แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2557

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการจัดการความรู้
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดให้ ส่วนราชการมีหน้ าที่พฒ
ั นาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้ องรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้ านต่าง ๆ เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ ใน การปฏิบตั ิราชการได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทังต้
้ อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการในสังกัดให้
เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังนันจึ
้ งต้ องมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัดการความรู้ ของวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ให้ เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว ในปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ผู้บริ หารระดับสูงที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรม
การจัดการความรู้ตังแต่
้ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา โดยมีหน้ าที่วางแผนการดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ ด้ านต่างๆของวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่ง ในปี การศึกษา 2557 นี ้ ได้ พิจ ารณากํ าหนด
นโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เป้าหมาย และกระบวนการ และจัดทําแผนฯ
ให้ สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นรู ปธรรมอันจะนํ าไปสู่สัมฤทธิ ผ ล ในการดําเนิน งานของ
วิทยาลัยฯ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงานดังรายการต่อไปนี ้

นโยบายการจัดการความรู้
เพื่อให้ การจัดการความรู้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงวางแนวนโยบายไว้ ดงั นี ้
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อให้ เกิดเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
2. สนับสนุนให้ มีการประมวลความรู้ ในองค์กรในด้ านต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ความถูกต้ อง รวดเร็ วและเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สงู ขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ ผู้บริ หาร อาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมีส่วนร่ วมผลักดันการจัดการความรู้
ในองค์กรและเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน
4. ส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการทํางานปกติและสอดคล้ องกับ
แผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย
5. ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสร้ างและเชื่อมโยงความรู้การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้ อมูลความรู้
6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)
กําหนดขอบเขต การจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ทงหมดประกอบด้
ั้
วย
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านด้ านการเรี ยนการสอน
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริ หาร การเงิน พัสดุ บุคคล ธุรการ การวางแผนงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิจยั

เป้าหมาย (Goal)
1. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ที่ เป็ น Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม และความรู้ที่เป็ น Explicit Knowledge ที่มีอยูทั่ งจากแหล่
้
งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
2. จัดเวที กิจกรรม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในระหว่างบุคลากรทุกสายงาน
3. ใช้ เทคโนโลยีในเพื่อสร้ างระบบการจัดเก็บและให้ มีการเข้ าถึงโดยสะดวก
4. สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการจัดการความรู้

ปั จจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ
1. ผู้บริหารให้ ความสําคัญในการจัดการความรู้และผลักดันกระบวนการสูภ่ าคปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจน
2. การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการพัฒนาต่อยอดที่ตอเนื
่ ่อง
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้
5. มีกระบวนการวัดผล

ประเด็นในการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจําปี การศึกษา 2557
วิทยาลัยฯ มุงดํ
่ าเนินการจัดการความรู้เพือ่ ให้ สามารถสนองตอบการปฏิบตั ิงานให้ ภารกิจหลักของ
วิ ท ยาลัย ฯ

บรรลุเ ป้ าหมาย คื อ กระบวนการและเทคนิ ค การทํ า งานการจัด การเรี ย นการสอนซึ ง่ มี

ผู้เกี่ยวข้ องคือ นิสิต อาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนฯ ดังนัน้ ประเด็นความรู้ ที่เกี่ยวข้ องจึงมีอย่างน้ อย
3 หมวด คือ
1. ประเด็นความรู้เพื่อการสนับสนุนภารกิจด้ านการบริหาร ได้ แก่

ความรู้ เกี่ยวกับขันตอนในการทํ
้
างาน เช่น ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานด้ านบริ หารงานบุคคล การเงิน การ
บัญชีการพัสดุ ระบบงานสารบรรณ การจัดทําแผนงาน การบริการการศึกษา การส่งเสริมงานวิจยั เป็ นต้ น
2. ประเด็นความรู้เพื่อการสนับสนุนภารกิจด้ านงานวิชาการ เช่น การจัดทํา มคอ. เทคนิคการสอน เทคนิค
การจัดการในชันเรี
้ ยน การเขียนแผนการสอน การจัดเอกสารประกอบการสอน การเขียนตํารา การจัดทํา
หลักสูตร
2. ประเด็นความรู้เพื่อการสนับสนุนภารกิจด้ านงานวิจยั เช่น การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
วิจยั แหล่งทุนวิจยั การทําวิจยั ประเภทต่างๆ เป็ นต้ น

การดําเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดําเนิน การจัดทําระบบการจัดการความรู้ โดยใช้ หลักการของ
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังนี ้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) มีกิจกรรมหลัก ได้ แก่
1. กิจกรรมการบ่งชี ้ความรู้ การสร้ างและแสวงหาความรู้
2. กิจกรรมการจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ ประมวลและกลัน่ กรองความรู้
3. กิจกรรมเข้ าถึงความรู้ แบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ได้ แก่ การศึ ก ษา เรี ย นรู้ และทํ า ความเข้ าใจกั บ เครื ่ อ งมื อ หนึ ง่ ในกระบวนการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ได้ แก่
1) การเตรี ยมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2) การสื่อสาร

