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แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ความเปน็มา  
 

ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน  เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแส

การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management : KM)  ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม 

และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้เอื้อต่อการน าแผนการการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นความส าคัญขององค์ความรู้และกระบวนการ

จัดการความรู้ภายในคณะ เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยน าแนวคิดการจัดท า

แผนการจัดการความรู้  (Action Plan)  มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและองค์กร ให้เป็นสถาบันแห่งการ

เรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  คณะวิทยาการจัดการ  จึงได้จัดท า

นโยบายและแผนการจัดการความรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้อาจารย์

ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปรัชญา 

 เพ่ิมคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่

ประชาคมอาเซียน 

เอกลักษณ์ 

 บริการวิชาการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ 

 จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

 
ว ิสยัทัศน ์ 
    มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  
 

พันธกิจคณะ 
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชด าริ 
3. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

นโยบายด้านการจัดการความรู้ 
 

น าการจัดการความรู้ (KM) มาใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องม ือในการพ ัฒนาศักยภาพบุคลากร พ ัฒนางาน

และ พ ัฒนาองค์กรอย่างต ่อเน ื่อง เพ ื่อให้คณะวิทยาการจัดการเป็นสถาบ ันแห่งการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร ์การจัดการความรู้ 

 
 

1.  ส่งเสริมการพ ัฒนาบุคลากรให ้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู ้อย่าง 

ต่อเนื่อง  

2.  สน ับสนุนให้บุคลากรน าการจ ัดการความร ู้ไปประย ุกตใ์ช ้ในการพ ัฒนางานของตนเองได ้อย่าง 

มีประสิทธ ิภาพและประส ิทธิผล เพ ื่อพ ัฒนาให้คณะวิทยาการจัดการ  เป ็นสถาบันแห่งการ

เรียนรู้ 

3.  ติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการ 

ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ให ้ดียิ่งขึ้น 
 
กลย ุทธ์การจัดการความรู้  

 
1.  จัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ  เพ ื่อ

พ ัฒนาระบบจัดการความรู้ และกำหนดเป ้าหมายให้ช ัดเจน 

2.  สร ้างเสริมและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับได้รับร ู้เกี่ยวกบัการจัดการความรู้ในคณะวิทยาการ

จัดการ โดยผ ่านส ื่อต่างๆ เช ่น การประช ุม อบรม ส ัมมนา นิทรรศการและการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

3.  ส่งเสริมและสร้างเคร ือข่ายการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้ร่วมก ันทั้ง 

ภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ 

4.  สร ้างบรรยากาศและว ัฒนธรรมแห่งการเรียนร ู้หร ือการแบง่ปันความรู้ตามพ ันธกิจของ

คณะ 

5.  สร ้างแรงจูงใจ ยกย ่องและให ้รางว ัลแก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพ ื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความร ู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพ ื่อ

น าผลการ ปฏ ิบัติมาปรับปร ุงพ ัฒนาแผนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
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แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan) 
 

กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช ่วยให้ 

คณะวิทยาการจัดการเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพ ัฒนาการของ

ความรู้ที่จะเก ิดขึ้นภายในคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
1.2 การสร้างและแสวงหาความรู ้(Knowledge Creation and Acquisition)  
1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
1.5 การเข ้าถงึความรู้ (Knowledge Access)  
1.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)  
1.7 การเรียนร ู้ (Learning) 
 

 
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) 

 
 

1. ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์ทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
 

1.1  พ ัฒนาบ ุคลากรและองค ์กร: สร ้างเสริมส ุขภาพให ้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข
ในการปฏ ิบัติหน้าที ่สน ับสนุนและส่งเสริมการพ ัฒนางานประจ าส ู่งานว ิจัย เพ ื่อนำมา
ปรับปรุงงานที่รับผ ิดชอบ 

 
 

1.2      ผล ิตบัณฑ ิต: การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ ู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย 

 1.3  ว ิจัย: ส่งเสริมการวิจ ัยและนว ัตกรรมด้านการเรียนการสอน การก าหนดต าแหน่งทาง  
            วิชาการ  
 1.4  บริการว ิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตอบสนองตามความต ้องการของ

