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บทน า 

สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อ

น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม

และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข ได้จัดท าแผนการจัดการ  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ

ของการจัดการความรู้ และได้ขยายผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

(KM Action Plan) เพื่อให้ง่ายและสะดวก ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อไป 
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บทที่ 1  

การจัดการความรู้เบือ้งต้น 

 การจัดการความรู้ในองค์การ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่

ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

โดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ 

 1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ

สัญชาตญาณของแต่ละคนในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกเป็นค าพูด

หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง

เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 ดังนั้นการจัดการความรู้ที่มีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ในองค์การจึงเป็นสิ่งที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะและวิทยาลัย และจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง

จะสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมแสวงหาปัญญาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ คณะ 

และวิทยาลัย 

 ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Action Plan) นั้น ได้น าแนวคิดเรื่อง 

 1.1  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KM)  และกระบวนการจัดการการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการ

จัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะท าให้เกิด

กระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1)   การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรา
จ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2)   การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, 
ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3)   การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้   เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่าง
เป็นระบบในอนาคต 

4)   การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5)   การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6)   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น 
เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์ความรู้>น า
ความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 1.2  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร    ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้   ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1)      การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ท่ี
ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล 
, ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2)      การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่
ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
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3)      กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา   เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถานที่ต้ัง 
ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4)      การเรียนรู้   - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  โดย
การเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5)      การวัดผล  - เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ , มีการน าผลของการวัดมาใช้
ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6)     การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร , แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
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คณะจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในคณะ ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้ ของ

คณะ โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้หมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และ

ท าให้การจัดการความรู้ของคณะมีประสิทธิผล โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดขึ้นจริง ๆ จากแนวคิดดังกล่าว คณะต้องมีการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM 

(Desired State) ที่คณะต้องการเลือกท า เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่ง

จะกล่าวในบทที่ 2 และบทที่ 3 ตามล าดับต่อไป 
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บทที่ 2 

การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Areas and Km Desired State) 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นเพื่อให้ด าเนินการ 

และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของคณะ ซึ่งถูกน ามาใช้ก าหนด 

เป้าหมาย  KM (Desired State)ในการก าหนดขอบเขต  KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ

กระบวนงาน (Work Process) ก่อนเป็นล าดับแรก  หรือ อาจก าหนดขอบเขต  KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้อง

มีในองค์กร  เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  ของคณะ ซึ่งมีแนวทางการก าหนดขอบเขต  

KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (KM Desired State) 

เพื่อให้คณะมีแนวทางทีชัดเจนในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะใน 6 ขั้นตอน วิทยาลัย 

จะต้องก าหนดขอบเขตของ KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (KM Desired State) ให้ชัดเจน 

โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในองค์กร เพือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน พ.ศ.2553-2557  ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
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บทที่ 3 

แผนการจัดการความรู้  

แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) :  การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ 
ความรู้ 

1. ท าการวิเคราะห์ 
เพื่อตรวจสอบองค์ 
ความรู้ที่มีอยู่และที 
ต้องใช้  
2. ท าการส ารวจ 
ระดับองค์ความรู้ของ
คณาจารย์ที่มีเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการ 
สอน 
 

  1. รายการความรู้ 
ที่ต้องการ  
2. รายการระดับองค์
ความรู้ของอาจารย์ท่ีมี 
เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอน 

1.องค์ความรู้ที่ต้องการ  
2. ข้อมูลระดับองค์ความรู้
ของอาจารย์ท่ีมีเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 

แบบส ารวจ KM ทีม   
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) :  การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2 การสร้าง
และ 
แสวงหา 
ความรู้  

1.จัดท าแนว 
ปฏิบัติการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
และเทคนิคการสอน  
2.จัดต้ัง 
คณะกรรมการ 
3.จัดประชุม 

 1 แนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน  
2. มีคณะกรรมการ  
3. มีการจัด 
ประชุมและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 80 ของอาจารย์ใน
คณะ 

1. มีแนวปฏิบัติการ 
จัดการกิจกรรมการ 
เรียนรู้และเทคนิค 
การสอนที่ชัดเจน  
 
 2. มีคณะกรรมการ 
ด าเนินงานภายใน  
พ.ค.56 
3. มีการจัดประชุม 
และมีผู้เข้าร่วม 
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของอาจารย์ในคณะ 
 

1.แนว 
ปฏิบัติการ 
จัดการ
กิจกรรม 
การเรียนรู้
และ 
เทคนิคการ
สอน  
2.เอกสาร 
ประกอบกา
ร 
ประชุม  

KM ทีม   
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) :  การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัด
ความรู้ 
ให้เป็น
ระบบ 

