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คานา
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้
มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศ น์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และสามารถขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารที่ดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงได้น่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึง่
เป็นระบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม โดยจัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด่าเนินงาน เรื่อง กา รจัดการ
ความรู้ด้านกรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand Qualification Framework for Higher Education;
TQF : HEd)ด่าเนินการตามกระบวนการ 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ส่าหรับบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
College of Innovative Management
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
1.2 ภารกิจ (Mission)
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากการทางาน WBL (Work- Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความเป็น
สากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. มีการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
1.3 เป้าประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้
1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตตารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจาจังหวัด
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรมสร้างเ ครือข่าย
การพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดา รงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอานาจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ
สังคม

4
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi Residential University
5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

5
1 หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร โดยบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้องค์กรบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ และการที่องค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับวงจรการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมีก ระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM นั่นเอง
การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางดาเนินการหนึ่งที่นาไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปั ญญาและการเรียนรู้ สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถนาการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างสรรค์
ความรู้ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง ด้วยการให้ระบุหรือรู้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนางาน เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่ างเป็นระบบมีหลักฐานการได้มา
ซึ่งข้อค้นพบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการเรียน การสอน
ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัย จึงจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน เพื่ อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสามารถนาความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการทางานของบุคลากร อีกทั้งประเมินความพร้อมขององค์กรด้านการจัดการ ความรู้ รวมทั้ง
กาหนดเป้าหมายและจัดทาแผนในการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่วิทยาลัยต่อไป
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3. แนวความคิดการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3.1 แนวความคิด
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้ เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่
สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ทั้งนี้ องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่
1) ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือ
ต่าง ๆ
2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมา
ให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ การคิด
เชิงวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญา
โดยความรู้ทั้ง 2 ประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้เมื่อนาไปใช้
แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็นามาสรุปไว้เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้น จะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ใน
ตัวผู้ปฏิบัติทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่แต่ละคนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป ทั้งนี้ในชีวิตจริง
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3.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดาเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ
ทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎี อาจเป็นประโยชน์ในฐานะ
แหล่งความรู้ (Resource Person) การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็นกระบวนการใดๆ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยดาเนินการให้เกิดประสิทธิผลในองค์กร ไม่ใช่เป็น เป้าหมายขององค์กร เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าของกิจการขององค์กรกลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย
เป็นต้น (อ้างใน สุชาดา กีระนันท์และคณะ,( 2544) ความหมาย ความสาคัญ การจัดการความรู้.สืบค้นเมื่อ 2554 จาก http://dr_kaewwieng.reru.ac.th.)
3.3 ประโยชน์ของการจัดการความรู้
1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
2) ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
4) เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
5) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดาเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และ
น่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
6) ผู้บังคับบัญชาสามารถทางานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน
7) เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที
8) แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์กร
9) เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
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10) เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอานาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบของทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน
(อ้างใน รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก,2554,ประโยชน์ของการจัดการความรู้.สืบค้นเมื่อ 2554 จาก http://home.npru.ac.th)
3.4 เป้าหมายของการจัดการความรู้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งในการจัดการความรู้ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการมุ่งเน้นการนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาสร้างความรู้ตามบริบทของกระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการความรู้ดังนี้
1) เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ จากประเด็นความรู้ที่กาหนด อีกทั้งสามารถนาความรู้มาใช้ใน การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
4) เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4. แนวทางการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดประเด็นความรู้ได้แก่ ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต องค์วามรู้ที่จาเป็นคือ การจัดการเรียน การสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเด็นความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่จาเป็นคือการสร้างผลงานวิจัยใหม่หรือเพื่อนาผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ การกาหนดประเด็นความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กาหนดโครงการสร้างคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่การเ รียนรู้ ประกอบ
ไปด้วย ประธาน ได้แก่ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิ ชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
งานวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร กรรมการและเลขานุการไดแก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจั ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ทั้งด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิตได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ ทั้ งนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการวางแผนเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลงานทางวิชากรและด้านการวิจัยม าถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านเวทีต่างๆที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อส่งเสริมให้มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งนี้เพื่อให้สอดค ล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ความรู้โดยประจักษ์ เป็นความรู้ที่เกิ ดจากสิ่งที่รู้ซึ่ง
ปรากฏแก่ผู้รู้โดยตรง โดยผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหนึ่ง ความรู้ประเภทนี้คนเราจะต้องสัมผัสกับวัตถุที่ตนอยากจะรู้ ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องรู้ความสัมพันธ์ของ
วัตถุนั้นกับสิ่งอื่น
โดยวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ขั้นตอนวางแผนการทางาน (Plan)
1) คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ประชุมเพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
2) จัดเตรียมเนื้อหาในการอบรม
3) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
2.ขั้นตอนปฏิบัติ(Do)
1) ดาเนินการตามแผนและกาหนดการที่วางไว้
3.ขั้นตรวจสอบ(Check)

ผลจากการปฏิบัติ

ระยะเวลา

1) กาหนดการ แนวทางการดาเนินงาน
2) แบ่งหน้าที่ คณะกรรมการอย่างชัดเจน

ตุลาคม 2560
ถึง
กันยายน 2561

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ

มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์
สวนชูผล

คณะกรรมการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) ประเมิน สอบถาม สังเกต

ผลจากการปฏิบัติ
1) แบบสรุปผลการประเมิน สอบถาม สังเกต

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์
สวนชูผล และคณะ

4. ขั้นปรับปรุงการทางาน(Action)
1) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
สิงหาคม 2561
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
สวนชูผล และคณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดประเด็นความรู้ได้แก่ ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต องค์วามรู้ที่จาเป็นคือ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเด็นความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่จาเป็นคือการสร้างผลงานวิจัยใหม่หรือเพื่อนาผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ การกาหนดประเด็นความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กาหนดโครงการสร้างคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ประกอบ
ไปด้วย ประธาน ได้แก่ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
งานวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร กรรมการและเลขานุการได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ทั้งด้านการวิจัยและด้านการผลิ ตบัณฑิตได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ ทั้งนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการวางแผนเชิญบุคลากรทั้ งภายในและภายนอก ที่มีผลงานทางวิชากรและด้านการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านเวทีต่างๆ ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อส่งเสริมให้มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนามาเป็นแนวปฏิบัติ ที่ดี ความรู้โดยประจักษ์ เป็นความรู้ที่เกิดจากสิ่งที่รู้ซึ่งปรากฏ
แก่ผู้รู้โดยตรง โดยผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหนึ่ง ความรู้ประเภทนี้คนเราจะต้องสัมผัสกับวัตถุที่ตนอยากจะรู้ ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องรู้ความสัมพันธ์ของวัตถุนั้น
กับสิ่งอื่น

แผนการจัดการความรูว้ ิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นความรู้ : เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดี
ตัวชี้วัด (KPI) : สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เป้าหมายของตัวชี้วัด: อย่างน้อย 1 คน
ลาดับ
กระบวนการจัดการ
กิจกรรม / การดาเนินการ
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

มีคณะกรรมการ

คณาจารย์และบุคลากร

คณบดี

คาสั่งแต่งตั้ง

พัฒนาสถาบันสู่

วิทยาลัยนวัตกรรม

คณะกรรม

สถาบันเรียนรู้

การจัดการ

จานวน

ความรู้
1.

การบ่งชี้ความรู้

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

(Knowledge

สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตุลาคม 2560

identification)

1 ฉบับ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีการ

ตุลาคม 2560

มีการประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็น

พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ KM

ประชุม
อย่างน้อย
1 ครั้ง

เป้าหมาย ของวิทยาลัย และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรา
จาเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามี
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ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มีนาคม 2561

มีการค้นหาและ
รวบรวมองค์
ความรู้

เมษายน 2561

มีระบบฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

อาจารย์ภัทราพร
ทิพย์มงคล

จานวน
แหล่งความรู้
อย่างน้อย
1เรื่อง

อาจารย์และบุคลากร

นางสาวปัทมา

มีระบบ

สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม

พรหมสวัสดิ์

ฐานข้อมูล

ความรู้
ความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบ
ใด, อยู่ที่ใคร
2.

3.

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
(Knowledge Creation
and Acquisition)

การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เช่น การสร้างความรู้ใหม่,
แสวงหาความรู้จากภายนอก,
รักษาความรู้เก่า, กาจัดความรู้ที่
ใช้ไม่ได้แล้ว
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
(Knowledge

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ

Organization)

รวบรวม อย่างเป็นระบบ

อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

การจัดการ

อย่างน้อย
1 ระบบ

รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์

เมษายน 2561

มีการเผยแพร่ อาจารย์และบุคลากรสังกัด
ความรู้บนเว็บไซต์ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการและบุคคลภายนอก
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นางสาวปัทมา
พรหมสวัสดิ์

ช่องทางการ
เผยแพร่
ความรู้บน
เว็บไชค์
อย่างน้อย
1 ช่องทาง

ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดทาไว้อย่างเป็น
ระบบ
เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน,
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

พฤษภาคม
2561

มีการร่วมกัน
พิจารณาทบทวน
ความถูกต้องของ
เนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดทา
ไว้อย่างเป็นระบบ

คณาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

อาจารย์ภัทราพร
ทิพย์มงคล

มีการเผยแพร่
อาจารย์และบุคลากร
ความรู้บนเว็บไซต์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการและ
บุคคลภายนอก

นางสาวปัทมา
พรหมสวัสดิ์

มีความรู้ที่
ผ่านการ
ร่วมกัน
พิจารณา
ทบทวน
ความ
ถูกต้องของ
เนื้อหา
อย่างน้อย
1 เรื่อง
ช่องทางการ
เผยแพร่
ความรู้บน
เว็บไชค์
อย่างน้อย
1 ช่องทาง

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การจัดทา Website
สามารถทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้น
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web
board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

พฤษภาคม
2561

ความรู้
4.

