แผนการจัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2558

จัดโดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558

แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558
แผนการจัดการความรู้นี้กาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย และแผนการปฏิบัติในระบบการจัดการความรู้สาหรับ คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเฉพาะ
ระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ โดยเน้นที่การให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ จากความรรู้ และการบริหารความรู้ อีกทั้งการดาเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นจะต้องไม่เป็นภาระที่
เพิ่มมากขึ้นต่อบุคลากรของคณะ ดังหลักการที่ว่า “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางสังคมศาสตร์และเป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการ สร้างและนาเสนองานวิจัยในระดับสากล
พันธกิจการจัดการความรู้ (KM Mission)
นาระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย ก ารบริการ
วิชาการแก่สังคม การสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ KM ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
การจัดการความรู้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานตามเอกลักษณ์ “พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ” และอัตลักษณ์ “บัณฑิตที่คิดได้
ทาเป็น เน้นคุณธรรม” ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
และนักศึกษา และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เอกลักษณ์
พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
พัฒนาคน

หมายถึง

การพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการทางาน

พัฒนางาน

หมายถึง

การทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้

สังคมศาสตร์

หมายถึง

ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

อัตลักษณ์
บัณฑิตที่คิดได้ ทาเป็น เน้นคุณธรรม
บัณฑิต

หมายถึง

บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คิดได้

หมายถึง

การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

ทาเป็น

หมายถึง

การประยุกต์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพด้าน
สังคมศาสตร์

เน้นคุณธรรม

หมายถึง

คุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ซื่อสัตย์ มีวินัย และจิตอาสา

แผนการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. เป้าหมายหลักในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาฐานความรู้ สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และส่วนงานในประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนา การวิจัย
และการบริหารจัดการของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

ฐานความรู้ ที่สนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นงาน
2 ความรู้ ได้แก่
1. ความรู้ด้านการวิจัย
2. ความรูด้ ้านการบริหารจัดการ

จัดทาโครงการ 2 ฐานความรู้
ที่ครอบคลุมพันธกิจ
ด้ า นวิ จั ย : โครงการถอดบทเรี ย นความส าเร็จ
เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกระดับชาติ
ด้ า นบริ ห ารจัด การ : โครงการแบ่งปันความรู้ :
วิธีปฏิบัติที่ดีในงานสานักงาน
1. อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิธี
3. มีช่องทางในการเข้าถึง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อย่างน้อย 1 ช่องทาง
1. มีการสร้างเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ภายในส่วนงาน
2. ส่วนงานมีความรู้ที่ช่วยพัฒนา 1 เรื่อง

1. จานวนเรื่องที่มีการจัดการความรู้
2. มีกิจกรรมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับส่วนงาน
3. เพื่อนาเครือข่ายการจั ดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานมาช่วยพัฒนา 1. มีเครือข่ายการจัดการความรู้
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ที่พฒ
ั นาการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหารจัดการ

2. แผนงาน ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม
1.การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge
identification)

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

-ประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้
ของส่วนงาน ปีการศึกษา 2558 เพื่อร่วมกันกาหนด
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(1) แนวทางการการจัดการความรู้ของส่วนงาน
ปีการศึกษา 2558
(2) กาหนดแผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

-เป็ น เรื่ อ งที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานตาม -มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกัน คณะกรรมการ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
พิ จ ารณาด าเนิ น การจั ด การความรู้ของ ดาเนินการจัดการ
ส่ ว นงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม ความรู้ของส่วนงาน
-ร่ ว มกั น ก าหนดแผนจั ด การความรู้ ข อง
พันธกิจด้ านการเรีย นการสอน การวิจัย
ส่วนงาน ปีการศึกษา 2558
และการบริหารจัดการ
-มีแผนจัดการความรู้ของส่วนงานปี
การศึกษา 2558

2.การคัดเลือกและ
การรวบรวมความรู้
(Knowledge
Creation and
Acquisition)

-กาหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ความรู้
ตามหัวข้อที่กาหนด

มี.ค. – มิ.ย. 59 -ได้หัวข้อการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2558
ดังนี้
(1) ด้านการวิจัย
โครงการถอดบทเรียนความสาเร็จ เรื่อง การ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกระดับชาติ
2) ด้านบริหารจัดการ
โครงการการแบ่งปันความรู้วิธีปฏิบัติที่ดีใน
งานสานักงาน

-มีหัวข้อการจัดการความรู้ที่ครอบคุลม
ด้านการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มีหัวข้อการจัดการความรู้ที่ครอบคุลม
ด้านการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงานคณบดี

กิจกรรม
3.การจัดเก็บความรู้
ฝังลึก
(Tacit Knowledge)
การประมวล และ
กลั่นกรองความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
- สรุปประเด็นความรู้

ระยะเวลา
เป้าหมาย
มี.ค. – มิ.ย. 59 -สกัดความรู้ฝังลึกที่ได้จากกิจกรรม คัดเลือก
และรวบรวมความรู้

ตัวชี้วัด
-จับประเด็นความรู้ที่ฝังลึกจากตัวบุคคล
และนามาสรุปเป็นความรู้

ผู้รับผิดชอบ

(1) ด้านการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการถอดบทเรียนความสาเร็จ เรื่อง
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทุนภายนอกระดับชาติ
2) ด้านบริหารจัดการ
โครงการแบ่งปันความรู้ : วิธีปฏิบัติที่ดีใน
งานสานักงาน
-นาแก่นความรู้ที่ได้บันทึกไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

4.การเข้าถึงข้อมูล
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้
(Knowledge Access) จากการจัดการความรู้ผ่าน Web Site

มี.ค. – มิ.ย. 59 -เปลี่ยนความรู้ฝังลึกเป็นลายลักษณ์อักษร

มิ.ย. 59

-เผยแพร่ความรู้ฝังลึกที่ได้ให้บุคลากรในส่วน
งานทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงานคณบดี

-ได้ความรู้ฝังลึกในตัวของอาจารย์หรือผู้มี - คณะกรรมการ
ประสบการณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
ดาเนินการจัดการ
อย่างน้อย 1 เรื่อง
ความรูข้ องส่วนงาน
-นาความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้ขึ้น Website
คณะ 1 เรื่อง เพื่อให้บุคลากร นาไป
ทดลองปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน

-มีผู้นาไปทดลองปฏิบัติอย่างน้อย 1ความรู้

-บุคลากรนาความรู้ที่เผยแพร่ไปทดลองปฏิบัติ
5.การจัดกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้(Knowledge
Sharing)

- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรกับ
มหาวิทยาลัย
“วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM sharing day”
ครั้งที่ 3
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-เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ -มีจานวนผลงานเข้าร่วมอย่างน้อย 1
ในส่วนงานหรือตัวบุคคล มานาเสนอ แบ่งปัน ผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
-มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
จานวน 5 คน

คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

6.การประเมินผลการ -สรุปประเมินผลการดาเนินงานตามแผนของส่วน
จัดการความรู้และการ งานในภาพรวม
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
(Evaluating and
Applying
Knowledge
Management)

ระยะเวลา

ก.ค. 59

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
-มีองค์ความรู้ ที่นามาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

- เพื่อสรุปและประเมินผลการดาเนินงานและ -ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ของผลสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการ ตามแผนการจัดการความรู้ ร้อยละ 80
จัดการความรู้ของส่วนงานในภาพรวม

ผู้รับผิดชอบ

-คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้สรุปผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน

