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วย่ิงข้ึนในอนาคต ซึ่งลวนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป
ของตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากจากรูปแบบเดิมที่เปนเศรษฐกิจเด่ียวของแตละประเทศ เปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีความรวมมือ ระหวางกันมากข้ึน ทําใหเกิดเปนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความเกี ่ยวของเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด ซึ่งสงผลกระทบตอองคกร
ธุรกิจทั้งโดยตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังทําใหการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากข้ึน โดยมีรูปแบบของการคาและการลงทุนแตกตางจากเดิม ดังน้ัน
การสรางใหเกิดความเขาใจในเหตุและผลของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอยางลึกซึ้งจะเปนประโยชนอยางมากในการสรางและพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Competitive Advantage) ขององคกรธุรกิจและประเทศ เพราะสามารถสรางประโยชนจากโอกาสที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงน้ันได สิ่งตางๆ เหลาน้ีลวนแลวแตเปน
เหตุการณที่แสดงใหเห็นชัดวาเศรษฐกิจโลกมีความใกลชิดกันมากข้ึน   

การจัดการความรูเปนกิจกรรมการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด คณะวิทยาการ
จัดการเปนหนวยงานการศึกษาที่เปนแหลงความรู เปนที่รวมของบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและประสบการณที่หลากหลาย ดังน้ันการจัดการ
ความรูที่มีอยูเหลาน้ันตามแนวคิดระบบบริหารความรูในองคกรจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนอยางย่ิงตอมหาวิทยาลัยและจะสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุมอยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซึ่งกันและกัน รวมแสวงหา
ปญญาและสรางสรรคกิจกรรมที่มีคุณคา สรางมูลคาเพิ่มใหแกมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะที่ตอบสนองตอพันธกิจของคณะไว ดังน้ี 
ยุทธศาสตร 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร 2 เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร 
ยุทธศาสตร 3 บริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม 
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ยุทธศาสตร 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร 5 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทําใหองคกรเปนองคกรแหงความสุข 
ยุทธศาสตร 6 พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 
เพื่อใหสามารถนําแนวคิดการจัดการความรูมาประยุกตใชในการบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะไดมีการดําเนินการแผนการ

จัดการความรูในปงบประมาณ 2557 ดังน้ี 
1.1 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ  
 เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมปีระสิทธิผล โดยคณะกรรมการมอีํานาจหนาที ่ดังตอไปน้ี 

1) กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันโดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 

2) กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 
3) จัดใหมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 
4) คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 และเผยแพรไปสูบุคลการกลุมเปาหมายที่กําหนด 
5) รวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอที่ 1 ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 
6) นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่คณบดีมอบหมาย 

 
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

 คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาประเด็นยุทธศาสตรของคณะที่จะนํามาใชในการจัดการความรูใน
ปงบประมาณ 2557 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร และยุทธศาสตรที่ 6 
พัฒนามาตรฐานการศึกษา และขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งสองประกอบดวย 

1) การจัดทํา TQF สําหรบัคณาจารยและบุคลากร 
2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม 
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1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดทีส่อดรับกบัขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในงบประมาณประจําป 2556 
ประกอบดวย 

1) เพื่อใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรูในการสรางผลงานวิจัยโดยการนําความรูที่ไดรับจากกระบวนการจัดการความรู 
2) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการสรางผลงานวิจัยของบุคลากร 

 

1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในคณะ คือ 
1) นโยบายของคณะวิทยาการจัดการที่ใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหมายที่ชัดเจน 
2) ความมุงมั่นของผูบริหาร 
3) คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะใหความรวมมือและมีความพรอมที่จะรวมกิจกรรม/โครงการ 
4) การสรางแรงจูงใจ มีเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5) มีทีมงานที่เปนอาจารยปจจุบันและอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณใหคําแนะนํา 
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2. แผนการจัดการความรู ดานการผลิตบณัฑติ  ประจําปงบประมาณ 2557 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง :  การจัดทํา TQF สําหรบัคณาจารยและบุคลากร 
 

การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการพฒันา

สถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนคําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารยและ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณบดี 1 คําสั่ง 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

ต.ค.56 – ก.ย. 56 จํานวนรายงาน 

การประชุม 

คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

- KM Team อยางนอย 1 ครั้ง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการอบรม “การจัดทํา 
TQF สําหรบัคณาจารยและ
บุคลากร” 
 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 รอยละของ 

ความพึงพอใจการเขา

รวมกิจกรรม/

โครงการ 

คณาจารยและ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

22,000 ผศ.สจุิราภรณ  

ฟกจันทร 

อยางนอย  

รอยละ 80  
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ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

