แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ

คํานํา
พันธกิจที่สาํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ และคณะ
บริหารธุรกิจมีความตระหนักถึงพันธกิจและมุงมั่นที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงพันธกิจนั้น การใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาใหคณะบริหารธุรกิจมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูนับเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนที่จะสนับสนุนใหคณาจารยไดรับรูขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ และสามารถ
ประมวลความรู เพื่ อนํ า มาประยุก ตใชในการเรีย นการสอนไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและมีการเรีย นรูรว มกัน ตลอดเวลา โดยมี เปาหมายเพื่อยกระดั บ
ความสามารถและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหสูงขึ้นโดยอาศัยการจัดการความรูเปนเครื่องมือสนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการจัดการความรูคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงจัดทําแผนการจัดการความรูดานการสอน และการวิจัย
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการความรูอยางเปนระบบและยั่งยืนตอไป

คณะกรรมการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค (Objective)
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมศักยภาพ
การวิจัย ผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อนําองคความรูมา
ประยุกตใชในการจัดการศึกษ
และพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 2.1.7 สงเสริม
อาจารยทําวิจัยอยางตอเนื่อง

องคความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติการตามประเด็น
ยุทธศาสตร
องคความรูที่เกี่ยวกับ
1. กระบวนการทําวิจัยแบบมี
สวนรวม
2. กระบวนการทําโครงการวิจัย
ชุมชน

เปาประสงคที่ 2.1 งานวิจัย ตัวชี้วัดขอที่ 18 รอยละของ
4 ขอ
ผลงานวิชาการของคณะ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
บริหารธุรกิจ สามารถ
นําไปใชในระดับชาติและ/หรือ
นําไปสูการประยุกตใชใน นานาชาติ ตามเกณฑ สกอ.
การจัดการศึกษา การ
และสมศ. ตอจํานวนอาจารย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
ชุมชน ทั้งในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัตกิ ารตามประเด็นยุทธศาสตร ดานการวิจัยมาจัดทําแผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร : การวิจัยและการพัฒนา
แผนที่ 1 การวิจัย
องคความรูที่จําเปน : การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยระดับสถาบัน และ การเขียนงานวิจัยประกอบการทําผลงานทาง
วิชาการ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมกระบวนการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิจัยของบุคลากรในคณะ
วิชา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรูดานการวิจัย (KM Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร : เสริมศักยภาพการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อนําองคความรูมาประยุกตใชในการจัดการศึกษและพัฒนาประเทศ
องคความรูที่จําเปน : 1. กระบวนการทําวิจัยแบบมีสวนรวม
2. กระบวนการทําโครงการวิจัยชุมชน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ตาม
เกณฑ สกอ. และสมศ. ตอจํานวนอาจารย และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 4 ขอ
ลําดับขั้นตอน
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
กระบวนการ KM
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ แตงตั้งและประชุม
สิงหาคมจํานวนผูเขารวม 11 คน
คณะกรรมการ
KMทีม
ความรู
คณะทํางานวางแผน
กันยายน 2557 ประชุม
KM คณะ
ดําเนินการจัดการความรูและ
บริหารธุรกิจ
การกําหนดประเด็นความรูที่
จําเปน
ขั้นตอนที่ 2
จัดประชุมสัมมนาบุคคลากรที่ ตุลาคม 2557 -จํานวน
- มากกวาหรือ คณาจารยคณะ
KMทีม
การสรางและแสวงหา มีประสบการณดานการทํา
ผูเขารวม
เทากับ 20 คน บริหารธุรกิจ
ความรู
วิจัยแบบมีสวนรวม และการ
ประชุม
- มากกวาหรือ
ทําวิจัยชุมชน
-การนําไปใช
เทากับ 3.51
ประโยชน

ลําดับขั้นตอน
กระบวนการ KM

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู
ใหเปนระบบ

จัดทําเอกสารขอสรุปองคความรูที่ พฤศจิกายน 2557 -จํานวนหมวดหมู
ไดจากการศึกษาคนควารวบรวม
ของความรู
และจากการสัมมนา

จํานวน 2
หมวดหมู

คณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

KMทีม

ขั้นตอนที่ 4 การประมวล
และกลั่นกรองความรู

การวิพากยความถูกตองขององค
มกราคม 2558
ความรูโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
- จัดทําเอกสารเผยแพรความรูการ กุมภาพันธ 2558
ทําวิจัยแบบมีสวนรวมและการทํา
วิจัยชุมชน
-เผยแพรความรูผ านเว็ปไซดของ
คณะบริหารธุรกิจ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อ
มีนาคม 2558
เรียนรูค ณาจารยภายในคณะ
บริหารธุรกิจ
การประเมินคณาจารยนําความรู พฤษภาคม 2558
ไปใชเปนแนวทางในการวิจัยแบบ
มีสวนรวม และวิจยั ชุมชน

