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คํานํา 

 
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใหเปนบุคคลที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

ทั้งน้ี เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และสามารถขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารที่ดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่ง
เปนระบบการจัดการความรู  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนธรรม โดยจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงาน เรื่อง  การจัดการ
ความรูดานกรสรางสรรคผลงานวิจัยและการจัดการความรูดานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand Qualification Framework for Higher Education; 
TQF : HEd)ดําเนินการตามกระบวนการ 7 ข้ันตอนของการจัดการความรู เพื่อเปนการแบงปนความรูสําหรับบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

College of Innovative Management  
 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
1.1 วิสัยทัศน (Vision) 
 เปนสถาบันช้ันนําที่ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคและมีความเปนสากลเพื่อตอบสนองความตองการของระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
 
1.2 ภารกิจ (Mission) 
 1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชทฤษฎีการเรียนรูจากการทํางาน WBL (Work- Based Learning) ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและความ
เปนสากล อีกทั้งยังสรางพันธมิตรและเครือขายความรวมมือดานการศึกษาระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
 2. สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
 3. มีการบูรณาการระหวางบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของระดับทองถ่ินและ
ระดับประเทศ 
 4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนองคกรแหงความสุข 
 
1.3 เปาประสงค 
 1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
 2. สรางสังคมอุดมปญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศชาติ 
 3. พันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถ่ินและแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินที่เปนพื้นที่เปาหมาย  
 4. สืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน ภูมิปญญาของชาติ 
 5. เปนองคกรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ 
 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ไดมาตรฐานสากล  
 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

 1.3 เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาเรียน พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะดานวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณคาของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใชภาษาสากลได 
 1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรูใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 
 1.5 สรางเครือขายกับหนวยงาน ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การวิจัยและสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
   กลยุทธ 
  2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในใหมีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพรผลงานวิจัยสูสากล 
  2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตตํารา การจัดต้ังศูนยเรียนรูการพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการดําเนินชีวิตภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับประเทศและทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความมั่งค่ังและ
ย่ังยืนของทองถ่ินและประเทศชาติ 
  2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายไดจากการวิจัยและการใชประโยชน สรางมูลคาเพิ่มจากผลงานวิจัย 
  2.5 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 กลยุทธ 
  3.1 จัดต้ัง พัฒนาศูนยเรียนรูการปฏิรูปการศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching และยกระดับศูนยศึกษาพัฒนาครเูปนศูนยพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําจังหวัด 
  3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนยศึกษานิเวศชานเมืองและศูนยเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง พรอมทั้งฝกอบรมสราง
เครือขายการพัฒนา แกปญหาชุมชนทองถ่ินในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 
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  3.3 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยู
ไดอยางย่ังยืน 
  3.4 จัดต้ังศูนยพัฒนาบุคลากรทองถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารงานพัฒนาทองถ่ินรองรับการ
กระจายอํานาจ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ   
 กลยุทธ 
 4.1 บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทย  
 4.2 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 4.3 สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศสูสากล 
 กลยุทธ 
 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ืองทันตอความเปลี่ยนแปลง 
 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จัดการฝกอบรมและพัฒนาที่มุงเนนการปฏิบัติการเสริมสรางธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอ
สังคม 
 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความพรอมดานอาคารสถานที ่
 5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการข้ันพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยใหพรอมตอ
การเปน Semi Residential University 
 5.5 บริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย  
 5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล 
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1 หลักการและเหตุผล 
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดขององคกร  โดยบุคลากรเปนปจจัยหลักที่จะทําใหองคกรบรรลุจุดประสงคและเปาหมายได  โดยเฉพาะโลกยุค

ปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการเรียนรู และการที่องคกรจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดน้ันก็ข้ึนอยูกับวงจรการเรียนรูในองคกร ซึ่งมีกระบวนการที่เปนระบบในการ

คนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด แบงปน และใชความรู กระบวนการที่วาน้ี คือ การจัดการความรู Knowledge Management : KM น่ันเอง  

การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปนแนวทางดําเนินการหน่ึงที่นําไปสูการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของจึงมีหนาที่ในการสงเสริม และสนับสนุนใหผูสอนสามารถนําการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ซึ่ง

การจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนวิธีการเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรทางการศึกษาใชกระบวนการวิจัยในการ

สรางสรรคความรูใหเช่ือมโยงกับการปฏิบัติจริง ดวยการใหระบุหรือรูปญหา วางแผนการแกปญหาและพัฒนางาน เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบมี

หลักฐานการไดมาซึ่งขอคนพบ เพื่อเปนการสงเสริมใหครูอาจารย บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของกับการศึกษาไดรับความรูดานการวิจัย และการจัดการเรียน   

การสอน   

ดวยเหตุน้ี วิทยาลัย จึงจัดทําแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2558 ข้ึน เพื่อเปนการจัดการความรูดานการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสามารถนําความรูไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานของบุคลากร อีกทั้งประเมินความพรอมขององคกรดานการจัดการความรู 
รวมทั้งกําหนดเปาหมายและจัดทําแผนในการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูในองคกร อันจะสงผลใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานใหแกวิทยาลัยตอไป 
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3. แนวความคิดการจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

3.1 แนวความคิด 

การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management หรือ KM) เปนกระบวนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหบุคลากรทุกคน สามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู และนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาฐานความรูหรือทุนปญญาขององคกรอยางตอเน่ือง สงผลใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization              

หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแขงขันไดสูงสุด ทั้งน้ี องคความรูในองคกรมี 2 ประเภท ไดแก 

1) ความรูที่เดนชัด (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดดวยวิธีตาง ๆ เชน การบันทึก ทฤษฎี  แนวปฏิบัติ 
คูมือตาง ๆ  

2) ความรูที่ซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล ซึ่งยากตอการเลาหรือเขียน
ออกมาใหผูอื่นทราบหรือเขาใจ จําเปนตองอาศัยกระบวนการตาง ๆ เปลี่ยนใหเปนความรูที่ชัดแจงซึ่งสามารถแลกเปลีย่นกันไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งาน
ฝมือ การคิดเชิงวิเคราะห หรือที่เรียกกันวา ภูมิปญญา 

   โดยความรูทั้ง 2 ประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกตางกัน การจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความไดเมื่อ
นําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไวเพื่อใชอางอิง หรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไป สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” น้ัน จะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมีการแบงปน
ความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสรางความรูใหมที่แตละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป ทั้งน้ีในชีวิตจริง 
 

3.2 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 

  การจัดการความรูเปนกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูใน   
การทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการหรือนักทฤษฎี อาจเปนประโยชน
ในฐานะแหลงความรู (Resource Person) การจัดการความรูจึงเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเน่ือง เกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปนกระบวนการใดๆ    
ที่ถูกสรางข้ึนมาเก็บความรูภายในองคกรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย (Assets) อยางเปนระบบโดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีกระบวนการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือที่จะชวยดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลในองคกร ไมใชเปน  เปาหมายขององคกร เปนการเพิ่มมูลคาหรือเพิ่มคุณคาของกิจการขององคกร          
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กลุมบุคคล หรือเครือขาย เปนตน (อางใน สุชาดา กีระนันทและคณะ ,( 2544) ความหมาย ความสํา คัญ การจัดการความรู .สืบคนเมื่อ 2554                              
จากhttp://dr_kaewwieng.reru.ac.th.) 

 
3.3  ประโยชนของการจัดการความรู 

1) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร  
2) ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต  
3) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความอยูรอด 
4) เปนการลงทุนในตนทุนมนุษย ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบงปนความรูที่ไดเรียนรูมาใหกับคนอื่นๆ ในองคกร และนําความรูไปปรับใชกับงานท่ีทําอยู

ใหเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน เปนการการพัฒนาคน และพัฒนาองคกร 
5) ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว และดีข้ึน เพราะมีสารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และ

นาเช่ือถือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  
6) ผูบังคับบัญชาสามารถทํางานเช่ือมโยงกับผูใตบังคับบัญชาใหใกลชิดกันมากข้ึน ชวยเพิ่มความกลมเกลียวในหนวยงาน  
7) เมื่อพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแกไขไดทันทวงที  
8) แปรรูปความรูใหเปนทุน ซึ่งเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิตสินคาและบริการจากความรูที่มี เพื่อเพิ่มคุณคา และรายไดใหกบัองคกร  
9) เพื่อการสรางสรรค และบรรลุเปาหมายของจินตนาการที่ย่ิงใหญ 
10) เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอํานาจในแนวด่ิง ไปสูวัฒนธรรมความรูในแนวราบของทุกคนมีสิทธิในการเรียนรูเทาเทียมกัน    
(อางใน รศ.เบญจรัตน  สีทองสุก,2554,ประโยชนของการจัดการความรู.สืบคนเมื่อ 2554 จาก http://home.npru.ac.th) 
 

3.4  เปาหมายของการจัดการความรู 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งในการจัดการความรูของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการมุงเนนการนําองคความรูดานการวิจัยมาสรางความรูตามบริบทของกระบวนการการจัดการความรู ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการจัดการความรูดังน้ี 

1) เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู จากประเด็นความรูที่กําหนด อีกทั้งสามารถนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการใหไดเกณฑมาตรฐาน เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
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3) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู 
4) เพื่อพัฒนาการจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

4. แนวทางการดําเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดประเด็นความรูไดแก ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต องความรูที่จําเปนคือ การจัดการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และประเด็นความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย องคความรูที่ จําเปนคือการสรางผลงานวิจัยใหมหรือเพื่อนํา

ผลงานวิจัยไปเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ การกําหนดประเด็นความรูวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดโครงการสรางคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูการ

เรียนรู ประกอบไปดวย ประธาน ไดแก คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ รองคณบดีฝายแผนงานและงบประมาณ   

ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร กรรมการและเลขานุการไดแก อาจารยผูรับผิดชอบดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 

อาจารยผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู กรรมการและผูชวยเลขานุการไดแก เจาหนาที่สายสนับสนุน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาความรูทั้งดานการวิจัยและดานการผลิตบัณฑิตไดแก บุคลากรสายวิชาการ ทั้งน้ี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการวางแผนเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลงานทางวิชากรและดานการวิจัยมาถายทอดความรู โดยผานเวทีตางๆที่วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อสงเสริมใหมีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เชน การสรางบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ความรูโดยประจักษ เปนความรูที่เกิดจากสิ่งที่รูซึ่ง

ปรากฏแกผูรูโดยตรง โดยผานทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหน่ึง ความรูประเภทน้ีคนเราจะตองสัมผัสกับวัตถุที่ตนอยากจะรู ซึ่งไมจําเปนที่จะตองรูความสัมพันธ

ของวัตถุน้ันกับสิ่งอื่น 
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โดยวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.ข้ันตอนวางแผนการทํางาน (Plan) 
1) คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูประชุมเพื่อวาง

แผนการดําเนินงาน 
2) จัดเตรียมเน้ือหาในการอบรม 
3) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล 

 
1) กําหนดการ แนวทางการดําเนินงาน 
2) แบงหนาที่ คณะกรรมการอยางชัดเจน 

 
สิงหาคม 2559 

ถึง  
มกราคม 2560 

 

 
อาจารย ดร.ภัทรพล  ชุมมี 

2.ข้ันตอนปฏิบัติ(Do) 
1) ดําเนินการตามแผนและกําหนดการที่วางไว 

 

 
1) ผูเขารวมโครงการไดความรูจากการเขา

รวมโครงการ 
 

 
ตุลาคม 2559 

 
คณะกรรมการ 

3.ข้ันตรวจสอบ(Check) 
   1) ประเมิน สอบถาม สังเกต 
 

 
1) แบบสรุปผลการประเมิน สอบถาม สังเกต 

 
มิถุนายน  

ถึง 
กรกฎาคม 2560 

 
อาจารย ดร.ภัทรพล  ชุมมี

และคณะ 
 

4. ข้ันปรับปรุงการทํางาน(Action) 
    1) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

 
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 
สิงหาคม 2560 

 
อาจารย ดร.ภัทรพล  ชุมมี

และคณะ 
   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดประเด็นความรูไดแก ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต องความรูที่จําเปนคือ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และประเด็นความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย องคความรูที่จําเปนคือการสรางผลงานวิจัยใหมหรือเพื่อนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ การกําหนดประเด็นความรูวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดโครงการสรางคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู ประกอบไปดวย ประธาน ไดแก คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ รองคณบดีฝายแผนงานและงบประมาณ   
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ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร กรรมการและเลขานุการไดแก อาจารยผูรับผิดชอบดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 
อาจารยผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู กรรมการและผูชวยเลขานุการไดแก เจาหนาที่สายสนับสนุน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาความรูทั้งดานการวิจัยและดานการผลิตบัณฑิตไดแก บุคลากรสายวิชาการ ทั้งน้ี  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการวางแผนเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลงานทางวิชากรและดานการวิจัยมาถายทอดความรู โดยผานเวทีตางๆ ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อสงเสริมใหมีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เชน การสรางบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ความรูโดยประจักษ เปนความรูที่เกิดจากสิ่งที่รูซึ่ง
ปรากฏแกผูรูโดยตรง โดยผานทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหน่ึง ความรูประเภทน้ีคนเราจะตองสัมผัสกับวัตถุที่ตนอยากจะรู ซึ่งไมจําเปนที่จะตองรูความสัมพันธ
ของวัตถุน้ันกับสิ่งอื่น 
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5. แผนการจัดการความรู KM Action Plan ประจําปการศึกษา 2559 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นความรู : [การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning] 
ตัวชีวั้ด (KPI) :  [หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ]ิ 

