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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



 

 

ค ำน ำ 

   การจัดการความรู้ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารที่สําคัญในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้      
การจัดหา แลกเปลี่ยน  และใช้ความรู้ จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องนําไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมและงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ การนําแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ชุมชน  
และสังคม จึงต้องมีการออกแบบ บริหารจัดการ เทคนิควิธีการ เครื่องมือ และความร่วมมือ  ร่วมใจ ร่วมแรง
ของผู้ปฏิบัติด้วย การดําเนินการจัดการความรู้จึงจะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

 แผนการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลหน่วยงาน มาตรการ 
แผนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  
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ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์      
ก้าวทันเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน 
สากล 

พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands - On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 
2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  

ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง   
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 



 

3 
 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะใน
การท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มี
จิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 

สถานที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  
59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง   
200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000  
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หลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลกัสูตร 
1 เชียงใหม ่ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

2 เชียงราย การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   

3 ตาก การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

4 น่าน การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5 พิษณุโลก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

6 ล าปาง การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รวมจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 8 หลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(อธิการบดี) 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

(คณบดี) 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
รองคณบดี 

ด้านบริหาร 

ด้านวิชาการและกจิการนักศกึษา 

ด้านวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ด้านพัฒนานักศึกษา 

ด้านบัณฑิตศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง

ส านักงานสาขา ส านักงานคณบดี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานรองอธิการ 

ศูนย์ภาษา 

ศูนย์บริการวิชาชีพ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

(จอมทอง) 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานบริหาร 

งานวิชาการและ

งานวิเทศน์สัมพันธ ์

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานวิจัยและบริการ

งานประกันคุณภาพ

งานพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง 

เลขานุการ
คณบดี 

งานบัณฑิตศึกษา 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ :   พัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ :  1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. ยกระดับการจัดการศึกษาในการจัดการความรู้ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ : 1. มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. เป็นคณะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่การเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 

นโยบาย : 1. ให้ทุกหลักสูตรน าการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาภายในคณะ 
 2. น าการจัดการความรู้มาพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและระบบการท างานภายในหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด 
     การศึกษาเพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย : ด าเนินการบริหารจัดการความรู้ ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตร 
2. องค์ความรู้ด้านงานวิจัย : คณะ 
3. องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ

ของหน่วยงาน : คณะและหน่วยงานสนับสนุน 

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความรู้มาพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การเรียนรู้ 
   2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
   3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระดับสากล 

มาตรการ :  1. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง 
   2. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร 
   3. จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงาน 
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ส่วนที่  2 

 แผนการจัดการความรู้ พ.ศ. 2559 
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ทฤษฏีการจัดการความรู้สู่เป้าหมาย 

การจัดการความรู้เป็นวิธีการบริหารงานที่ส าคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
และท าให้เกิดความยั่งยืน ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดการความรู้หลากหลายรูปแบบ  แต่หากต้องการให้
การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร การท าความเข้าใจทฤษฎีการจัดการ
ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งทฤษฎีการจัดการความรู้มีหลายทฤษฎี ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีจะเกิด
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ทฤษฎีเหล่านั้นจะมีวิธีการคล้ายคลึงกันในบางประการ ดังนั้นการเลือกใช้ทฤษฎี
เพ่ือตั้งต้นการท าการจัดการความรู้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงภาพใหญ่ของแต่ละทฤษฎี 
ดังนี้ 

๑.ทฤษฎีองค์กรฐานสารสนเทศ (Information Based Organization) ของPeter Drucker 
เน้นถึงการให้ความส าคัญกับคนท างานใช้ความรู้ (Knowledge Worker) บนเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยกล่าวถึง
ความรู้ว่าหมายถึงสารสนเทศท่ีใช้ในการท างาน (Information for Action)  

๒. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวงคู่ (Double-Loop Learning) ของ Chris Agyris กล่าวถึงวิธีการ
ละลายพฤติกรรมพวกยึดติดกับงานประจ า (Defensive Routine) และต่อต้านการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการ
จัดการได้แก่ ดุลดัชนี (Balanced Scorecard)   