รายงานสรุป
รูปแบบมาตรฐาน

ผูทรงคุณวุฒิ

KMทีม

เว็บไซด

บุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจ

งานระบบ
สารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึง
ความรู

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปน
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู

บทสรุปรูปแบบ
มาตรฐานที่ใช
1 ชองทาง

- จํานวนผูเขารวม - ผูเขารวมประชุม
ปะชุม
ปฏิบัติการไมนอย
กวา 20 คน
จํานวนงานวิจัย
มากกวาหรือ
แบบมีสวนรวม
เทากับ 1 เรื่อง/
และ/หรือจํานวน โครงการ
งานวิจัยชุมชน

อาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

งานวิชาการ

คณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

คณะกรรมการ
วิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจ

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามยุทธศาสตรดานการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค (Objective)
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร
องคความรูที่เกี่ยวกับ
1. การเรียนการสอนในรายวิชาสห
กิจศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1.1 หลักสูตร ตัวชี้วัดขอที่ 7 ระดับความพึง
4 ขอ
อยางมีคุณภาพและเปนสากลเพื่อ ของคณะวิชาไดรับการรับรอง พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ
มาตรฐานจาก สกอ.
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ
การเรียนรูในหองเรียน
กลยุทธที่ 1.1.10 การพัฒนา
เทคนิคการสอน การใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอนที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนสากลเพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ
แผนที่ 2 การเรียนการสอน องคความรูที่จําเปน : การเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนองคความรูที่เปนพื้นฐานอันจะนําไปสูจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนสากลเพื่อผลิตบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียน มากกวาหรือเทากับ 3.51

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรูดานการวิจัย (KM Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนสากลเพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ
องคความรูที่จําเปน : 1.การเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูในหองเรียน มากกวาหรือเทากับ 3.51
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 4 ขอ
ลําดับขั้นตอน
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
กระบวนการ KM
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ แตงตั้งและประชุม
สิงหาคมจํานวนผูเขารวม 11 คน
คณะกรรมการ
KMทีม
ความรู
คณะทํางานวางแผน
กันยายน 2557 ประชุม
KM คณะ
ดําเนินการจัดการความรูและ
บริหารธุรกิจ
การกําหนดประเด็นความรูที่
จําเปน
จัดประชุมสัมมนาบุคคลากรที่ ตุลาคม 2557 -จํานวน
ขั้นตอนที่ 2
- มากกวาหรือ คณาจารยคณะ
KMทีม
การสรางและแสวงหา มีประสบการณดานการเรียน
ผูเขารวม
เทากับ 20 คน บริหารธุรกิจ
ความรู
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
ประชุม
- มากกวาหรือ
-การนําไปใช
เทากับ 3.51
ประโยชน

ลําดับขั้นตอน
กระบวนการ KM

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู
ใหเปนระบบ

จัดทําเอกสารขอสรุปองคความรูที่ พฤศจิกายน 2557 -จํานวนหมวดหมู
ไดจากการคนควารวบรวมและ
ของความรู
จากการสัมมนา

จํานวน 2
หมวดหมู

คณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

KMทีม

ขั้นตอนที่ 4 การประมวล
และกลั่นกรองความรู

การวิพากยความถูกตองขององค
ความรูโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
- จัดทําเอกสารเผยแพรแนว
ทางการเรียนการสอนรายวิชาสห
กิจศึกษา
-เผยแพรความรูผ านเว็ปไซดของ
คณะบริหารธุรกิจ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อ
เรียนรูค ณาจารยภายในคณะ
บริหารธุรกิจ
การประเมินคณาจารยนําความรู
ไปใชเปนแนวทางในการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษา

รายงานสรุป
รูปแบบมาตรฐาน

ผูทรงคุณวุฒิ

KMทีม

เว็บไซด

บุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจ

งานระบบ
สารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึง
ความรู

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปน
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู

มกราคม 2558

บทสรุปรูปแบบ
มาตรฐานที่ใช

กุมภาพันธ 2558

1 ชองทาง

มีนาคม 2558

- จํานวนผูเขารวม - ผูเขารวมประชุม
ปะชุม
ปฏิบัติการไมนอย
กวา 20 คน
พฤษภาคม 2558 จํานวนงานวิจัย
มากกวาหรือ
แบบมีสวนรวม
เทากับ 1 เรื่อง/
และ/หรือจํานวน โครงการ
งานวิจัยชุมชน

อาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

งานวิชาการ

คณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

คณะกรรมการ
วิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจ

