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1. บทนา
ดຌวยกระสลกาภิวัตน์ (Globalization) สงผล฿หຌสภาพศรษฐกิจของลกป็นเปอยางเรຌพรมดนทัๅงทางดຌานการคຌา การลงทุน ภาย฿นประทศละตางประทศ
฿หຌป็นเปอยางสรีกิดการขงขันกันมากขึๅน ลกธุรกิจปัจจุบันตกตางจากอดีตละมีนวนຌมทีไจะปลีไยนปลงรวดรใวยิไงขึๅน฿นอนาคต ซึไงลຌวนกิดจากการปลีไยนปลงเป
ของตัวปรสาคัญทางศรษฐกิจ การมือง สังคม ทคนลยี ศรษฐกิจลกทีไมีการปลีไยนปลงอยางมากจากรูปบบดิมทีไป็นศรษฐกิจดีไยวของตละประทศ ป็นระบบ
ศรษฐกิจทีไมีความรวมมือ ระหวางกันมากขึๅน ทา฿หຌกิดป็นศรษฐกิจระดับภูมิภาคละระดับลกทีไมีความกีไยวขຌองชืไอ มยงกันอยาง฿กลຌชิด ซึไงสงผลกระทบตอองค์กรธุรกิจ
ทัๅงดยตรงละทางอຌอม การปลีไยนปลงดังกลาวยังทา฿หຌการขงขันทางธุรกิจมีความรุนรงมากขึๅน ดยมีรูปบบของการคຌาละการลงทุนตกตางจากดิม ดังนัๅนการสรຌาง
฿หຌกิดความขຌา฿จ฿นหตุละผลของการรวมตัวกันทางศรษฐกิจ อยางลึกซึๅงจะป็นประยชน์อยางมาก฿นการสรຌางละพัฒนาความเดຌปรียบ฿นการขงขัน (Competitive
Advantage) ขององค์กรธุรกิจละประทศ พราะสามารถสรຌางประยชน์จากอกาสทีไกิดขึๅนจากการปลีไยนปลงนัๅนเดຌ สิไงตางโ หลานีๅลຌวนลຌวตป็นหตุการณ์ทีไสดง฿หຌ
หในชัดวาลกมีความปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว คณะวิทยาการจัดการจึงหในความสาคัญของการจัดการความรูຌซึไงจะทา฿หຌบุคลากรของคณะมีวิสัยทัศน์มากขึๅน
การจัดการความรูຌ (Knowledge Management) ป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรูຌทีไมีอยู฿นองค์กร ซึไงกระจัดกระจายอยู฿นตัวบุคคลหรืออกสาร มาพัฒนา฿หຌป็น
ระบบ พืไอ฿หຌทุกคน฿นองค์กรสามารถขຌาถึงความรูຌ ละพัฒนาตนอง฿หຌป็นผูຌรูຌ รวมทัๅงปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล฿หຌองค์กรมีความสามารถ฿นชิงขงขัน
สูงสุด คณะวิทยาการจัดการป็นหนวยงานการศึกษาทีไป็นหลงความรูຌ ป็นทีไรวมของบุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถ มีความชีไยวชาญละประสบการณ์ทีไหลากหลาย
ดังนัๅนการจัดการความรูຌทีไมีอยูหลานัๅนตามนวคิดระบบบริหารความรูຌ฿นองค์กร จึงป็นสิไงทีไกอ฿หຌกิดประยชน์อยางยิไงตอมหาวิทยาลัยละจะสามารถพัฒนาเปสู การป็น
องค์กรหงการรียนรูຌ ซึไงจะป็นการสรຌางจิตสานึกของบุคลากร฿นการพัฒนาตนองละพัฒนากลุมอยางตอนืไอง มีการลกปลีไยนรียนรูຌละประสบการณ์ซึไงกันละกัน รวม
สวงหาปัญญาละสรຌางสรรค์กิจกรรมทีไมีคุณคา สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์ ฿นพระบรมราชูปถัมภ์ นานยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยทีไสภามหาวิทยาลัยกาหนดขึๅน ดยอาศัยทคนิค
การพัฒนายุทธศาสตร์บบมีสวนรวม ตามนวทางของ Balanced Scorecard ดยจัด฿หຌมีการวิคราะห์วัตถุประสงค์ชิงกลยุทธ์ของการดานินการผานมุมมองยอย 4 ดຌาน
เดຌก มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ ละมิติการพัฒนาองค์การ ดยยกวิคราะห์ละสังคราะห์วัตถุประสงค์ชิงกลยุทธ์ตามประดในยุทธศาสตร์ ละพันธกิจ
ของคณะฯ ทีไสาคัญ 4 ประดใน ประกอบดຌวย
พันธกิจทีไ 1 พัฒนาบัณฑิต฿หຌมีความรูຌความชีไยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรูຌเปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ ดยนຌนการจัดการรียนการสอนตามนวทาง
Education 4.0 ดยบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning : WIL) ละการจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
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พันธกิจทีไ 2 พัฒนาครือขายความรวมมือทางวิชาการละจัดสิไงสนับสนุนการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจทีไ 3 พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการ ละทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดยบูรณาการกับการจัดการรียนการสอนพืไอตอบสนองความตຌองการ
ของทຌองถิไนละชุมชนอยางยัไงยืน
พันธกิจทีไ 4 บริหารจัดการดยนຌนการมีสวนรวมละยึดหลักธรรมาภิบาล พืไอยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูอาซียน
พืไอ฿หຌสามารถนานวคิดการจัดการความรูຌมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารจัดการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงเดຌจัดทาผนการจัดการความรูຌ
฿นปีการศึกษา 2559 ดยมีประดในสาคัญดังนีๅ
1.1 ประกาศตงตัๅงคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันรียนรูຌ คณะวิทยาการจัดการ
พืไอ฿หຌการจัดทาระบบการจัดการความรูຌดานินเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล จึงกาหนด฿หຌคณะกรรมการมีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
1.1.1 กาหนดประดในความรูຌละป้าหมายของการจัดการความรูຌทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดยอยางนຌอยตຌองครอบคลุมพันธกิจดຌานการ
