
แผนการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 
 
1.  การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2557 
       1.  หน่วยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรู้ในปกีารศึกษา 2557 
               ปีการศึกษา 2557  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2  
ประเด็น  คือ 
      ประเด็นท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะทํางานการจัดการความรู้ ได้กําหนดประเด็น “การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา”  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ  แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
      ประเด็นที่ 2  ด้านการวิจัย  คณะทํางานการจัดการความรู้ ได้กําหนดประเด็น “การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ” ผลลัพธ์ที่ได้ คือ  จํานวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

2.   สิ่งที่เกิดขึน้จริง และสิ่งที่ได้เกนิความคาดหวังคืออะไร  เพราะอะไร 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานได้ 

3.  สิง่ทีไ่ด้น้อยกว่าที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 
 องค์ความรู้ที่ได้รับยังไม่ตกผลึก ขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้ เน่ืองจากการจัดกิจกรรม 

น้อยเกินไป 
4.  ข้อเสนอแนะอ่ืนและสิ่งที่จะดําเนินการในปถีัดไป 
     ควรจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามแผนที่วางไว้   

 
2.  วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
      ผลการวิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจดัการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

จุดแข็ง 
   1. คณะให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และม ี

งบประมาณอย่างเพียงพอ 
 2.  คณะมีการกําหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชดัเจน 
 3. มีความพร้อมในอุปกรณ์หรือสือ่ IT ให้กบัอาจารย์ทุกทา่น 
 4. อาจารย์ในคณะเป็นคนรุน่ใหม่พรอ้มทีจ่ะเรียนรูแ้ละพัฒนาได้ 
จุดอ่อน 
 1. ในช่วงการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกันมีค่อนข้างน้อยเน่ืองจากอาจารย์ 

แตล่ะท่านมีภาระการสอนมาก 
 2. อาจารย์มีความรู้ในเร่ืองการจัดการความรู้แต่ไม่มทัีกษะเชิงปฏิบัต ิ

 3. อาจารย์บางท่านไม่เห็นความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

โอกาส 
 1. มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้ความสําคัญกับกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3. มีระบบ IT รองรับการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

 

 



 
ภัยคุกคาม 
 1. ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมตอ้งอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก 
 2. ขาดการเชือ่มโยงขอ้มลูการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
3.  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู ้  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับกา
รบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8 “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549  น่ันคือ “มาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้”  และยังปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
น่ันคือ มาตรฐานท่ี 3 “แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้” 
 ท้ังน้ี เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการความรู้ตามระบบ CUPT QA มีดังน้ี 
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4.  ประเด็นการจัดการความรู้  

4.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
      การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
4.2 ด้านการวจิัย 
 การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

5. เป้าหมายการจัดการความรู้ 
   5.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
         คณาจารย์สามารถนํานิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมากข้ึน  
   5.2 ด้านการวิจัย 
         คณาจารย์สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 

6. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
    6.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
           ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร ์ ทีม่ีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
    6.2 ด้านการวิจัย 
          ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตรด์้านการวิจัย : สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 

 

7. บคุลากรเปา้หมาย 
    7.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
    7.2 ด้านการวิจัย 
 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
 

8. มีกิจกรรมการแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 
8.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

- เชญิวิทยากร 
- เชิญคณาจารย์ที่เคยนํานิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

8.2 ด้านการวิจัย 
-  เชญิวิทยากร 
-  เชญิคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

 

9.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)   
        ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหด้ําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM  
ท่ีเลือกดําเนินการสามารถนาํไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 

9.1 มีการกําหนดนโยบายและแตง่ตั้งคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ที่ชดัเจน 
9.2 บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นท่ีกาํหนด 
9.3 ปฏิบัติกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
9.4 ได้แนวปฏิบัตทิี่ดี เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กร 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ประจําปีการศึกษา  2558 
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี ้

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 
ชื่อหนว่ยงาน     :     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ประเด็น           :     การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ                       
เป้าหมาย KM           คณาจารย์สามารถนํานิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ได้มากขึน้ 
ตัวชีว้ัด                  จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
                            
                   
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร ์ ทีม่ีความเป็นเลิศด้านการผลติบัณฑิต 
                                                                                              
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ             
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นคณะที่ผลติบัณฑิตที่มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นไปตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                                                                                              

 
 
 
 



สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 

ลําดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กําหนดประเดน็ความรู้ คณะทํางานการจัดการความรู้ 1. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2557    
2. ประชุมเพื่อกําหนดประเดน็การจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2558 ในด้านการผลติบัณฑิต  
3. จัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะ ประจําปี
การศึกษา 2558 

พฤศจิกายน 2558 KM  ทีม 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ อาจารย์/นิสติ หาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการการเตรียมความพร้อม
ของนิสติในการเข้าร่วมแข่งขนัทางวิชาการ 

มกราคม 59 KM  ทีม/ 
คณาจารย์ 

3 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

คณาจารย์/นิสิต จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการเตรียมความ
พร้อมของนิสติที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 59 

 
 

KM  ทีม 



สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 

ลําดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 การรวบรวมและสังเคราะห์
ความรู้ 

คณาจารย์ นําข้อมูลมาวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์  เมษายน 59 
 

KM  ทีม 

5 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
และการเผยแพร่ 

คณะทํางานการจัดการความรู้ นําความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่
บนเว็บไซด์ของคณะ  

พฤษภาคม 58 KM  ทีม 

6 การเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ คณาจารย์ คณาจารย์นําองค์ความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตที่จะเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการ 

มิถุนายน 58 KM  ทีม 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ประจําปีการศึกษา  2558 
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี้ 

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558 (ด้านการวิจัย) 
              
 
ชื่อหนว่ยงาน    :   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ประเด็น          :   การเข้าสูต่ําแหน่งทางวิชาการ               
เป้าหมาย KM   :   คณาจารย์สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

ตัวชีว้ัด             :   แนวปฏิบัติทีด่ีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
    

         
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย : สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
                                                                                                                 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ใชโ้จทย์ชมุชน สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม              
 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558  (ด้านการวิจัย) 
  

ลําดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กําหนดประเดน็ความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ 1. ประชมุเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2557    
2. ประชมุเพื่อกําหนดประเดน็การจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2558 ในด้านการวิจัย  
3. จดัทําแผนการจัดการความรู้ของคณะ ประจําปี
การศึกษา 2558 

พฤศจิกายน  
 2558 

KM ทีม 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

คณาจารย์ หาข้อมลูเกี่ยวกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
  

มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2559 

KM ทีม 

3 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตําแหน่งการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

มีนาคม  - 
พฤษภาคม 2559 

 

KM ทีม 

 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558  (ด้านการวิจัย) 
  

ลําดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 การจัดเก็บความรู้ และ
สังเคราะห์ความรู้ 

คณาจารย์ นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  มิถุนายน 2559 KM ทีม 

5 การจัดเก็บความรู้ให้เป็น
ระบบและการเผยแพร่ 

คณะทํางานการจัดการความรู้ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดผี่านทางเวบไซด์คณะฯ กรกฎาคม 2559 KM ทีม 

6 
 
 

การเรียนรู้และนําความรู้   
ไปใช ้
 

คณาจารย์ 
 
 

คณาจารย์นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช ้
 
 

กรกฎาคม 2559 
 
 

KM ทีม 
 
 

 
 