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification
and Refinement)

5.

การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)
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ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

มีกิจกรรม
อาจารย์และบุคลากร
แลกเปลี่ยนความรู้ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

คณะกรรมการ KM

มีการนาองค์
ความรู้ที่ได้รับมา
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ KM

จานวน
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความรู้
อย่างน้อย
1 กิจกรรม
การนาองค์
ความรู้ที่
ได้รับมาไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย
1 คน

ความรู้
6.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
(Knowledge Sharing)

7.

การเรียนรู้ (Learning)

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน มิถุนายน 2561
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์และ
บุคลากรในวิทยาลัย
โดยจัดทาเป็น เอกสาร,
ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ
, กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมา มิถุนายน 2561
ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
สามารถเกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้>นาความรู้ไป
ใช้>เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ทบทวน :

อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ผู้อนุมัติ :
(……………………………………………..…………)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(……………………………………………..…………)
ตาแหน่งคณบดีคณะ.............................
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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ประเด็นความรู้ : ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการด้านการวิจัยเพื่อแก้ไข้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด (KPI) : สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ได้
เป้าหมายของตัวชี้วัด: อย่างน้อยการพัฒนากระบวนการจัดการด้านการวิจัยเพื่อแก้ไข้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 80
ลาดับ
กระบวนการจัดการ
กิจกรรม / การดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ KM

ร้อยละ 80

ความรู้
1

การบ่งชี้ความรู้

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

ตุลาคม 60

ร้อยละของ

(Knowledge

คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นให้

คณะกรรมการฯที่

ของคณะ

identification)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

เข้าร่วมประชุม

กรรมการฯ

วิทยาลัยและความต้องการของ

ที่เข้าร่วม

บุคลากร และจัดทา(ร่าง)แผนการ

ประชุม

จัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
2

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
(Knowledge Creation
and Acquisition

ค้นหา และศึกษาองค์ความรู้ที่
ได้รับการคัดเลือก เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการจัดการด้าน
การวิจัยเพื่อแกไข้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ธันวาคม 60
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จานวนแหล่ง
แสวงหาความรู้

อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

อาจารย์ ดร.ศศิธร
หาสิน

จานวน
อย่างน้อย
2 แหล่ง

ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

นางสาวปัทมา
พรหมสวัสดิ์

อย่างน้อย
1 ฐานข้อมูล

นางสาวปัทมา
พรหมสวัสดิ์

อย่างน้อย

อาจารย์ ดร.ศศิธร
หาสิน

ร้อยละ 80
ของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ความรู้
3

4

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดทาฐานข้อมูลหรือแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ เพื่อเป็นการวาง
(Knowledge
โครงสร้างความรู้และ
Organization)
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
ได้แก่ จัดทาเว็บไซต์ การจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
รวบรวมความรู้ จากแหล่ ง
ต่างๆ ที่หาได้มาและจัดให้เป็น
หมวดหมู่ จั ด เก็ บ ไว้ ใ นระบบ
ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้
การประมวลและกลั่นกรอง ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวน
ความรู้ (Knowledge
ความถูกต้อง และกลั่นกรอง
Codification and
ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
Refinement)
ความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

จานวนฐานข้อมูล อาจารย์และบุคลากรสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

จานวนเรื่อง
ความรู้

อาจารย์และบุคลากร
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม

1 เรื่อง

การจัดการ
เมษายน 2561
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ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม

อาจารย์ ดร.ศศิธร
หาสิน

ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี (มีความยาวไม่
เกิน 5 หน้า)

อาจารย์ ดร.ศศิธร
หาสิน

อาจารย์ ดร.ศศิธร
หาสิน

อย่างน้อง
1 เรื่อง

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่าน
จานวนแหล่ง อาจารย์และบุคลากรสังกัด นางสาวปัทมา
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทา
เผยแพร่แนว
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
พรหมสวัสดิ์
Website
จัดการ และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติที่ดี
เพื่อเป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้น
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT), Web board ,
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน พฤษภาคม 256 จานวนครั้งของ
อาจารย์และบุคลากร คณะกรรมการ KM
เรียนรู้ โดยการจัดทาเป็นเอกสาร,
กิจกรรม
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้
การจัดการ
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและเวที
1
แลกเปลี่ยนความรู้

อย่างน้อย
1 แหล่ง

ความรู้
มาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน,
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการนาองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์
5

การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
(Knowledge Sharing)
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กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
อย่างน้อย
1 ครั้ง

ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2561

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

คณะกรรมการ KM

ร้อยละ 80
ทั้งหมดของ
วิทยาลัย

ความรู้
7

การเรียนรู้ (Learning)

ผู้ทบทวน :

ร้อยละของผู้ที่นา อาจารย์และบุคลากร
นาองค์ความรู้ไป สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
ใช้
การจัดการ
ผู้อนุมัติ :

(……………………………………………..…………)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(……………………………………………..…………)
ตาแหน่งคณบดีคณะ.............................
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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