ผลิตบัณฑิตละดຌานการวิจัย
1.1.2 มีการกาหนดบุคลากรกลุมป้าหมายทีไจะพัฒนาความรูຌละทักษะตามประดในความรูຌทีไกาหนด฿นขຌอ 1.1.1
1.1.3 จัด฿หຌมีการบงปันละลกปลีไยนรียนรูຌจากความรูຌ ละทักษะของผูຌมีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) พืไอคຌนหานวปฏิบัติทีไดีตามประดใน
ความรูຌทีไกาหนด฿นขຌอ 1.1.1
1.1.4 คຌนหานวปฏิบัติทีไดีตามประดในความรูຌทีไกาหนด฿นขຌอ 1.1.1 ละผยพรเปสูบุคลากรกลุมป้าหมายทีไกาหนด
1.1.5 รวบรวมความรูຌตามประดในทีไกาหนด฿นขຌอ 1.1.1 ทัๅงทีไมีอยู฿นตัวบุคคลละหลงรียนรูຌอืไน โ ทีไป็นนวปฏิบัติทีไดีมาพัฒนาละจัดกใบอยางป็นระบบ
ดยผยพรป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.6 นาความรูຌทีไเดຌจากการจัดการความรูຌ฿นปีการศึกษาปัจจุบันเปปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง
1.1.7 งานอืไน โ ตามทีไคณบดีมอบหมาย
1.2 ขอบขต KM (KM Focus Area)
คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันรียนรูຌคณะวิทยาการจัดการเดຌพิจารณาลຌวหในวา ฿นปีการศึกษา 2560 ควรจัดการความรูຌตามประดในพันธกิจทีไ 1
ของคณะฯ คือ พัฒนาบัณฑิต฿หຌ มีความรูຌความชีไยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรูຌเปสู การปฏิบัติอยางมืออาชีพ ดยนຌนการจัดการรียนการสอน
ตามนวทาง Education 4.0 ดยบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning : WIL) ละการจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ซึไงพันธกิจดังกลาวขຌางตຌนจะสารใจเดຌคณะกรรมการฯ จึงกาหนดประดในการจัดการความรูຌดຌานการจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ ละการผยพรผลงานวิจัย
อาจารย์รวมกับนักศึกษา พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพันธกิจทีไ 3 พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการละทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดยการบูรณาการกับการ
จัดการรียนการสอนพืไอตอบสนองตอความตຌองการของทຌองถิไนละชุมชนอยางยัไงยืน
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1.3 ป้าหมาย KM (Desired State)
ป้าหมาย KM ทีไจะดานินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นปีการศึกษา 2560 คือ
1) พืไอ฿หຌบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรูຌ รืไองการจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2) พืไอ฿หຌบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรูຌ ฿นการผยพรผลงานวิจัยอาจารย์รวมกับนักศึกษา
สงสริมละพัฒนาบุคลากรละนักศึกษาอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมีขีดความสามารถละทักษะทีไดดดน ชวยพัฒนาองค์การ฿หຌบรรลุป้าหมาย ดยยึดตามคานิยม
FMSVRU ของคณะวิทยาการจัดการ ซึไง฿ชຌป็นหลักคิดละปฏิบัติ฿นการพัฒนาตนองละพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานยิไงขึๅน ดย฿นปีนีๅคณะกรรมการฯ เดຌมุงนຌน
คานิยมทีไตัว M คือ บุคลากรทุกคนจะตຌองรียนรูຌละพัฒนาตนองอยางตอนืไอง ฿หຌมีขีดความสามารถละทักษะทีไดดดน สะทຌอนความป็นองค์กรหลักทีไจั ดการศึกษา
ดຌานการบริหารจัดการละสืไอสารมวลชน ดยภาพรวมของคานิยมของคณะวิทยาการจัดการประกอบดຌวย
F = Following Best Practice (มุงมัไน฿นหลักธรรมภิบาล) : ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความขยันหมัไนพียร ซืไอสัตย์สุจริต มีความปรง฿ส ป็นธรรม มีจิตสานึก ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความลับ ผลประยชน์ละทรัพย์สินขององค์กร ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ละกฎระบียบขององค์การตลอดวลา
M = Mastery (ชีไยวชาญอยางผูຌนา) : บุคลากรทุกคนจะตຌองรียนรูຌละพัฒนาตนองอยางตอนืไอง ฿หຌมีขีดความสามารถละทักษะทีไดดดน สะทຌอนความป็น
องค์กรหลักทีไจัดการศึกษาดຌานการบริหารจัดการละสืไอสารมวลชน
S = Service Mind (มีจิต฿จบริการ) : มุงนຌนผูຌรับบริการป็นสาคัญละมอบประสบการณ์ทีไดี฿หຌกผูຌรับบริการ
V = Visionary Leadership (การนาองค์การอยางมีวิสัยทัศน์) : การกาหนดทิศทางการนาองค์กรพืไอพัฒนาองค์กรอยางมีป้าหมาย ละกาหนดระยะวลา
ริไมตຌนละสิๅนสุด มีผูຌรับผิดชอบทีไชัดจน
R = Reliability (สรຌางผลงานทีไนาชืไอถือ) : สานความสัมพันธ์กับผูຌรับบริการดຌวยการมอบบริการทีไดีทีไสุด พิไมคุณคา฿นการบริการดຌานความรูຌ ความชานาญ
฿นวิชาชีพละการปฏิบัติงานทีไนาชืไอถือ ละป็นทีไเวຌวาง฿จ ดยนຌนความพึงพอ฿จละความสารใจของผูຌรับบริการป็นมาตรฐาน฿นการประมินผลงาน
U = Unity (การทางานป็นทีม) คือ ประสานความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับ พืไอความสารใจละความภาคภูมิ฿จรวมกัน
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มีดังนีๅ

