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แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี การศึกษา 2559
1. บทนำ
การกาหนดให้องค์กรมีการจัดการและนาความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ การปฏิบัติงานมาใช้พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน
ให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้มาถ่ายทอด และการแบ่งปันความรู้ไปยังเป้าหมายได้อย่าง เหมาะสม โดยมีเป้าหมายว่าการจัดการความรู้นั้นจะช่วย
ในการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีคุภาพ พัฒนาฐานความรู้หรือองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อให้การจัดระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.1.1 กาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายจัดทาแผนของการจัดการความรู้
1.1.2 รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
1.1.3 เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรเป้าหมายที่กาหนด
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2559 ได้แก่ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา กิจกรรม การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่สังคมอุดมปัญญา
1.2.1 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับองค์กร
1.2.2 กาหนดองค์ความรู้สาหรับองค์กร
1.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
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1.3 เป้ำหมำย KM (Desired State)
เป้ าหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดที่ส อดรับกับขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลื อกดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ในการสร้างผลงาน โดยการนาความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการจัดการความรู้
1.3.1 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการทางาน
1.3.3 เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และมีความคล่องตัวในการทางาน
1.4 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการการจัดการความรู้เป็นไปตามเป้าหมาย KM สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ
1.4.1 ผู้บริหารให้ความสาคัญในกรจัดการความรู้และผลักดันกระบวนการสู่ภาคปฏิบัติ
1.4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
1.4.3 มีการติดตามการจัดการความรู้เป็นระยะๆ และอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีการศึกษา 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

2. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2559
แบบฟอร์ม : แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM action plan)
ชื่อหน่วยงำน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นควำมรู้ : การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
ตัวชี้วัด (KPI) : บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 สามารถนาความรู้ไปใช้
ประเด็นควำมรู้ : กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง เทคนิคกำรจัดประชุมและกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
ลำดับ กระบวนกำรจัดกำร
กิจกรรม/
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้ำหมำย
ควำมรู้
กำรดำเนินกำร
1. การบ่งชี้ความรู้
- แต่งตั้ง
มกราคม 2560 จานวนคาสั่ง
อาจารย์
(Knowledge
คณะกรรมการ
แต่งตั้ง
บุคลากร
identification)
จัดการความรู้
คณะกรรมการ

2.

- ประชุมเพื่อ
มกราคม 2560 จานวนรายงาน
ระดมความ
การประชุม
คิดเห็น เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
การสร้างและแสวงหา การค้นหาและ
มกราคม 2560 1 องค์ความรู้ บุคลากร
ความรู้ (Knowledge
รวบรวมความรู้ใน
สถาบันวิจัยและ
Creation Acquisition) องค์ความรู้ที่ได้รับ
พัฒนา
การคัดเลือก
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งบประมำณ
-

ผู้รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

คณะกรรมการ 1 คาสั่ง
การจัดการ
ความรู้
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการ 1 องค์ความรู้
การจัดการ
ความรู้
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ประเด็นควำมรู้ : กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง เทคนิคกำรจัดประชุมและกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
ลำดับ กระบวนกำรจัดกำร
กิจกรรม/
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้ำหมำย
ควำมรู้
กำรดำเนินกำร
3. การจัดความรู้ให้เป็น
จัดทาข้อมูลใน
มกราคม 2560 จัดประเด็น
บุคลากร
ระบบ (Knowledge
การจัดเก็บความรู้
ความรู้และ
สถาบันวิจัยและ
Organization)
ที่ได้จากการ
นามาสรุป
พัฒนา
รวบรวมสรุป
ความรู้ จานวน
ประเด็นความรู้
1 เรื่อง
4. การประมวลและ
ประชุมร่วมกัน
พฤษภาคม
จานวนรูปแบบ บุคลากร
กลั่นกรองความรู้
เพื่อพิจารณา
2560
การเข้าถึง
สถาบันวิจัยและ
(Knowledge
ทบทวนความถูก
ความรู้
พัฒนา
Codification and
ต้องของเนื้อหา
Refinement)
ประเด็นความรู้ที่
ได้จัดทาไว้อย่าง
เป็นระบบ
5. การเข้าถึงความรู้
เผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม
จานวนรูปแบบ บุคลากร
(Knowledge Access) ผ่านช่องทางต่างๆ 2560
การเข้าถึง
สถาบันวิจัยและ
ได้แก่
ความรู้
พัฒนา

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ได้ประเด็นการ
จัดการความรู้
จานวน 1 เรื่อง

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้

ความรู้ที่ได้รับ
ก่อนกิจกรรม
และหลัง
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก
ความรู้ที่ได้รับ
ก่อนกิจกรรม
และหลัง

-

http://rd.vru.ac.th

6.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Knowledge
Sharing)

จัดโครงการการ
จัดการความรู้
เรื่อง เทคนิคการ

มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ
แลกเปลี่ยน

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ประเด็นควำมรู้ : กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง เทคนิคกำรจัดประชุมและกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
ลำดับ กระบวนกำรจัดกำร
กิจกรรม/
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้ำหมำย
ควำมรู้
กำรดำเนินกำร
จัดประชุมและ
เรียนรู้ร้อยละ
การเขียนรายงาน
80
การประชุม
7.
การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรใน
กรกฎาคม –
ผู้เข้าร่วม
บุคลากร
หน่วยงาน
สิงหาคม 2560 โครงการได้องค์ สถาบันวิจัยและ
สามารถนาองค์
ความรู้
พัฒนา
ความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
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-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

สถาบันวิจัยและ แลกเปลี่ยน
พัฒนา
เรียนรู้อยูใ่ น
ระดับมาก
คณะกรรมการ บุคลากรใน
การจัดการ
หน่วยงานมี
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันวิจัยและ เทคนิคการจัด
พัฒนา
ประชุมและการ
เขียนรายงาน
การประชุม

