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แผนการจัดการความรู ้คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

1. บทน า 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของโลกเป็นไปอย่าง  ไร้พรมแดนทั้งทางด้านการค้า การลงทุน ภายในประเทศและต่างประเทศให้
เป็นไปอย่างเสรีเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น โลกธุรกิจปัจจุบันแตกต่างจากอดีตและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่ งล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป
ของตัวแปรส าคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากรูปแบบเดิมที่เป็นเศรษฐกิจเดี่ยวของแต่ละประเทศ เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีความร่วมมือ ระหว่างกันมากขึ้น ท าให้เกิดเป็นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อ มโยงกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร
ธุรกิจทั้งโดยตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังท าให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีรูปแบบของการค้าและการลงทุ นแตกต่างจากเดิม ดังนั้น
การสร้างให้เกิดความเข้าใจในเหตุและผลของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอย่ างลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ขององค์กรธุรกิจและประเทศ เพราะสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เ ป็น
เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่าเศรษฐกิจโลกมีความใกล้ชิดกันมากข้ึน   

การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด คณะวิทยาการ
จัดการเป็นหน่วยงานการศึกษาที่เป็นแหล่งความรู้ เป็นที่รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลาก หลาย ดังนั้นการจัดการ
ความรู้ที่มีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่ งกันและกัน ร่วมแสวงหา
ปัญญาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่มหาวิทยาลัย 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัยเทคนิค
การพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 4 ด้าน 
ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ และมิติการพัฒนาองค์การ โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 
ประเด็น ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความยั่งยืนความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะได้มีการด าเนินก ารแผนการ

จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 
1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ  
 เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันโดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 
3) จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
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4) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลการกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
5) รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
6) น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
7) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่คณบดีมอบหมาย 

 
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะที่จะน ามาใช้ในการจัดการความรู้ในปี

การศึกษา 2558 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความยั่งยืนความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจ าปี 2558
ประกอบด้วย 

1) เพ่ือให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา 

2) เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการท างาน 

 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในคณะ คือ 
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1) นโยบายของคณะวิทยาการจัดการที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหมายที่ชัดเจน 
2) ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
3) คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรม/โครงการ 
4) การสร้างแรงจูงใจ มีเงินงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย 
5) มีทีมงานที่เป็นอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ให้ค าแนะน า 
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2. แผนการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา 2558 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) 

ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นความรู้ : การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
ตัวช้ีวัด (KPI) :  จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
 
ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

12 กันยายน 

2558 

จ านวนค าสั่ง

แตง่ต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี 1 ฉบับ 

ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

11 พฤศจิกายน 

2558 

จ านวนครั้งที่ 

ประชุม 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM 1 ครั้ง 

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

(Knowledge Creation 

and Acquisition) 

การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

มกราคม 2559 จ านวนแหล่ง

ความรู้ 

คณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์ธันย์นิชา 

วิโรจน์รุจ 

 

อย่างน้อย 1 

แหล่งความรู้  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ

รวบรวม 

กุมภาพันธ์ 

2559 

จ านวนฐานข้อมูล คณาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 

อย่างน้อย   

1 ฐานข้อมูล 
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ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

มีนาคม  
2559 

จ านวนแหล่ง
ความรู้ 

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล ภายนอก 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
(Knowledge Codification 
and Refinement) 

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้
ที่ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

มีนาคม  
2559 

องค์ความรู้ที่ได้ คณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์ธันย์นิชา 

วิโรจน์รุจ 

 

อย่างน้อย    
1 เรื่อง 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การจัดท า Website  

มีนาคม 
2559 

จ านวนช่อง
ทางการเข้าถึง

ความรู้ 

คณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

พฤษภาคม 
2559 

จ านวนกิจกรรม คณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย    
1 กิจกรรม 

7. การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
และบุคคลภายนอก สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

พฤษภาคม 
2559 

จ านวนหลักสูตรที่
มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL 

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย    
1 หลักสูตร 
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3.แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI) : จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา 
 

ล าดับ กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่

สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ 

12 กันยายน 

2558 

จ านวนค าสั่ง

แตง่ต้ัง 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี 1 ฉบับ 

ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

11 

พฤศจิกายน 

2558 

จ านวนครั้งที่

ประชุม 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM 1 ครั้ง 
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ล าดับ กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

(Knowledge Creation 

and Acquisition) 

การค้นหาและรวบรวมความรู้ในองค์
ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

มกราคม 

2559 

จ านวนแหล่ง

ความรู้ 

คณาจารย์ อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ 

จันทร์แย้ม 

 

อย่างน้อย    

1 แหล่ง

ความรู้  

3. การจัดความรู้ให้เป็น

ระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ

จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม 

กุมภาพันธ์ 

2559 

จ านวนฐานข้อมูล บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย   

1 ฐานข้อมูล 

  รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

มีนาคม  
2559 

จ านวนแหล่ง
เผยแพรค่วามรู ้

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย   
1 แหล่ง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification 
and Refinement) 

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท าไว้
อย่างเป็นระบบ  

มีนาคม  
2559 

องค์ความรู้ที่ได้ บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ 

จันทร์แย้ม 

 

อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การจัดท า Website 

มีนาคม 
2559 

จ านวนช่อง
ทางการเข้าถึง

ความรู้ 

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 
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ล าดับ กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหลักสูตร 

พฤษภาคม 
2559 

จ านวนกิจกรรม บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย    
1 กิจกรรม 

7. การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและ
บุคคล ภายนอกสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

พฤษภาคม 
2559 

จ านวนผู้ที่น าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคล 

ภายนอก 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย    
1 คน 

 

 