3) กระบวนการและเครื่ องมือ
4) การเรี ยนรู้
5) การวัดผล
6) การยกย่องชมเชยและการให้ รางวัล

แผนดําเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2557
ระยะเวลา
กิจกรรม
1.แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทํา
แผนการจัดการความรู้
2. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน
กําหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทํา/
พัฒนาฐานข้ อมูล และนําเสนอ
แผนปฏิบตั กิ ารต่อคณะ
กรรมการบริ หารวิทยาลัยฯ
3. ติดตามการนําความรู้จากการ
จัดการความรู้ประจําปี การศึกษา
2556 ไปใช้ ในการทํางานโดย
บุคลากร
4. จัดกิจกรรมการบ่งชี ้ความรู้การ
สร้ างและแสวงหาความรู้ รวมทัง้
แบ่งปั นแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้

หน่วยวัด

เกณฑ์

ครัง้

1

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

-คณบดี
-คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

ครัง้

ครัง้

เรื่ อง

3

1

3

-คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

-คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- บุคลากร

ระยะเวลา
กิจกรรม
หน่วยวัด เกณฑ์
5. รวบรวมความรู้ตา่ ง ๆ จากการ
จัดการความรู้เพื่อจัดทํา
จํานวน
3
ฐานข้ อมูลการจัดการความรู้บน
ฐานข้ อมูล
เว็บไซต์หรื อส่งตรงสูบ่ คุ ลากรของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
6. ติดตามการนําความรู้จากการ
จัดการความรู้ประจําปี การศึกษา
ครัง้
3
2557 ไปใช้ ในการทํางานโดย
บุคลากร

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

-คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

กิจกรรมการการจัดการความรู้ สําหรั บบุคลากรฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นการจัดการความรู้ (KM Theme): การสารสนเทศในชันเรี
้ ยน
ตัวชีว้ ัด: 1) การเข้ าร่วมโครงการของบุคลากรฝ่ ายวิชาการ
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป้าหมาย: 1) บุคลากรฝ่ ายวิชาการเข้ าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ที่
1

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ เรื่ อง การใช้ ส่ือ
และสารสนเทศในการ
เรี ยนการสอน

ประมาณ
เดือน
มิ.ย.-ส.ค.
58

บุคลากรสาย
1) การเข้ าร่วม
1) ร้ อยละของจํานวน
วิชาการของ
โครงการของ
บุคลากรฝ่ ายวิชาการ ที่
วิทยาลัย
บุคลากรฝ่ าย
เข้ าร่วมโครงการ ร้ อยละ
นวัตกรรมสื่อสาร
วิชาการ
70
สังคม
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการ 2) ผลการประเมินการตาม
ได้ รับความรู้จาก
วัตถุประสงค์ของผู้เข้ าร่วม
การแลกเปลี่ยน
โครงการมากกว่า 3.51
ประสบการณ์

ผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย

ปั ญหา
อุปสรรค/
ข้ อเสนอแนะ

กิจกรรมการจัดการความรู้ สําหรั บบุคลากรฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้ างงานวิชาการและวิจยั
ประเด็นการจัดการความรู้ (KM Theme): ร่วมกันสร้ างงานวิจยั
ตัวชีว้ ัด: 1) การเข้ าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
เป้าหมาย: 1) การเข้ าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา กลุม่ เป้าหมาย
ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย
ที่
1

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประมาณ บุคลากรวิทยาลัย
เรื่ อง การเขียนขอทําวิจยั ใน เดือน
นวัตกรรมสื่อสาร
มนุษย์
มิ.ย.-ส.ค. สังคม
58

1) ร้ อยละของ

1) ร้ อยละของจํานวน

จํานวน
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ า
กลุม่ เป้าหมายที่
ร่วม โครงการ ร้ อย
เข้ าร่วมโครงการ
ละ 70
2) ความพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจของ
ของ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ า
กลุม่ เป้าหมายที่
ร่วมโครงการ
เข้ าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.51

ผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย

ปั ญหา
อุปสรรค/
ข้ อเสนอแนะ

กิจกรรมการจัดการความรู้ สําหรั บผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นการจัดการความรู้ (KM Theme): บริหารอย่างมืออาชีพ
ตัวชีว้ ัด: 1) การเข้ าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
เป้าหมาย: 1) การเข้ าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
1

กิจกรรมการจัดการความรู้
เรื่ อง การเขียนเอกสาร
ราชการ

ประมาณ
เดือน
มิ.ย.-ส.ค.
58

ผู้บริหารและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

1) ร้ อยละของ

จํานวนกลุม่
เป้าหมายที่เข้ า
ร่วมโครงการ
2) ความพึงพอใจ

ของกลุม่
เป้าหมายที่เข้ า
ร่วมโครงการ

เป้าหมาย

1) ร้ อยละของจํานวน

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ า
ร่วมโครงการ ร้ อย
ละ 70
2) ความพึงพอใจของ

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ า
ร่วมโครงการ
มากกว่า 3.51

ผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย

ปั ญหา
อุปสรรค/
ข้ อเสนอแนะ