๓. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Knowledge Creating) ของ Ikujiro Nonaka and Hirotaka 
Takeuchi ผลลัพธ์ของทฤษฎีนี้ได้แก่นวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Knowledge 
Conversion) ซึ่งกล่าวถึงความรู้ที่ฝั งในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) อธิบายผ่านแบบจ าลองความรู้ SECI Model  โดยมีขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม ๕ ขึ้นตอน ได้แก่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในตัวบุคคลร่วมกัน, การสร้างหลักการในการเรียนรู้, การทดลองน าการจัดการ
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง, การน าหลักการเรียนรู้ที่ได้ผลดีเป็นต้นแบบในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามระหว่างชั้นการบังคับบัญชา ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนความส าเร็จของการ
สร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้คือมีการจัดสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ba) 

๔. ทฤษฎีวินัยข้อที่ ๕ (The Fifth Discipline)  ของ Peter Senge ทฤษฎีนี้เป็นการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการวางแผนการเรียนรู้ในองค์กรโดยการคิดทุกระบบ (Systems Thinking) เพ่ือให้
องค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการสร้างคน ให้
เกิดความสมดุล การพัฒนาขีดความสามารถและการคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือหน่วงเวลาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

๕. ทฤษฎีทุนทางปัญญา (Intellectual Captial) ของ Leif Edvinssen เป็นการน าเสนอ
แบบจ าลอง Skandia เพ่ือสร้างหรือรักษามูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานอ่ืน
ได้ แต่จะแตกต่างจากการบริหารทั่วไปที่จะมีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรก่อนแล้วจึงก าหนดตัวชี้วัด แต่
ทฤษฎีนี้จะก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมองเห็นถึงความส าเร็จและความพึงพอใจต่อองค์กร จากนั้นจึง
ท าการสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้น  
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๖. ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) ของ David Garvin เป็นการสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้มีหลายลักษณะ ได้แก่ การสืบความลับ  ( Intelligent Learning) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ขององค์กร (Experiential Learning) การเรียนรู้เพ่ือการน าการเรียนรู้ (Leading Learning) 
ของผู้น าเพื่อสร้างแผนที่น าทางการเรียนรู้  (Learning Roadmap) ขององค์กรต่อไป 

จะเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎี และเชื่อมั่นว่าทุกองค์กรมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้เพียงแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลและอ้างอิงกับทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของหน่วยงานของตนเอง 
ดังนั้นการเรียนรู้ในแต่ละทฤษฎีแล้วเทียบเคียงกับงานที่องค์กรได้ปฏิบัติแล้วจะช่วยให้องค์กรเข้า ใจ
กระบวนการจัดการความรู้ยิ่งขึ้น หากกระบวนการใดขาดขั้นตอนใดไปก็สามารถเปรียบเทียบและจัดการ
ปรับปรุงวิธีการเสริมขั้นตอนการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง หรือตัดขั้นตอนบางอย่างเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้
ที่แท้จริง  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงด าเนินการจัดการความรู้บน
พ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้หลายระบบ โดยก าหนดให้ระบบการท างานต่างๆประสานกันดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้หลายระบบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

จากภาพระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้ ต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐานคือ
พันธกิจทั้งสี่ประการของมหาวิทยาลัยได้แก่การเรียนการสอน การวิจัย การบริการการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
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 ระบบการบริหารจะมีคุณภาพได้ มหาวิทยาลัยจะต้องได้เป็นที่ยอมรับจากทั้งคนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ระบบการบริหารจัดการที่ดีท าให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเงิน
อุดหนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จากความร่วมมือทางการวิจัย การบริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ระบบการเรียนการสอนจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งฝ่ายที่ท าหน้าที่ด้านการเรียน
การสอนและฝ่ายสนับสนุน ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิต                
นักปฏิบัติเพ่ือเป็นบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพเพ่ือท างานทั้งภาครัฐและเอกชน และเมื่อมหาวิทยาลัย
สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้วผลสะท้อนมาคือ ความพึงพอใจของภาค
แรงงาน การได้เงินเดือนและค่าตอบแทนที่บัณฑิตพอใจ ผลสะท้อนกลับมาคือความเชื่อมั่นในการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ท าให้มีนักศึกษาที่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาและใช้เงินงบประมาณในการบริหารงานในวงจรการบริหารที่มีคุณภาพต่อไป ส าหรับ
วงจรการวิจัยสามารถเชื่อมโยงได้จากการที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ท างานวิจัยที่มีคุณภาพ การได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน งานวิจัยเป็นงานวิจัยที่ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจและ
สังคม งานวิจัยสามารถท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักจากองค์กรอ่ืนจากภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ งานวิจัยยังช่วยเพ่ิมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์ให้มีความรู้ที่ใหม่ สามารถ
น าไปประยุกต์สอนนักศึกษาซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป หากพิจารณาถึง
ระบบให้บริการวิชาการแก่สังคมจะเชื่อมโยงกับการบริหารที่มีคุณภาพเป็นการถ่ายโอนความรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานภายในนอกมหาวิทยาลัยทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม                  
การบริการวิชาการช่วยเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย
ให้บริการวิชาการและเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาถึงวงจรการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นการรักษาและการท านุบ ารุงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนไทย ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นวิถีชีวิตไทย สร้างความตระหนักรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย ท าให้เกิดความยั่งยืนต่อวิถีชีวิตไทย ทั้งหมดนี้
เป็นกระบวนการเชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบของระบบการจัดการความรู้ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป 
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แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีสู่ความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management)  
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