1. จัดหาวิทยากรผู้ที 
มีความรู้ความ 
เชี่ยวชาญ  
2. จัดประชุม  
แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน 

 1 วิทยากร 
ผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ  
2. เอกสารการ 
พัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน  
 

1. มี 
วิทยากรผู้มี 
ความรู้ ความ 
เชี่ยวชาญ  
2. มีเอกสารการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน  
3. มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของอาจารย์ท้ังหมด 
 
 
 
 

เอกสาร 
ประกอบ 
การประชุม  
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) :  การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4 การ
ประเมินผล 
และ
กลั่นกรอง 
ความรู้ 

1. จัดต้ัง 
คณะกรรมการ 
ประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

 1. ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ 
ใหม่ในการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการ
สอน 

1.มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ 
ใหม่ที่จะน าไป 
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน 

แบบ
ประเมินผล 

KM ทีม  

5 การเข้าถึง 
ความรู้  

1.จัดท าเอกสาร 
เผยแพร่ / web site  

 จ านวนเอกสาร 
เผยแพร่ และ  
web site 

มีเอกสารเผยแพร่ 
ใน web site 

ระบบ
เครือข่าย/ 
server 

ฝ่าย
สารสนเทศ 
 

 

6 6 การเรียนรู้ 1.อาจารย์น าความรู้ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

  จ านวนรายวิชาที่ 
มีการพัฒนาการียน
การสอน 

อย่างน้อย 3 รายวิชา เอกสาร 
แนวการ 
เรียน 

KM ทีม  
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดช
อบ 

สถานะ 

1 การ
เตรียมการ 
และ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2.จัดประชุมชี้แจงท าความ 
เข้าใจ และกระตุ้นให้ 
อาจารย์พัฒนารูปแบบการ 
เรียนการสอน 

 จ านวนอาจารย์ 
ที่สนใจการ 
พัฒนารูปแบบ 
การเรียนการ 
สอน  

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ เอกสารการ 
ประชุม 

KM ทีม  

2 การสื่อสาร น าข้อมูล แนวปฏิบัติ  
และข่าวสารต่าง ๆ ลงเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

 จ านวนข่าวสาร 
ที่พิมพ์เผยแพร่ 
ผ่าน เว็บไซต 

1-2 เดือน ต่อครั้ง ข้อมูลการ 
การจัด 
กิจกรรมการ 
เรียนการ
สอน 

ฝ่าย
สารสนเ
ทศ  

 

3 กระบวน 
การและ
เครื่องมือ 

พัฒนาเอกสารการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอน 

 เอกสาร 
การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการ 

มีเอกสารการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการ 

แนวปฏิบัติ    
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 2 เป้าหมาย KM (Desired State) :  การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4 การเรียนรู้ 1. จัดอบรม  
2. เชิญวิทยากรให้ค าแนะน า 

 จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรมจาก 
จ านวนผู้เข้าอบรม 

ร้อยละ  
70 

เอกสารการ 
อบรม 

ฝ่ายวิชาการ  
คณะวิชา 
 

 

5 การวัดผล การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 ร้อยละของ 
รายวิชาที่เปิด 
สอน 

ร้อยละ 10 แนวการ 
เรียน/การ
สอน 

ฝ่ายวิชาการ  
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แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 5 สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
แผนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
ปี 2556 ปี 2557 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. กระบวนการจัดการความรู้             

1.1 การบ่งชี้ความรู้             
1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้             
1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ             
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้             
1.5 การเข้าถึงความรู้             
1.6 การเรียนรู้             

2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง              
2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม             
2.2 การสื่อสาร             
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ             
2.4 การเรียนรู้             



แผนการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปี 2556 หน้า 15 

 

แผนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอน 
 แบบฟอร์ม 5 สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
แผนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาในปี 2556 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
ปี 2556 ปี 2557 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
2.5 การวัดผล             
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 แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
 แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ 
ความรู้ 

1. ท าการ
วิเคราะห์ 
เพื่ตรวจสอบ
องค์ความรู้ที่มี
อยู่และที่ 
ต้องใช้  

 1. รายการ
ความรู้ที่ 
ต้องการ  
 

1.องค์ความรู้
ที่ต้องการ  
 
  
 

แบบส ารวจ KM ทีม  

2 การสร้างและ 
แสวงหา 
ความรู้ 

1. จัดตั้ง 
คณะกรรมการ 
  
2. จัดประชุม  
 
3. จัดท า

 1. 
คณะกรรมการ
เข้าร่วมการ
ประชุม  
2. การจัด
ประชุมและ

1. มี
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน  
 2. มีการจัด 

ประชุมอย่าง
น้อย 2 คร้ัง  

1.เอกสาร 
ประกอบการ 
ประชุม 

 KM ทีม  
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 แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
 แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แผนการ 
สนับสนุนการ
ท าวิจัย  

