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คานา
จากพระราชกฤษฎีก าว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธี การบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ส่ว นราชการมีห น้าที่ พัฒนาความรู้ในส่ว นร าชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์ กรแห่ง การเรีย นรู้อย่า งสม่่าเสมอ โดยรับรู้ข้อ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้ านต่างๆ เพื่อน่ ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิ บัติราชการได้
อย่างถูก ต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่ง เสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัย ทัศน์ และปรับเปลี่ย นทั ศนคติของบุคลากรให้เป็ นบุคคลที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้ง นี้ เพื่ อให้ส่ วนราชการที่ รั บผิ ดชอบการปฏิบั ติ ราชการตามยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาของวิ ทยาลัย นวั ต กรรมการจัด การ และสามารถขับ เคลื่ อนประเด็ น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธี การบริ หารที่ดี วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการจึงได้น่าการจัด การความรู้ (Knowledge Management) ซึ่ ง
เป็นระบบการจัดการความรู้ เพื่อพั ฒนาบุคลากรให้ สามารถน่า ไปปฏิ บัติได้ อย่างเป็นธรรม โดยจัดวางระบบการจัดการความรู้แ ละแผนการด่าเนิน งาน เรื่อง การจั ดการ
ความรู้ด้ านกรสร้ างสรรค์ ผลงานวิ จัย และการจัดการความรู้ด้า นกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษา (Thailand Qualification Framework for Higher Education;
TQF : HEd)ด่าเนินการตามกระบวนการ 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ส่าหรับบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันชั้นน่าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
1.2 ภารกิจ (Mission)
1. ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากการท่างาน WBL (Work- Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความ
เป็นสากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่ว มมื อด้านการศึกษาระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้อ งถิ่นและระดับ ประเทศ
3. มีการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของระดับท้ องถิ่นและ
ระดับประเทศ
4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
1.3 เป้าประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้ องถิ่นที่ เป็นพื้นที่ เป้าหมาย
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณ ภาพบั ณฑิ ต
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็น คุณค่าของวิถีชีวิ ตแบบพอเพีย งและสามารถ
สื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้
1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท่างานร่วมกับชุมชน
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด่าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพั ฒนาท้องถิ่ น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต่ารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการด่าเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้่า สร้างความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ่าการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ่าจังหวัด
3.2 จัด ตั้ง พั ฒ นาศู นย์ ศึ กษานิเ วศชานเมื อ งและศู นย์ เรี ย นรู้ โครงการตามแนวพระราชด่ า ริแ ละหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง พร้อ มทั้ง ฝึก อบรมสร้ า ง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement
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3.3 สร้างเครือข่า ยชุมชนนักปฏิบัติจ ากภายในและภายนอกเพื่อร่ว มกันศึ กษาแก้ไขปัญ หาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด่ า รงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน
3.4 จัดตั้งศู นย์พัฒนาบุคลากรท้อ งถิ่นและสนั บสนุ นการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบริหารงานพั ฒนาท้ องถิ่น รองรั บการ
กระจายอ่านาจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การท่านุบ่ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่ อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท่างานในมหาวิทยาลัยเพิ่ มขึ้น พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ
สังคม
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี ความพร้อ มด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ่านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อ มต่อ
การเป็น Semi Residential University
5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
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1 หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็ น ทรัพยากรที่มีค่า มากที่สุ ดขององค์กร โดยบุค ลากรเป็น ปัจ จัย หลั กที่ จะท่าให้อ งค์ กรบรรลุจุ ดประสงค์ และเป้ าหมายได้ โดยเฉพาะโลกยุ ค