เม.ย. 59 เพื่อแต่งตั้งผู้ด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ขององค์กร และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรใน
หน่วยงาน  

คณะกรรมการฯ ที่
ได้รับการแต่งตั้ง มา
จากตัวแทนของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน   

คณะบริหารธรุกิจ
และศลิปศาสตร ์

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนว
ทางการด าเนินงานการจัดการ
ความรู ้

มิ.ย.-59 1. เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการความรู้คณะ 
2. เพื่อหารือก าหนดประเด็น
ความรู้เรื่องที่จะด าเนินการในปี 
2559 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

ได้แนวทางการ
ด าเนินงานจัดการ
ความรู้ และประเด็น
ความรู้เรื่องที่จะ
ด าเนินการ 

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และ
การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3 จัดท าแผนการจัดการความรู ้ มิ.ย.- ก.ค. 
59 

1. เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
จัดการความรู้ (KM Action Plan) 
และก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

และแผนการ
ด าเนินงานจัดการ
ความรู้ รวมถึง
ประเด็นที่ต้องการ
จัดเก็บองค์ความรู ้

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และ
ความชัดเจนของประเด็น
ความรู้เรื่องที่จะ
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

4  ด าเนินกิจกรรมตามแผน มิ.ย.-ส.ค.
59 

1. เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม (KM Action 
Plan) 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 
สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน
และแผนที่ก าหนดไว ้

สามารถแลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู้ ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ที่ก าหนด 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/้สาขา 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีสู่ความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน  ก.ย.-59  เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันองค์
ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ และจัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานด้านการจดัการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้  

องค์ความรู้ที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ด้านการจดัการ
ความรู ้

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้
อย่างเป็นระบบ สามารถ
สรุปประเด็นความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ได้ง่าย 
และมีประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

6  ส่งผลงานท่ีได้เข้าร่วมประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 

  น าองค์ความรู้ที่ได้ เข้าร่วม
ประกวดตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และเชิดชู
เกียรต ิ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลงานท่ีเข้าร่วม
ประกวดอย่างน้อย 
1 ผลงาน 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างหน่วยงาน
และอาจารย ์เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

7 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เครือข่าย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 9 มทร. 

 คณะฯ ไดร้่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่แบ่งปันองค์
ความรู้ร่วมกับเครือข่าย 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-  การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนภายในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียน
ความรู้ 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 
6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้   
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
1 ครั้ง บุคลากรภายใน

คณะ 
คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และสามารถน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต) 

หัวหน้างานการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับ กระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้
ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับ กระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 
6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 ครั้ง บุคลากร

ภายในคณะ 
คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต) 

หัวหน้างานการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
-  ความรู้ที่ชัดแจ้ง ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และสามารถน าผล
ไปใช่ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต) 

หัวหน้างานการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

                                  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ เชียงราย 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การขาดความเข้าใจในการจัดท า มคอ. 3 4 5 6 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากการจัดท า มคอ. 3 4 5 6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ยังไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน 
ตวัชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มี มคอ. 3 – 6 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 100% 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- ความเข้าใจในการจัดท า มคอ. 3 - 6 

1 – 31 ต.ค.59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ และความรู้ที่ฝั่งอยู่ในตัวคนภายใน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1 – 31 ต.ค.59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ 

1 – 31 ต.ค.59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียน
ความรู้ 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

1 – 31 ต.ค.59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-การเผยแพร่ผ่านทาง Website: balacr.rmutl.ac.th 

1 – 31 ต.ค.59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 

1 – 31 ต.ค.59 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การขาดความเข้าใจในการจัดท า มคอ. 3 4 5 6 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากการจัดท า มคอ. 3 4 5 6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ยังไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน 
ตวัชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มี มคอ. 3 – 6 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 100% 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
-การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

1 – 31 ต.ค.59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และสามารถน าผลไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
         (...........................................................) 

