แผนการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถนายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม และบรรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม มีนโยบายที่จะดาเนินการพัฒนาการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้เอื้อต่อการนาแผนการการจัดการความรู้ไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความส าคัญขององค์ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ ภ ายในคณะ เพื่อให้ การจัดการความรู้
เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยนาแนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Action Plan) มา
เป็นแนวทางในการพัฒนา ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและองค์กร ให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดทา
นโยบายและแผนการจัดการความรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้
อาจารย์ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ แ ละน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ปรัชญา
“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่น”
เอกลักษณ์
“บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์
“มุ่งมั่นอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
วิสยั ทัศน์
“มุ่งเป็ น องค์กรผลิ ตบั ณ ฑิต นั กปฏิบัติ มื ออาชีพ ในภูมิภ าคตะวันตก”
พันธกิจคณะ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART Faculty และหลักธรรมาภิบาล
นโยบายด้านการจัดการความรู้
การจัด การความรู้เ ป็น เรื่อ งของสมาชิก ทุก คนที่ต้อ งให้ค วามสาคัญ และส่ง เสริม ให้มีก าร
แบ่งปันความรู้ในการทางาน โดยคณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้บุคลากรนาการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้
อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาให้คณะวิทยาการจัดการ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

3. ติดตามประเมินผลการดาเนิน การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ให้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การจัดการความรู้
1. จัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
พัฒนาระบบจัดการความรู้ และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
2. สร้างเสริมและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ในคณะ
วิทยาการจัดการ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์คณะ แผ่นพับ
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
4. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ตามพันธกิจของคณะ
5. สร้างแรงจูงใจ ยกย่องและให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนาผลการ
ปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนาแผนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
คณะวิทยาการจัดการเข้าใจถึงขั้น ตอนที่ทำให้ เกิด กระบวนการจั ด การความรู้ห รือ พัฒ นาการของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดนโยบายในการแบ่งปันความรู้จากสมาชิกในองค์การ
2. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
4. สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่สามารถเรียนรู้ในระดับ
เริ่มต้น ด้วยตนเองได้
5. พัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas)ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
1.1 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติให้ มีศักยภาพพร้อม
ทางานในระดับสากล
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ของท้องถิ่น
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART Faculty
และหลักธรรมาภิบาล
2. ขอบเขต KM ที่เลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560
2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาด้านการวิจัย
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)
1. เป้าหมาย KM ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มี 2 หัวข้อ คือ
1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้แนวทางการจัดการความรู้ในการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดี ด้านการการเรียนการสอน การทาผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
1.2 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการจานวน 50 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ Knowledge Vision
1. ด้านการเรียนการสอน
1.1 จานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน)
2. ด้านการวิจัย
2.1 จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ

3. ด้านการประกันคุณภาพ
3.1 คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปัจจุบัน
จานวนผลงานวิชาการ = 10 ชิ้น
จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 1.5 ล้านบาท
คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 =
ไม่ได้ผลการดาเนินการ

เป้าหมาย
จานวนผลงานวิชาการ = 12 ชิ้น
จานวนทุนวิจัยที่ได้รับ = 2 ล้านบาท
คะแนนประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 =
ได้ผลการดาเนินการ 1 ข้อ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
2. ความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ กรรมการจัดการความรู้ และบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ
3. การมีองค์ความรู้ที่เด่นชัดและเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ความรู้ที่จาเป็น
1. การเขียนผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
2. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
3. เกณฑ์และวิธีการจัดการความรู้ในงานประกันคุณภาพ

อยู่ในมหาวิทยาลัย
Explicit
Tacit







อยู่นอกมหาวิทยาลัย
Explicit
Tacit







ไม่มีที่ใดเลย

ระบุไม่ได้

ผู้มีส่วนร่วม
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
อาจารย์ แพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขาเรือง
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์ นพดล มณีรัตน์
อาจารย์ ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์ ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์ มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

บทบาทหน้าที่
คณบดี วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร วางแผนและกากับดูแลการดาเนินการ
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้และเลขานุการ

ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ วัลลภา วิชะยะวงศ์
นางสาว สร้อยมณี เดชะ
อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการการจัดการความรู้และผู้ช่วยเลขานุการ
ประสานงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2560
ระยะที่ 1 (ส.ค. 2560 – ธันวาคม 2560)
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจาปี เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานและ คณะมีแผน KM 1 แผน
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ KM

2

เตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้ (KM)

เพื่อเตรียมความพร้อมคิดหัวข้อและ อย่างน้อย 2 กิจกรรมใน1
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ โครงการ
จัดทาการจัดการความรู้

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ KM

3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาผลงานวิจัย

- เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ และน า อาจารย์และบุคลากรภายใน
ความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติ
คณะวิทยาการจัดการ
- เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน จานวน 50 คน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น
ให้บุคลากรในคณะฯ มีวัฒนธรรมใน
การรวบรวม ค้นคว้า

ธันวาคม 2560 -คณะกรรมการ KM
-อาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน

- เพื่อแลกเปลี่ ย นความรู้ และน า อาจารย์และบุคลากรภายใน
ความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติ
คณะวิทยาการจัดการ
- เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน จานวน 50 คน
- เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
กระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรในคณะฯ มี
วัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า

ธันวาคม 2560

- คณะกรรมการ KM
- อาจารย์และ
บุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ

5

วิเคราะห์ความรู้จากการจัดการความรู้ (KM)

เพื่ อ สรุ ปองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้จ ากการ คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี อย่าง
กระบวนการจั ด การความรู้ เพื่ อ น้อย 3 แนวทาง
สังเคราะห์องค์ความรู้และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์

ธันวาคม 2560

คณะกรรมการ KM

แผนปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2560
ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
ลาดับที่
6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เตรียมความพร้อมเพื่อการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี - เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า คณะส่งแนวทางเข้าประกวด ธันวาคม 2560 - คณะกรรมการ KM
ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ อย่างน้อย 1 แห่ง
กรกฎาคม 2561
ดีของมหาวิทยาลัย