ปัจจุบั นซึ่งเป็ นยุค แห่งการเรีย นรู้ และการที่องค์ กรจะสร้างความได้เปรีย บในการแข่ งขันได้นั้นก็ ขึ้นอยู่ กับวงจรการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมีก ระบวนการที่เป็น ระบบในการ
ค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM นั่นเอง
การวิจัยและการจัด การเรียนการสอนที่ มีประสิท ธิภาพ เป็ นแนวทางด่าเนินการหนึ่งที่น่ าไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิ ปั ญญาและการเรีย นรู้ สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องจึงมีหน้ าที่ในการส่งเสริม และสนับ สนุนให้ผู้สอนสามารถน่าการวิจัยและเทคนิ คการจัดการเรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ ง
การจัด กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกั นเพื่อ การวิ จัย และพั ฒ นาการเรี ยนการสอนจึง เป็ นวิ ธีก ารเสริ มสร้า งความรู้ ให้ แก่ บุค ลากรทางการศึก ษาใช้ กระบวนการวิ จัย ในการ
สร้า งสรรค์ ความรู้ให้ เชื่อ มโยงกั บการปฏิ บัติ จริง ด้ วยการให้ร ะบุ หรื อรู้ ปัญ หา วางแผนการแก้ ปัญ หาและพัฒ นางาน เก็บ ข้อ มูล และวิ เคราะห์ ข้อ มูล อย่ างเป็น ระบบมี
หลัก ฐานการได้มาซึ่ง ข้อค้ นพบ เพื่ อเป็ นการส่ง เสริมให้ค รูอาจารย์ บุ คลากรทางการศึ กษาและผู้เกี่ ยวข้ องกั บการศึ กษาได้รั บความรู้ ด้านการวิจัย และการจัด การเรีย น
การสอน
ด้วยเหตุ นี้ วิ ทยาลัย จึงจั ดท่ าแผนการจั ดการความรู้ ปีก ารศึกษา 2558 ขึ้น เพื่ อเป็ นการจั ดการความรู้ ด้า นการวิจั ยและการจั ดการเรี ยนการสอน เพื่ อ
พัฒนาบุ คลากรสายวิช าการ และสามารถน่ าความรู้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการท่างานของบุค ลากร อี กทั้งประเมินความพร้ อมขององค์กรด้านการจั ดการความรู้
รวมทั้งก่าหนดเป้าหมายและจัดท่าแผนในการด่าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่วิทยาลัยต่อ ไป
3. แนวความคิดการจัดการความรู้ของวิ ทยาลัยนวั ตกรรมการจั ดการ
3.1 แนวความคิด
การจัด การความรู้ใ นองค์ก ร (Knowledge Management หรือ KM) เป็น กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอ ยู่ในองค์ก ร ซึ่ งกระจัด กระจายอยู่ในตั ว
บุคคลหรื อเอกสาร มาพั ฒนาให้เ ป็นระบบเพื่อ ให้บุ คลากรทุก คน สามารถเข้าถึ งความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ และน่าความรู้ไปใช้ในการปฏิบั ติงานและพัฒ นางานได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ ท่ าให้ เกิ ด การพั ฒ นาฐานความรู้ห รือ ทุ นปั ญ ญาขององค์ก รอย่ างต่อ เนื่ อง ส่ งผลให้อ งค์ก รเป็น องค์ก รแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization
หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้ สูงสุด ทั้งนี้ องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่
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1) ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ
คู่มือต่าง ๆ
2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียน
ออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จ่าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกั นได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท่างาน งาน
ฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญา
โดยความรู้ ทั้ง 2 ประเภทมี วิธี การจัด การที่แ ตกต่า งกัน การจัดการ “ความรู้ เด่น ชัด ” จะเน้น ไปที่ การเข้ าถึ งแหล่ง ความรู้ ตรวจสอบ และตีค วามได้ เมื่ อ
น่าไปใช้แ ล้วเกิ ดความรู้ใ หม่ ก็น่ามาสรุ ปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่ นเข้า ถึงได้ต่อไป ส่ วนการจัด การ “ความรู้ ซ่อนเร้น” นั้น จะเน้นไปที่ก ารจัด เวที เพื่อให้มีก ารแบ่งปั น
ความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติท่าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันน่าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่แต่ละคนสามารถน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อ ไป ทั้งนี้ในชีวิตจริง
3.2 ความสาคัญและประโยชน์ข องการจั ดการความรู้
การจัด การความรู้ เป็น กระบวนการ (Process) ที่ ด่า เนิน การร่ว มกั นโดยผู้ ปฏิ บัติ งานในองค์ กรหรือ หน่ วยงานย่อ ยขององค์ กร เพื่อ สร้ างและใช้ค วามรู้ใ น
การท่า งานให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็น กิจกรรมของผู้ ปฏิบัติ งาน ไม่ใช่กิจ กรรมของนักวิ ชาการหรือนัก ทฤษฎี แต่นัก วิชาการหรือ นักทฤษฎี อาจเป็นประโยชน์
ในฐานะแหล่ง ความรู้ (Resource Person) การจัด การความรู้จึง เป็นกระบวนการที่ เป็น วงจรต่อเนื่อง เกิด การพั ฒนางานอย่ างต่อ เนื่อ งสม่่ าเสมอ เป็ นกระบวนการใดๆ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเก็บ ความรู้ภ ายในองค์ กรซึ่งเปรี ยบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบโดยมีเป้า หมาย คือ การพัฒ นางานและพัฒนาคน โดยมี กระบวนการจัดการ
ความรู้ เ ป็น เครื่อ งมือ ที่ จ ะช่ว ยด่ าเนิ น การให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในองค์ ก ร ไม่ ใ ช่เ ป็ น เป้ า หมายขององค์ ก ร เป็ น การเพิ่ มมูล ค่ า หรื อ เพิ่ มคุ ณค่ าของกิจ การขององค์ ก ร
กลุ่ ม บุ คคล หรื อ เครื อ ข่ า ย เป็ น ต้ น (อ้ า งใน สุ ช า ดา กี ร ะนั น ท์ แ ละคณ ะ ,( 2544) ควา มหมา ย ความส่ า คั ญ กา รจั ด กา ร ควา มรู้ .สื บ ค้ น เมื่ อ 2554
จากhttp://dr_kaewwieng.reru.ac.th.)
3.3 ประโยชน์ของการจัดการความรู้
1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
2) ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
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4) เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน่าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท่าอยู่
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
5) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด่าเนิน งานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และ
น่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
6) ผู้บังคับบัญชาสามารถท่างานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกัน มากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน
7) เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที
8) แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่ มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับ องค์กร
9) เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
10) เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอ่านาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบของทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่า เทียมกัน
(อ้างใน รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก,2554,ประโยชน์ของการจัดการความรู้.สืบค้นเมื่อ 2554 จาก http://home.npru.ac.th)
3.4 เป้าหมายของการจัดการความรู้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็ นวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจั ยและการบริการวิชาการ ซึ่งในการจัดการความรู้ของวิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการมุ่งเน้นการน่าองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาสร้างความรู้ตามบริบทของกระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการความรู้ดังนี้
1) เพื่อให้บุ คลากรของวิ ทยาลัย นวัต กรรมการจั ดการเกิ ดการเปลี่ยนแปลงเรี ยนรู้ จากประเด็นความรู้ที่ ก่าหนด อีกทั้ งสามารถน่ าความรู้ มาใช้ใน การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการให้ได้ เกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อมุ่ง สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
4) เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4. แนวทางการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมี การก่าหนดประเด็น ความรู้ได้ แก่ ประเด็ นความรู้ด้ านการผลิ ตบัณฑิต องค์วามรู้ที่ จ่าเป็นคือ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ และประเด็น ความรู้ ด้ านการสร้ างสรรค์ผ ลงานวิ จั ย องค์ค วามรู้ที่ จ่ าเป็น คื อการสร้า งผลงานวิจั ยใหม่ ห รือ เพื่ อ น่ า
ผลงานวิจั ยไปเผยแพร่ในระดั บชาติและนานาชาติ การก่ าหนดประเด็น ความรู้วิท ยาลั ยนวั ตกรรมการจัด การ ก่าหนดโครงการสร้างคณะกรรมการพัฒนาสถาบัน สู่การ
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เรียนรู้ ประกอบไปด้ วย ประธาน ได้แก่ คณบดี วิท ยาลั ยนวัตกรรมการจัด การ รองคณบดีฝ่า ยวิช าการและบริก ารวิ ชาการ รองคณบดีฝ่ ายแผนงานแล ะงบประมาณ
ผู้ช่ วยคณบดี ฝ่า ยงานวิจั ย ผู้ ช่ว ยคณบดี ฝ่า ยกิ จการนั ก ศึ ก ษา ประธานหลั กสู ตร กรรมการและเลขานุก ารไดแก่ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบด้า นการสร้า งสรรค์ผ ลงานวิจั ย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลั ยนวัต กรรมการจัดการมีก ารก่าหนดกลุ่ มเป้าหมายในการพั ฒนาความรู้ทั้ ง ด้านการวิจั ยและด้านการผลิต บัณฑิต ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ ทั้ง นี้
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัด การมีการวางแผนเชิญบุ คลากรทั้ งภายในและภายนอก ที่ มีผลงานทางวิชากรและด้ านการวิ จัยมาถ่า ยทอดความรู้ โดยผ่านเวทีต่างๆที่ วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อส่ง เสริมให้ มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในวิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งนี้เ พื่อให้ สอดคล้ องกับ ประเด็ นยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
วิทยาลัย นวัต กรรมการจัด การมีก ารก่ าหนดกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพื่ อ น่ามาเป็ นแนวปฏิ บัติ ที่ดี ความรู้โ ดยประจั กษ์ เป็น ความรู้ที่ เกิด จากสิ่งที่ รู้ซึ่ ง
ปรากฏแก่ผู้รู้โดยตรง โดยผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้ น กาย ทางใดทางหนึ่ง ความรู้ ประเภทนี้คนเราจะต้องสัมผัสกับ วัตถุที่ต นอยากจะรู้ ซึ่ ง ไม่จ่าเป็ นที่จะต้อ งรู้ความสัมพัน ธ์
ของวัตถุนั้นกับสิ่งอื่น
โดยวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ขั้นตอนวางแผนการท่างาน (Plan)
1) คณะกรรมการด่าเนินการจัดการความรู้ประชุมเพื่อวาง
แผนการด่าเนินงาน
2) จัดเตรียมเนื้อหาในการอบรม
3) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
2.ขั้นตอนปฏิบัติ(Do)
1) ด่าเนินการตามแผนและก่าหนดการที่วางไว้