3. การจัดความรูให
เปนระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลในการ
จัดเกบ็ความรูที่ไดจากการ
รวบรวม 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนฐานขอมูล
สําหรับการเก็บความรู 

- บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

- KM Team อยางนอย   
1 ฐานขอมูล 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนเรื่อง - บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

 KM Team อยางนอย   
1 เรื่อง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่เชิญ
บุคลากรผูเช่ียวชาญมาให
ความรู เพื่อไดความรูที่
กลั่นกรองเน้ือหาความรู
เกี่ยวกับเรื่อง ระบบการจัดการ
ช้ันเรียน 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 

- บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

และบุคคล 
ภายนอก 

 

- ผศ.สจุิราภรณ    
ฟกจันทร 

อยางนอย 1 
กิจกรรม/
โครงการ 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

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

ต.ค.56 – ก.ย. 57 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) 

บุคลากรนําความรูทีม่ีอยูมา
แลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรปูแบบที่
จับตองได เชน เอกสาร 
ฐานความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือในรูปแบบที่ไม
สามารถจับตองได เชน การจัด
ชุมชนแหงการเรียนรู  

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนความรู 

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

- KM Team อยางนอย    
1 ชองทาง 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

บุคลากรสามารถนําองคความรูที่
ไดรับมาในรปูแบบและวิธีการ
ตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน 
โดยมีการเรียนรูและสราง
นวัตกรรมอยางตอเน่ือง ทําให
เกิดการเรียนรูและประสบการณ
ใหมๆ และนําไปสูการสรางองค
ความรูใหม 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนผูเขารับการ
อบรม 

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

- KM Team รอยละ 80 
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3.แผนการจัดการความรู ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2557 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 
ชื่อหนวยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เรื่อง :  การพฒันาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม 
 
การจัดการความรูดานการวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนคําสั่งแตต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารยและ

บุคลากร 

- คณบดี 1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนรายงานการ

ประชุม 

คณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

- KM Team อยางนอย     

1 ครั้ง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

จัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม 
 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยรุนใหม 
 

คณาจารยและ

บุคลากร 

33,500 คณะกรรมการ

จัดการความรู

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

อยางนอย        

1 โครงการ/

ปงบประมาณ 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลในการ

จัดเกบ็ความรูที่ไดจากการ

รวบรวม 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนฐานขอมูล
สําหรับการเก็บความรู 

- คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 KM Team อยางนอย   

1 ฐานขอมูล 
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การจัดการความรูดานการวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification 

and 

Refinement) 

เชิญบุคลากรผูเช่ียวชาญกลั่นกรอง
เน้ือหาความรูเกี่ยวกบัเรื่อง งานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ใหอานและ
เขาใจงาย เผยแพรองคความรูที่ได
จากการอบรมบนเว็บไซต km คณะ 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนความรูที่ได

จากอบรม 

- บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และบุคคล 

ภายนอก 

 

- KM Team และ

คณะ 

กรรมการจัดการ

ความรูงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

อยางนอย 1 

เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 

(Knowledge 
Access) 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการทีจ่ะ
ทําใหคนในคณะ สามารถเขาถึง
ความรูไดใน 
รูปแบบตาง ๆ ไดแก  

การฝกอบรม การจัดทํา Website 

Web Board 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนรูปแบบการ

เขาถึงความรู 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และบุคคล 

ภายนอก 

- น.ส.ศิริวรรณ 

 สุขแซว 

อยางนอย    

1 รูปแบบ 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 

Sharing) 

การจัดกจิกรรมเวทสีําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

พ.ย.55 – ต.ค. 56 รอยละความพึง

พอใจของผูเขารับ

การอบรม 

คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- KM Team อยางนอย    

รอยละ 80 
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การจัดการความรูดานการวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

  สรางชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรู เชน เอกสาร ฐานความรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรอื
ในรูปแบบที่ไมสามารถจับตองได 
เชน การจัดชุมชนแหงการเรียนรู 
การใชระบบพีเ่ลี้ยงเพือ่สอนงาน 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนชองทางใน

การแลกเปลี่ยน

ความรู 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ

และ

บุคคลภายนอก 

 

 

- KM Team อยางนอย    

1 ชองทาง 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

ผลงานจาการนําองคความรูที่ไดจาก
การจัดกจิกรรม/โครงการ 

ต.ค.56 – ก.ย. 57 จํานวนผลงานที่ได คณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- KM Team อยางนอย 1 

ช้ิน/ป 
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