 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  วิธีการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : อาจารย์/นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท าวิจัยแล้วขาดการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 80 สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเยนการสอนได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-ขั้นตอนและวิธีการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้
ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้  

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-การเผยแพร่ผ่านทาง Website: balacr.rmutl.ac.th 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  วิธีการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : อาจารย์/นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท าวิจัยแล้วขาดการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 80 สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเยนการสอนได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
-การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และสามารถน าผลไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
        (......................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในปัจจุบัน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดอุปกรณ์และสื่อการเรียนใน
จ านวนจ ากัด 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 70 % 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีอุปกรณ์และสื่อการสอน
ที่เพียงพอ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 คณะบริหารฯ มีขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการ
จัดหาอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 
จ านวน 1 ชั้นตอน 

1 ขั้นตอน บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายใน
คณะฯ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 มีระบบการจัดเก็บความรู้
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี 

1 ระบบ บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้  

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปี 

1 กิจกรรม/ปี บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในปัจจุบัน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดอุปกรณ์และสื่อการเรียนใน
จ านวนจ ากัด 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 70 % 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-การเผยแพร่ผ่านทาง Website: balacr.rmutl.ac.th 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
-การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และสามารถน าผล
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
ผู้เสนอ .................................................... 

        (......................................................) 
 

 
ผู้อนุมัติ ............................................................ 

            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ ล าปาง 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (PCL: Professional Learning Community) 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :    เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :   องค์ความรู้ทีได้ประเด็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (PCL: Professional Learning Community 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (PCL: 
Professional Learning Community) 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียน
ความรู้ 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (PCL: Professional Learning Community) 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :    เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :   องค์ความรู้ทีได้ประเด็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (PCL: Professional Learning Community 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และน าผลไปใช่ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(                                      ) 

  
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ         
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  องค์ความรู้ด้านการสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้
ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ         
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  องค์ความรู้ด้านการสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(......................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 



 

32 
 

แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็น แนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- แนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายใน
คณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   การสร้างความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็น แนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  :  วิทยากรกระบวนการประจ ากลุ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
   (......................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 

                                 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ น่าน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :     การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   และกลุ่มศิลปศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่าเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และช่ วยให้ผู้สอน
ก าหนดทิศทางและวิธีการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  1.เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  2.สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-  ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2560 

หลักสูตรละ 3 วิชา บุคลากรภายในคณะ คณะกรรมการ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  สอบถามจากผู้รู้ และบุคลากรภายในคณะ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายในคณะ คณะกรรมการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายในคณะ คณะกรรมการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
-  กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าองค์ความรู้ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายในคณะ คณะกรรมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- การเผยแพร่ผ่านทาง Website / บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะ / เอกสารรูปเล่ม 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายในคณะ คณะกรรมการ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :     การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   และกลุ่มศิลปศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่าเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และช่ วยให้ผู้สอน
ก าหนดทิศทางและวิธีการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  1.เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  2.สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะกรรมการ 

7 การเรียนรู ้
- การน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

จ านวนรายวิชาที่น าความรู้
ไปปรับใช้ในการวัดและ
ประเมินผลของผู้เรียน 

หลักสูตรละ 1 
วิชา 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะกรรมการ 

 
ผู้เสนอ .................................................... 