1.4 ปัจจัยหงความสารใจ (Key Success Factor)
ปัจจัยหงความสารใจ (Key Success Factor) พืไอ฿หຌการจัดการความรูຌดานินการเปเดຌตามป้าหมายทีไกาหนด จนสามารถนาเปปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรม
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

คณะวิทยาการจัดการ มียุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ทีไชัดจน ละผนปฏิบัติการ฿นชิงรูปธรรมซึไงปฏิบัติเดຌจริง
ความมุงมัไนของผูຌบริหารที฿ไ หຌการสนับสนุนอยางตอนืไอง ละมีการกาหนดวัตถุประสงค์ละป้าหมายหมายทีไชัดจน
คณาจารย์ละบุคลากร฿นคณะ฿หຌความสาคัญกับการจัดการความรูຌ ดยขຌามามีสวนรวม฿นการกาหนดประดในความรูຌ
คณาจารย์ละบุคลากร฿นคณะ฿หຌความรวมมือละมีความพรຌอมทีไจะรวมครงการ
คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดครงการอยางหมาะสม
คณะมีทีมงานทีไป็นอาจารย์ปัจจุบันละอาจารย์อาวุสทีไมีประสบการณ์คอย฿หຌคานะนา ละชวย฿หຌคาปรึกษา฿นการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน
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ผนการจัดการความรูຌ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์ ฿นพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2560
บบฟอร์ม : ผนการจัดการความรูຌ (km action plan) ดຌานการผลิตบัณฑิต
ชืไอหนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์ ฿นพระบรมราชูปถัมภ์
ประดในความรูຌ : การจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ตัวชีๅวัด (KPI) : จานวนผลงานจากการจัดการรียนรูຌชิงผลิตภาพ
ลาดับ กระบวนการจัดการ
กิจกรรม / การดานินการ
ระยะวลา
ตัวชีๅวัด
ความรูຌ
1 การบงชีๅความรูຌ
ตงตัๅงคณะกรรมการพัฒนา 15 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการ
สถาบันสูสถาบันรียนรูຌ
พัฒนาสถาบันสู
(Knowledge
สถาบันรียนรูຌ
identification)
ประชุมพืไอระดมความคิดหใน 26 ธันวาคม 2560 มีการประชุมพืไอ
พืไอสรຌางองค์ความรูຌ฿หม
ระดมความคิดหใน
2