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559

ผลจากการปฏิบัติ

ระยะเวลา

1) ก่าหนดการ แนวทางการด่าเนินงาน
2) แบ่งหน้าที่ คณะกรรมการอย่างชัดเจน

สิงหาคม 2559
ถึง
มกราคม 2560

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ

ตุลาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

คณะกรรมการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.ขั้นตรวจสอบ(Check)
1) ประเมิน สอบถาม สังเกต
4. ขั้นปรับปรุงการท่างาน(Action)
1) สรุปรายงานผลการด่าเนินงาน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลจากการปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1) แบบสรุปผลการประเมิน สอบถาม สังเกต

มิถุนายน
ถึง
กรกฎาคม 2560

อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
และคณะ

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

สิงหาคม 2560

อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
และคณะ

วิทยาลั ยนวัต กรรมการจัด การมี การก่า หนดประเด็น ความรู้ได้แก่ ประเด็นความรู้ด้า นการผลิตบั ณฑิต องค์วามรู้ที่จ่ าเป็นคื อ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ และประเด็น ความรู้ ด้ านการสร้ า งสรรค์ผ ลงานวิ จั ย องค์ค วามรู้ที่ จ่ าเป็น คื อการสร้า งผลงานวิจั ยใหม่ ห รือ เพื่ อ น่ า
ผลงานวิจั ยไปเผยแพร่ในระดั บชาติและนานาชาติ การก่ าหนดประเด็น ความรู้วิท ยาลั ยนวั ตกรรมการจัด การ ก่าหนดโครงการสร้างคณะกรรมการพัฒนาสถาบัน สู่การ
เรียนรู้ ประกอบไปด้ วย ประธาน ได้แก่ คณบดี วิท ยาลั ยนวัตกรรมการจัด การ รองคณบดีฝ่า ยวิช าการและบริก ารวิ ชาการ รองคณบดีฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่ วยคณบดี ฝ่า ยงานวิจั ย ผู้ ช่ว ยคณบดี ฝ่า ยกิ จการนั ก ศึก ษา ประธานหลั กสู ตร กรรมการและเลขานุก ารได้ แ ก่ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบด้า นการสร้า งสรรค์ผ ลงานวิจั ย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจั ดการมีก ารก่า หนดกลุ่มเป้า หมายในการพั ฒนาความรู้ทั้ งด้านการวิจัย และด้ านการผลิตบั ณฑิต ได้แ ก่ บุ คลากรสายวิช าการ ทั้ง นี้
วิทยาลัยนวั ตกรรมการจัดการมีการวางแผนเชิญบุคลากรทั้ งภายในและภายนอก ที่มีผลงานทางวิชากรและด้านการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ โดยผ่ านเวทีต่างๆ ที่วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการจัดเตรียม เพื่อส่ง เสริมให้ มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในวิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการทั้งนี้เ พื่อให้ สอดคล้ องกับ ประเด็ นยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
วิทยาลั ยนวัต กรรมการจัดการมีก ารก่ าหนดกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ เพื่ อน่ ามาเป็ นแนวปฏิบั ติที่ ดี ความรู้ โดยประจั กษ์ เป็ นความรู้ที่ เกิ ดจากสิ่ งที่ รู้ซึ่ ง
ปรากฏแก่ผู้รู้โดยตรง โดยผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้ น กาย ทางใดทางหนึ่ง ความรู้ ประเภทนี้คนเราจะต้องสัมผัสกับ วัตถุที่ต นอยากจะรู้ ซึ่ง ไม่จ่าเป็ นที่จะต้อ งรู้ความสัมพัน ธ์
ของวัตถุนั้นกับสิ่งอื่น
แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559
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5. แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ประจาปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นความรู้ : [การพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา]
ตัวชี้วัด (KPI) : [หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ]
ลาดับ
1.

2.

3.

