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แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2559

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2559
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ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 ได้กาหนดให้ ส่วนราชการมีห น้าที่พัฒ นาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบั ติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น
คณะวิท ยาการจั ดการ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม มีน โยบายที่จ ะดาเนิ น การพั ฒ นาการจั ดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม
และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้ เอื้อ ต่อการนาแผนการการจัดการความรู้ไปปฏิบั ติได้อย่างเป็ นรูป ธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม ได้เล็งเห็นความสาคัญ ขององค์ความรู้และกระบวนการ
จัดการความรู้ภายในคณะ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยนาแนวคิ ดการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (Action Plan) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและองค์กร ให้เป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดทา
นโยบายและแผนการจัดการความรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้อาจารย์
ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
เพิ่มคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน
เอกลักษณ์
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
อัตลักษณ์
จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
วิสยั ทัศน์
มุ่งเป็ น แหล่ ง ให้ ความรู้ คู่ คุณธรรม เพื่อ เป็นฐานการพัฒ นาและบูรณาการองค์ ค วามรู้สู่ ท้ องถิ่น เพื่ อ
พัฒ นาคนและท้ องถิ่ น ให้ เป็ น มือ อาชีพสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน
พันธกิจคณะ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ
3. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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นโยบายด้านการจัดการความรู้
นาการจัดการความรู้ (KM) มาใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนางาน
และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้บุคลากรนาการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาให้คณะวิทยาการจัดการ เป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ให้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การจัดการความรู้
1. จัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
พัฒนาระบบจัดการความรู้ และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
2. สร้างเสริมและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในคณะวิทยาการ
จัดการ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา นิทรรศการและการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
4. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ตามพันธกิจของ
คณะ
5. สร้างแรงจูงใจ ยกย่องและให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
นาผลการ ปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนาแผนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการจัดทาแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan)
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กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
คณะวิทยาการจัดการเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
1.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
1.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
1.7 การเรียนรู้ (Learning)
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas)
1. ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
1.1

พัฒนาบุคลากรและองค์กร: สร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข
ในการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เพื่อนำมา
ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ

1.2

ผลิตบัณฑิต: การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย
วิจัย: ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
บริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตอบสนองตามความต้องการของ
สังคมและท้องถิน่ แบบบูรณาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของ ท้องถิ่นและประเทศชาติ

1.3
1.4
1.5

2. ขอบเขต KM ที่เลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559
2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาด้านการวิจัย
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)
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1. เป้าหมาย KM ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ.2559 มี 3 หัวข้อ คือ
1.1
1.2
1.3

เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อพัฒนาการทาผลงานวิจัย
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการจานวน 30 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ Knowledge Vision
1. ด้านการเรียนการสอน
1.1 จานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน)
2. ด้านการวิจัย
2.1 จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ
2.2 จานวนหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
3. ด้านการประกันคุณภาพ
3.1 คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปัจจุบัน
จานวนผลงานวิชาการ = 20 ชิ้น
จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 4.5 ล้านบาท
จานวนหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ = ไม่มี
คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 = ไม่
ได้ผลการดาเนินการ

เป้าหมาย
จานวนผลงานวิชาการ = 30 ชิ้น
จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 5 ล้านบาท
จานวนหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ = 1 หน่วยงาน
คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 = ได้ผล
การดาเนินการ 1 ข้อ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
2. ความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ กรรมการจัดการความรู้ และบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการ
3. การมีองค์ความรู้ที่เด่นชัดและเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
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ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ความรู้ที่จาเป็น
1. การเขียนผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
2. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
3. เกณฑ์และวิธีการจัดการความรู้ในงานประกันคุณภาพ

อยู่ในมหาวิทยาลัย
Explicit
Tacit







อยู่นอกมหาวิทยาลัย
Explicit
Tacit







ไม่มีที่ใดเลย

ผู้มีส่วนร่วม
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
อาจารย์ ผ่องใส สินธุสกุล
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์ ดร.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์ อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย์ จุฑามาส ศรีชมพู
นางสาว สร้อยมณี เดชะ
อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทหน้าที่
คณบดี วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
ประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ระบุไม่ได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระยะที่ 1 (ต.ค. 59 – มี.ค. 60)
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

1

จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจาปี เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน
และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

2

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม หัวข้อและ กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 ธันวาคม 2559
(KM) การพัฒนาผลงานวิชาการ ตารา หนังสือ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
และเอกสารประกอบการสอน
จัดทาการจัดการความรู้

3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาผลงานวิจัย

กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ KM
คณะกรรมการ KM

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และนา อาจารย์และบุคลากรภายใน กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ KM
ความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อ คณะวิทยาการจัดการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
จานวน 20 คน

แผนปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2 (เม.ย. – ก.ค. 60)

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

อาจารย์และบุคลากรภายใน มิถุนายน –
กรกฎาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จานวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ KM

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น
ความรู้สาหรับอาจารย์ บุคลากร และประชุมเชิง ให้บุคลากรในคณะฯ มีวัฒนธรรม
ปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้
ในการรวบรวม ค้นคว้า
แลกเปลี่ยนความรู้ และนาความรู้
มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน

5

โครงการสังเคราะห์ความรู้จากการจัดการความรู้ เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ KM
(KM)
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์

6

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น แนวปฏิบัติที่ดี 1 เรื่อง
ให้บุคลากรในคณะฯ ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การทางานให้บรรลุเป้าหมาย และ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่
ดีของมหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ KM