3

การสรຌางละสวงหา
ความรูຌ (Knowledge
Creation and
Acquisition)
การจัดความรูຌ฿หຌป็น
ระบบ (Knowledge
Organization)

การคຌนหาละรวบรวมความรูຌ
฿นองค์ความรูຌทีไเดຌรับการ
คัดลือก

มกราคม 2561

หลงสวงหา
ความรูຌ

จัดทาระบบฐานขຌอมูลพืไอ฿ชຌ
฿นการจัดกใบความรูຌทีไเดຌจาก
การรวบรวม

กุมภาพันธ์ 2561 มีระบบฐานขຌอมูล

กลุมป้าหมาย

ผูຌรับผิดชอบ

คณาจารย์ละ
บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

คณบดี

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ
KM

ป้าหมาย
คาสัไงตงตัๅง
คณะกรรมการ
จานวน 1 ฉบับ
ประชุม 1 ครัๅง

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ จานวนหลง
KM
ความรูຌอยางนຌอย 1
หลง

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

นักวิชาการ
คอมพิวตอร์

มีระบบฐานขຌอมูล
อยางนຌอย 1 ระบบ
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ลาดับ

กระบวนการจัดการ
ความรูຌ

กิจกรรม / การดานินการ
รวบรวมความรูຌทีไเดຌพืไอ
ผยพรบนวใบเซต์

ระยะวลา

ตัวชีๅวัด

กุมภาพันธ์ 2561 มีหลงผยพร
ความรูຌ

กลุมป้าหมาย

ผูຌรับผิดชอบ

ป้าหมาย

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการละ
บุคคลภายนอก

นักวิชาการ
คอมพิวตอร์

หลงผยพร
ความรูຌอยางนຌอย 1
หลง

4

การประมวลละ
กลัไนกรองความรูຌ
(Knowledge
Codification and
Refinement)

รวมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกตຌองของนืๅอหาประดใน
ความรูຌทีไเดຌจัดทาเวຌอยางป็น
ระบบ

มีนาคม 2561

กิดองค์ความรูຌ฿หม

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ องค์ความรูຌอยาง
KM
นຌอย 1 รืไอง

5

การขຌาถึงความรูຌ
(Knowledge Access)

มีนาคม 2561

มีชองทางการขຌาถึง
ความรูຌ

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

นักวิชาการ
คอมพิวตอร์

6

การบงปันลกปลีไยน
ความรูຌ
(Knowledge Sharing)

ผยพรความรูຌผานชองทาง
ตางโ เดຌก การจัดทา
Website
จัดกิจกรรมพบปะพืไอ
ลกปลีไยนรียนรูຌ

กรกฎาคม2561

มีกิจกรรม
ลกปลีไยนความรูຌ

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

7

การรียนรูຌ (Learning)

สามารถนาองค์ความรูຌทีไเดຌรับ
มา฿นรูปบบละวิธีการตางโ
เป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน

สิงหาคม 2561

ชองทางอยางนຌอย
1 ชองทาง

คณะกรรมการ กิจกรรม
KM
ลกปลีไยนความรูຌ
อยางนຌอย 1
กิจกรรม
(สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจคຌา
ปลีก)
ผูຌทีไนาองค์ความรูຌเป
บุคลากรคณะ
คณะกรรมการ จ านวนอย า งนຌ อ ย
฿ชຌงาน
วิทยาการจัดการละ
KM
1 คน
บุคคลภายนอก
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บบฟอร์ม : ผนการจัดการความรูຌ (km action plan) ดຌานงานวิจัย
ชืไอหนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์ ฿นพระบรมราชูปถัมภ์
ประดในความรูຌ : การผยพรผลงานวิจัยอาจารย์รวมกับนักศึกษา
ตัวชีๅวัด (KPI) : จานวนการผยพรผลงานวิจัยอาจารย์รวมกับนักศึกษา
ลาดับ กระบวนการจัดการ
กิจกรรม / การดานินการ
ระยะวลา
ตัวชีๅวัด
ความรูຌ
1 การบงชีๅความรูຌ
ตงตัๅงคณะกรรมการพัฒนา 15 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการ
(Knowledge
สถาบันสูสถาบันรียนรูຌ
พัฒนาสถาบันสู
identification)
สถาบันรียนรูຌ

2

3

4

การสรຌางละสวงหา
ความรูຌ (Knowledge
Creation and
Acquisition)
การจัดความรูຌ฿หຌป็น
ระบบ (Knowledge
Organization)

การประมวลละ
กลัไนกรองความรูຌ
(Knowledge
Codification and
Refinement)

ประชุมพืไอระดมความคิดหใน 26 ธันวาคม 2560
พืไอสรຌางองค์ความรูຌ฿หม
การคຌนหาละรวบรวมความรูຌ มกราคม 2561
฿นองค์ความรูຌทีไเดຌรับการ
คัดลือก

กลุมป้าหมาย

ผูຌรับผิดชอบ

คณาจารย์ละ
บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

คณบดี

มีการประชุมพืไอ
ระดมความคิดหใน
หลงสวงหา
ความรูຌ

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ
KM
คณะกรรมการ
KM

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

จัดทาระบบฐานขຌอมูลพืไอ฿ชຌ
฿นการจัดกใบความรูຌทีไเดຌจาก
การรวบรวม
รวบรวมความรูຌทีไเดຌพืไอ
ผยพรบนวใบเซต์

กุมภาพันธ์ 2561

มีระบบฐานขຌอมูล

กุมภาพันธ์ 2561

มีหลงผยพร
ความรูຌ

รวมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกตຌองของนืๅอหาประดใน
ความรูຌทีไเดຌจัดทาเวຌอยางป็น
ระบบ

มีนาคม 2561

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

นักวิชาการ
คอมพิวตอร์

ป้าหมาย
คาสัไงตงตัๅง
คณะกรรมการ
จานวน 1 ฉบับ
ประชุม 1 ครัๅง
จานวนหลง
ความรูຌอยางนຌอย 1
หลง
มีระบบฐานขຌอมูล
อยางนຌอย 1 ระบบ

บุคลากรคณะ
นักวิชาการ หลงผยพร
วิทยาการจัดการละ คอมพิวตอร์ ความรูຌอยางนຌอย 1
บุคคลภายนอก
หลง
กิดองค์ความรูຌ฿หม
คณาจารย์คณะ
คณะกรรมการ องค์ ค วามรูຌ อ ย า ง
วิทยาการจัดการ
KM
นຌอย 1 รืไอง
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ลาดับ
5

กระบวนการจัดการ
ความรูຌ
การขຌาถึงความรูຌ
(Knowledge Access)

กิจกรรม / การดานินการ
ผยพรความรูຌผานชองทาง
ตางโ เดຌก การจัดทา
Website

ระยะวลา

ตัวชีๅวัด

กลุมป้าหมาย

ผูຌรับผิดชอบ

ป้าหมาย

มีนาคม 2561

มีชองทางการขຌาถึง
ความรูຌ

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ

นักวิชาการ
คอมพิวตอร์

ช อ งทางอย า งนຌ อ ย
1 ชองทาง

มีกิจกรรม
ลกปลีไยนความรูຌ

บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ

6

การบงปันลกปลีไยน
ความรูຌ
(Knowledge Sharing)

จัดกิจกรรมพบปะพืไอ
ลกปลีไยนรียนรูຌ

กรกฎาคม 2561

7

การรียนรูຌ (Learning)

สามารถนาองค์ความรูຌทีไเดຌรับ
มา฿นรูปบบละวิธีการตางโ
เป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน

สิงหาคม 2561

คณะกรรมการ กิจกรรม
KM
ลกปลีไยนความรูຌ
อยางนຌอย 1
กิจกรรม
(สาขาวิชาการ
บัญชี)
ผูຌทีไนาองค์ความรูຌเป
บุคลากรคณะ
คณะกรรมการ จานวนอยางนຌอย
฿ชຌงาน
วิทยาการจัดการละ
KM
1 คน
บุคคลภายนอก