ผู้เข้าร่วม 

ประชุม  
3. จ านวน
อาจารย์ที่ท า
วิจัย  
 
 

 3. งานวิจัย
เพิ่มขึ้น 

3 การจัดความรู้ 
ให้เป็นระบบ 

1. จัดล าดับ
ประเด็นที่มาก
ที่สุด 
 

 1. สรุป
ประเด็นที่มีผู้
เสนอมาก
ที่สุด 

1.ประเด็นที่มี
ผู้เสนอ 5 
ประเด็น 

 
 

1. แบบส ารวจ 
 

KM ทีม  
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 แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
 แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4 การประเมินผล 

และกลั่นกรอง 
ความรู้ 

1. จัดตั้ง 
คณะกรรมการ 
ประเมินผล  

 1. ทราบถึง
ปัจจัยที่
ก าหนดหัวข้อ
การท าวิจัย 

1. ประเด็นที่ผู้
เสนอมา 5 
ประเด็น 

  KM ทีม 
 
 
 
 

 

5 

 
การเข้าถึง 
ความรู้  
 

จัดระบบ
ความรู้ 
เอกสาร และ
เผยแพร่ 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

KM ทีม  

6 การเรียนรู้ ท าเป็น
หนังสือเวียน
เพื่อให้

 
 
 

จ านวน
คณาจารย์ที่
ทราบถึง

จ านวน
อาจารย์ที่
ท างานวิจัย

เอกสาร 
ประกอบการ 
อบรม 

KM ทีม  
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 แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
 แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

คณาจารย์
ทราบ 

แรงจูงใจใน
การท าวิจัย  

เพิ่มขึ้น 
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แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจตอบสนองวัตถุประสงค์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการ 
และ
ปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม  

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  
2. จัดประชุม
ชี้แจงท า 
ความเข้าใจ 
และกระตุ้น 

ให้อาจารย์
ท างานวิจัย 
 
 
 
 
 

 จ านวน
อาจารย์ที่ 
สนใจการท า
วิจัย 
  

 เอกสารการ 
ประชุม  

ศูนย์วิจัย  
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แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจตอบสนองวัตถุประสงค์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2 การสื่อสาร น าข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการ
การก าหนด
หัวข้อในการ
ท าวิจัย 
 

 จ านวน
ข่าวสารที่ 
พิมพ์เผยแพร่ 

1-2  
เดือน ต่อคร้ัง 

เอกสาร 
เกี่ยวกับ 

ข้อมูล 

ข่าวสารการ 
ท าวิจัย 

  

3 กระบวนการ
และ 
เคร่ืองมือ 

จัดท าคู่มือการ
ท าก าหนด
หัวข้อวิจัย 
 

 คู่มือการท า
ก าหนดหัวข้อ
วิจัย 

1. มีคู่มือ 

นักวิจัยใน 

การท าวิจัย 
 

เอกสาร 
คู่มือนักวิจัย 

สถาบันวิจัย /  
ฝ่ายวิชาการ  
/ คณะ / 
ส านักส่งเสริม 

วิชาการฯ 
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แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจตอบสนองวัตถุประสงค์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4 การเรียนรู้ 1. จัดอบรม
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่าง
ผู้ที่มีความรู้
ความช านาญ
ในการท าวิจัย
และการเขียน 

บทความวิจัย 
กับอาจารย์ที่ 
สนใจ 
 
 

 จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า 5 
คน 

เอกสารการ 
อบรม  
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แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
แบบฟอร์ม 4 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แผนที่ 1 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจตอบสนองวัตถุประสงค์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การวัดผล งานวิจัยที่
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ  

 จ านวน
งานวิจัย 
 

งานวิจัยที่
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ 

   

6 การยกย่อง
ชมเชย 
และการให้
รางวัล 

- เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 พิจารณา  
- จัดเวที
แลกเปลี่ยน  
 ผลงานด้าน
การวิจัย 

 จ านวน
อาจารย์ที่ 
ได้รับรางวัล
จากจ านวน
อาจารย์ 
ผ่านกาอบรม  

 ผลงานวิจัย 
ที่ได้รางวัล  
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แผนที่ 2 เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
 แบบฟอร์ม 5 สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยทองสุข 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจน าไปประยุกต์ใช้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู้ 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. กระบวนการจัดการความรู้             

1.1 การบ่งชี้ความรู้             
1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้             
1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ             
1.4 การประเมินผล 

และกลั่นกรองความรู้ 
 

            

1.5 การเข้าถึงความรู้ 
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ผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ คณบดี: (CKO: ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