สังคมและท ้องถิน่แบบบูรณาการ 
 1.5  ท านุบ ารุงศิลปว ัฒนธรรม: ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานศิลปะและว ัฒนธรรมอันดี

งามของ ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 

2. ขอบเขต KM ที่เลือกด าเน ินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 
2.1      การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2  การพัฒนาด้านการวิจัย  

 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)  
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1. เป้าหมาย KM ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร ็จภายในปีงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2559 มี 3  หัวข้อ คือ  
 

1.1 เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน 
1.2 เพื่อพัฒนาการท าผลงานวิจัย 
1.3 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

 
1. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการจ านวน 30 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ Knowledge Vision 

1.  ด้านการเรียนการสอน 
1.1 จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน) 

2.  ด้านการวิจัย 
2.1 จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับ 
2.2 จ านวนหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 3. ด้านการประกันคุณภาพ 
  3.1 คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปัจจุบัน เป้าหมาย 
จ านวนผลงานวิชาการ = 20 ชิ้น จ านวนผลงานวิชาการ = 30 ชิ้น 
จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 4.5 ล้านบาท จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 5 ล้านบาท 
จ านวนหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ = ไม่มี จ านวนหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ = 1 หน่วยงาน 
คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 = ไม่
ได้ผลการด าเนินการ 

คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 = ได้ผล
การด าเนินการ 1 ข้อ 

  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  

 
1. การได้รับการสน ับสนุนจากผู้บริหาร  
2. ความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ กรรมการจัดการความรู้ และบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการ  
3. การมีองค ์ความรู้ที่เด่นช ัดและเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
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ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

ความรู้ที่จ าเป็น อยู่ในมหาวิทยาลัย อยู่นอกมหาวิทยาลัย ไม่มีที่ใดเลย ระบุไม่ได้ 
Explicit Tacit Explicit Tacit 

1. การเขียนผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน       
2. การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน       
3. เกณฑ์และวิธีการจัดการความรู้ในงานประกันคุณภาพ       

       
ผู้มีส่วนร่วม 

ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ 
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  คณบดี วางแผนและก ากับดูแลการด าเนินการ  
อาจารย์ ผ่องใส สินธุสกุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วางแผนและก ากับดูแลการด าเนินการ 
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
อาจารย์ สมพล สุขเจริญพงษ์ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
อาจารย์ ดร.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
อาจารย์ อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
อาจารย์ จุฑามาส ศรีชมพู คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
นางสาว สร้อยมณี เดชะ ประสานงาน 
อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 

แผนปฏ ิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 



 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระยะท่ี 1 (ต.ค. 59 – มี.ค. 60) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ผ ู้รับผ ิดชอบ 

1 จัดท าและทบทวนแผนปฏิบ ัติการ KM ประจ าปี เพ่ือทบทวนแผนการดำเนินงาน
และปรับปร ุงงานอย่างต่อเนื่อง 

กรรมการเข้ารว่ม ร้อยละ 80 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ KM 

2 โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้ 
(KM)   การพัฒนาผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ 
และเอกสารประกอบการสอน 

เพ่ือเตรียมความพร้อม หัวข้อและ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดท าการจัดการความรู้  

กรรมการเข้ารว่ม ร้อยละ 80 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ KM 

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และน า
ความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 

อาจารย์และบุคลากรภายใน
คณะวิทยาการจัดการ  
จ านวน 20 คน 

 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ KM 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏ ิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระยะท่ี 2 (เม.ย. – ก.ค. 60) 



 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ผ ู้รับผ ิดชอบ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการ
ความรู้ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น
ให้บุคลากรในคณะฯ มีวัฒนธรรม
ในการรวบรวม ค้นคว้า 
แลกเปลี่ยนความรู้ และน าความรู้
มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน 

อาจารย์และบุคลากรภายใน
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 30 คน 

 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการ KM 

5 โครงการสังเคราะห์ความรู้จากการจัดการความรู้ 
(KM)    

เพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือ
สังเคราะห์องค์ความรู้และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ 

กรรมการเข้ารว่ม ร้อยละ 80  กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ KM 

6 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น
ให้บุคลากรในคณะฯ ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่
ดีของมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ดี 1 เรื่อง   กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ KM 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