 
ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

พฤศจิกายน

2560 

มีคณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

อ.ดร.ภัทรพล  

ชุมมี 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ  

จํานวน  1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม  

กุมภาพันธ 

2560 

มีการประชุม

เพื่อระดมความ

คิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 

KM 

ประชุม อยางนอย  

1 ครั้ง 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบ Work-Based 
Learning  

กุมภาพันธ 
2560 

จํานวนองค
ความรู 1 องค 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 
KM  

จํานวนองคความรู 
อยางนอย  

1 องค 

3. การจัดความรูใหเปน

ระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใช

ในการจัดเก็บความรูที่ไดจาก

การรวบรวม  

 

กุมภาพันธ 

2560 

มีระบบ
ฐานขอมูล 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

 

มีระบบฐานขอมูล 

อยางนอย   1 ระบบ 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต 

เมษายน 
2560 

มีแหลงเผยแพร
ความรู 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

 

แหลงเผยแพรความรู 
อยางนอย   1 แหลง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

รวมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกตองของเน้ือหาประเด็น
ความรูที่ไดจัดทําไวอยางเปน
ระบบ 
 

พฤษภาคม 
2560 

เกิดองคความรู
ใหม 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 
KM  

องคความรู 
อยางนอย    1 เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

เผยแพรความรูผานชองทาง
ตางๆ ไดแก การจัดทํา 
Website  

พฤษภาคม 
2560 

มีชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

 

ชองทาง 
อยางนอย    1 

ชองทาง 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สาขาวิชา 
 

มิถุนายน 
2560 

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 

KM 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู 

อยางนอย    1 
กิจกรรม 

7. การเรียนรู (Learning) สามารถนําองคความรูที่ไดรับ
มาในรูปแบบและวิธีการตางๆ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน  

มิถุนายน 
2560 

ผูที่นําองค
ความรูไปใชงาน 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 

KM 

จํานวน 
อยางนอย    1 คน 
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แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 
ชื่อหนวยงาน  : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู : [การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยสําหรับอาจารย “กิจกรรมอบรมโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย”]  

ตัวชี้วัด (KPI) :  [รอยละของอาจารย นักวิจัย ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย รอยละ 80]  

ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

พฤศจิกายน

2560 

มีคณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

อ.ดร.ภัทรพล  

ชุมมี 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ  

จํานวน  1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม  

กุมภาพันธ 

2560 

มีการประชุม

เพื่อระดมความ

คิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 

KM 

ประชุม อยางนอย  

1 ครั้ง 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

การจัดโครงการพัฒนา
องคการเรียนรูและการจัดการ
ความรู (การใชโปรแกรม 
SPSS เพื่อการวิจัย) 
 

กุมภาพันธ 
2560 

จํานวนองค
ความรู 1 องค 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

อาจารย ดร.
อมรรักษ 
สวนชูผล 

จํานวนองคความรู 
อยางนอย  

1 องค 

3. การจัดความรูใหเปน

ระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใช

ในการจัดเก็บความรูที่ไดจาก

การรวบรวม  

 

กุมภาพันธ 

2560 

มีระบบ
ฐานขอมูล 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

 

มีระบบฐานขอมูล 

อยางนอย   1 ระบบ 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต 

เมษายน 
2560 

มีแหลงเผยแพร
ความรู 

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

แหลงเผยแพรความรู 
อยางนอย   1 แหลง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

รวมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกตองของเน้ือหาประเด็น
ความรูที่ไดจัดทําไวอยางเปน
ระบบ 
 

พฤษภาคม 
2560 

เกิดองคความรู
ใหม 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

อาจารย ดร.
อมรรักษ สวน

ชูผล 

องคความรู 
อยางนอย    1 เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

เผยแพรความรูผานชองทาง
ตางๆ ไดแก การจัดทํา 
Website  

พฤษภาคม 
2560 

มีชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ปทมา  
พรหมสวัสด์ิ 

 

ชองทาง 
อยางนอย    1 

ชองทาง 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สาขาวิชา 
 

มิถุนายน 
2560 

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 

KM 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู 

อยางนอย    1 
กิจกรรม 

7. การเรียนรู (Learning) สามารถนําองคความรูที่ไดรับ
มาในรูปแบบและวิธีการตางๆ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน  

มิถุนายน 
2560 

ผูที่นําองค
ความรูไปใชงาน 

คณาจารยวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการ 

KM 

จํานวน 
อยางนอย  10 คน 

 
 
 
 

 