แผนที่ 2  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 
แบบฟอร์ม 5 สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 

เป้าหมาย KM (Desired State) : งานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจที่น าไปประยุกต์ใช้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ล าดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู้ 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1.6 การเรียนรู้             

2. กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

            

2.1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

            

2.2 การสื่อสาร             
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ             
2.4 การเรียนรู้             
2.5 การวัดผล             
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บทที ่4 

การก าหนดโครงสร้างทมีงาน KM 

 

 

โครงสร้างทีมงาน KM 
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เพื่อให้สามารถน าแนวคิดการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย วิทยาลัยได้มีด าเนินการแผนการจัดการความรู้ในปี 2556 ดังนี้  

  1.1 ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพื่อให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล วิททยาลัยทองสุขจึงได้ประกาศแต่งตั้ง

ทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้  

• CKO คณบดี เป็น CKO ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกียวกับ

การจัดการความรู้ในคณะ 

• KM Team ประกอบด้วย  

1. อาจารย์พัทยา  ซิ่วมณี  ประธานคณะท างาน 
2. อาจารย์อรรถพล  อาษาเอื้อ  คณะท างาน 
3. อาจารย์พรชุลี  มีสีผ่อง   คณะท างาน 
4. อาจารย์เด่น  บุญมาวงศ์  คณะท างาน 
5. อาจารย์ธีรยุทธ์  อุไกรหงสา  คณะท างาน 
6. อาจารย์คมสัน  สมคง   คณะท างาน 
7. นางณัฐกนก  เจริญกิตติ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้

1.  ก าหนดยุทธศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร         
2.  จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.  ก ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

4.  น าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ  

     ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ 

     ท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

5.  สนับสนุน ส่งเสริม และด าเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร 
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     หลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในคณะ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้

    ประสบการณ์การท างาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

6.  วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ    

     คณะ และสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 

7.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจ 

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เกี่ยวข้องหรือตามที่คณบดีมอบหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

จากการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการการด าเนินงาน

การจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ  ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556 ขึ้น มีการ

ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่

สอดคล้องในเรื่องของการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีกาก าหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่

จะพัฒนาความรู้และทักษะการผลิตบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์ และได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

จ านวน 2 เรื่อง คือ การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน และเทคนิคการเลือกหัวข้อในการท าวิจัย 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการด าเนินงานและจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย รวม ทั้งมีการการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  

คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติ ที่ดีของหน่วยงานจ านวน  2 เรื่อง เพื่อให้มี

โอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) ท่ี

เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 จากการดาเนินงานตามเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ซึ่งทางคณะ ได้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้  
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1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ของ
สถาบันซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการการวิจัย 
 2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต  อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge)  
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 
แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
 

1. ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความส าคัญและช่วยผลักดันส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้งระบบการให้รางวัลและยกย่องผู้ถ่ายทอด
ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  

2. การบ่งชี้ความรู้ควรให้มีความเหมาะสมกับและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเพื่อ
แก้ปัญหาบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ  

3. คณะต้องแสวงหา  ส่งเสริม  ผลักดัน  ยกย่อง  ผู้มีความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากการ
ปฎิบัติงานจริง ให้กบับุคลากรภายในคณะอย่างเป็นรูปธรรม  

4. คณะกรรมการการจัดการความรู้  จะต้องวางระบบการบริหารจัดการด้านการแสวงหา  ส่งเสริม  
ติดตาม สรุปผลความรู้เป็นรูปแบบเอกสารในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะให้มากขึ้น  

5. ควรก าหนดให้การถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  เป็นผลงานที่น ามา
ประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดี  ความชอบ หรือต่อสัญญาของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
รูปธรรม  

6. การบ่งชี้ความรู้ของคณะ ควรเริ่มโดยการบ่งชี้ความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรภายใน  เพื่อลด
ปัญหาการจัดโครงการอบรมควรใช้วิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้จะท าให้การบริหารจัดการช่วงเวลา
การจัดโครงการกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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7. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรภายในคณะ  

8. ควรวางระบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการบริการวิชาการสู่สังคมและพัฒนาต่อยอดเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยต่อไป  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

1.  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนการจัดการความรู้ ร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

2.  ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่บุคลากรในคณะ 

3.  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้โดยเฉพาะกรรมการจัดการความรู้ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 1.  ข้อจ ากัดด้านเวลาและภาระงานประจ าของบุคลากร ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม Story talking 
หรือกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
 2.  ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เท่าที่ควร 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบางเรื่องผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์น้อยจึงท าให้การกลั่นความรู้นั้นเป็นไปได้
ยาก 
 
 

 