กระบวนการจัดการ
ความรู้
การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge
identification)

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
(Knowledge
Creation and
Acquisition)
การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
(Knowledge
Organization)

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้

พฤศจิกายน
2560

มีคณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

อ.ดร.ภัทรพล
ชุ่มมี

ประชุมเพื่อระดมความคิด เห็น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

กุมภาพันธ์
2560

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ
KM

การจัดโครงการพัฒนา
องค์การเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ (การพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์
2560

มีการประชุม
เพื่อระดมความ
คิดเห็น
จ่านวนองค์
ความรู้ 1 องค์

ค่าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จ่านวน 1 ฉบับ
ประชุม อย่างน้อย
1 ครั้ง

หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต

จ่านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย
1 องค์

จัดท่าระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม

กุมภาพันธ์
2560

มีระบบ
ฐานข้อมูล

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสิ์

มีระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 1 ระบบ
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ลาดับ

4.

5.
6.

7.

กระบวนการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์

เมษายน
2560

มีแหล่งเผยแพร่
ความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสิ์

แหล่งเผยแพร่ความรู้
อย่างน้อย 1 แหล่ง

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดท่าไว้อย่างเป็น
ระบบ

พฤษภาคม
2560

เกิดองค์ความรู้
ใหม่

หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต

องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 เรื่อง

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การจัดท่า
Website
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
(Knowledge Sharing) สาขาวิชา

พฤษภาคม
2560

มีช่องทางการ
เข้าถึงความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสดิ์

มิถุนายน
2560

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
KM

การเรียนรู้ (Learning)

มิถุนายน
2560

ผู้ที่น่าองค์
ความรู้ไปใช้งาน

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
KM

ช่องทาง
อย่างน้อย 1
ช่องทาง
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้
อย่างน้อย 1
กิจกรรม
จ่านวน
อย่างน้อย 1 คน

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
(Knowledge
Codification and
Refinement)
การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

กิจกรรม / การดาเนินการ

สามารถน่าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559
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แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นความรู้ : [การตัดบทความวิจัยเพื่อการน่าไปใช้ประโยชน์ ]
ตัวชี้วัด (KPI) : [จ่านวนบทความวิจัย/วิชาการ ที่น่าน่าไปใช้ประโยชน์ ]
ลาดับ
1.

กระบวนการจัดการ
ความรู้
การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge
identification)

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้

พฤศจิกายน
2560

มีคณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

อ.ดร.ภัทรพล
ชุ่มมี

ประชุมเพื่อระดมความคิด เห็น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

กุมภาพันธ์
2560

คณะกรรมการ KM

คณะกรรมการ
KM

ค่าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จ่านวน 1 ฉบับ
ประชุม อย่างน้อย
1 ครั้ง

2.

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
(Knowledge
Creation and
Acquisition)

การจัดโครงการพัฒนา
องค์การเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ (การตัดบทความวิจัย/
บทความวิชาการเพื่อการ
น่าไปใช้ประโยชน์)

กุมภาพันธ์
2560

มีการประชุม
เพื่อระดมความ
คิดเห็น
จ่านวนองค์
ความรู้ 1 องค์

3.

การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
(Knowledge
Organization)

จัดท่าระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม

กุมภาพันธ์
2560

มีระบบ
ฐานข้อมูล

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559

คณาจารย์วิทยาลัย อาจารย์ ดร.
นวัตกรรมการจัดการ อมรรักษ์
สวนชูผล

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสดิ์

จ่านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย
1 องค์

มีระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 1 ระบบ
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ลาดับ

4.

5.
6.

7.

กระบวนการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์

เมษายน
2560

มีแหล่งเผยแพร่
ความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสดิ์

แหล่งเผยแพร่ความรู้
อย่างน้อย 1 แหล่ง

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดท่าไว้อย่างเป็น
ระบบ

พฤษภาคม
2560

เกิดองค์ความรู้
ใหม่

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

อาจารย์ ดร.
อมรรักษ์ สวน
ชูผล

องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 เรื่อง

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การจัดท่า
Website
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
(Knowledge Sharing) สาขาวิชา

พฤษภาคม
2560

มีช่องทางการ
เข้าถึงความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

น.ส.ปัทมา
พรหมสวัสดิ์

มิถุนายน
2560

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความรู้

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
KM

การเรียนรู้ (Learning)

มิถุนายน
2560

ผู้ที่น่าองค์
ความรู้ไปใช้งาน

คณาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
KM

ช่องทาง
อย่างน้อย 1
ช่องทาง
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้
อย่างน้อย 1
กิจกรรม
จ่านวน
อย่างน้อย 1 คน

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
(Knowledge
Codification and
Refinement)
การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

กิจกรรม / การดาเนินการ

สามารถน่าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2559
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