(ดร.ชุติสร แก้วบรรจง) 
 

 
ผู้อนุมัติ ............................................................ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 

                               คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) : แนวทางการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการตลาด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การท างานวิจัยเป็นอีกหนึ่ง พันธกิจที่คณาจารย์ภายในคระต้องด าเนินการ คณะกรรมการ มองเห็นความส าคัญของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ แต่ยังไม่เกิดผลชัดเจนจึงต้องการแนวทางจากผู้ประสบการณ์ดังกล่าว            
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการบรูณาการงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาการสอนของอาจารย์   
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- แนวทางการน าผลงานวิจัยมาบรูณาการกับการเรียนการ
สอน 

ต.ค.59 – ก.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
- การสอบถามจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ภายในคณะ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- การจัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 มีการรวบรวมความรู้ที่ได้อย่าง
เป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บขององค์
ความรู้  

ต.ค.59 – ก.ย.60 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- การเผยแพร่ผ่านทาง Website/บอร์ดของคณะ/เอกสาร
รูปเล่ม 

ต.ค.59 – ก.ย.60 จ านวนที่ช่องทางเข้าส่งความรู้ อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) : แนวทางการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการตลาด   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การท างานวิจัยเป็นอีกหนึ่ง พันธกิจที่คณาจารย์ภายในคระต้องด าเนินการ คณะกรรมการ มองเห็นความส าคัญของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ แต่ยังไม่เกิดผลชัดเจนจึงต้องการแนวทางจากผู้ประสบการณ์ดังกล่าว            
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการบรูณาการงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาการสอนของอาจารย์   
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
- การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค.59 – ก.ย.60 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 

 
ผู้เสนอ .................................................... 

(ดร.ชุติสร แก้วบรรจง) 

 
ผู้อนุมัติ ............................................................ 

            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) : แนวทางรับมือกับพฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา    
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการรับมือกับพฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้   
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
 - แนวทางการรับมือกับพฤติกกรมของนักศึกษาในศตวรรษท่ี21 

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

จ านวนความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2560 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
- การสอบถามผู้รู้ ความรู้หรือพฤติกรรมที่ยังอยู่ในตัวนักศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

 

มีการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้อย่างเป็น
ระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
-กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บขององค์ความรู้  
 

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-การเผยแพร่ผ่านทาง Website /บอร์ดของคณะ/เอกสาร 

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

 

จ านวนที่ช่องทางเข้าส่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 

ต.ค.59 – ก.ย.
60 

จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) : แนวทางรับมือกับพฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา    
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการรับมือกับพฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้   
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
7 การเรียนรู ้

-การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ต.ค.59 - ก.ย.60 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ

ความรู้และน าผลไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
องค์กร 

คณะกรรมการ 

 
ผู้เสนอ .................................................... 

   (ดร.ชุติสร แก้วบรรจง) 
 

 
ผู้อนุมัติ ............................................................ 

            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ ตาก 

 

 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-  การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนภายในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียน
ความรู้ 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และสามารถน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(...........................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิ ธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้
ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิ ธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
    (................................................................) 

 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
-  ความรู้ที่ชัดแจ้ง ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จดัท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และสามารถน าผล
ไปใช่ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
 (.............................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

                                  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
*พ้ืนท่ีตาก ใช้ประเด็นการจดัการความรู้ร่วมกับส่วนกลาง 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ พิษณุโลก 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
-  การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนภายในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียน
ความรู้ 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 1 : องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :    การด าเนินงานจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือแสดงผลการบริหารหลักสูตร แต่เนื่องจากกระบวนการจัดท ารายงานดังกล่าวที่ผ่านมา ยังขาดความเข้าใจ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง จึงได้เลือกองค์
ความรู้นี้มาบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ :  ได้แนวทางการด าเนินการจัดท ามคอ. 7 ของหลักสูตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้
และสามารถน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
(...........................................................) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิ ธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 
 1 เรื่อง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ภายในคณะฯ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้
ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 2 : องค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  แนวทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน และ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : คณาจารย์ภายในคณะฯ นอกจากจะมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว การท างานวิจัยยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณาจารย์ในคณะฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ มองเห็นนความส าคัญของการบูรณาการน าผลงานวิจัยน ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้ แต่คณาจารย์ในคณะฯ ได้ปรับวิ ธีการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ   
แต่ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจน จึงมีความต้องการแนวทางการด าเนินงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในด้านดังกล่าว          
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้แนวทางการทางการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการสอนของอาจารย์ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และน าผลไปใช่ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากร
ภายในคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
    (................................................................) 

 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล) 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้องค์ความรู้ 
- ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ใน
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 เรื่อง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
-  การสอบถามจากผู้รู้  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
-  ความรู้ที่ชัดแจ้ง ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- จดัท าทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ทะเบียนความรู้ บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 กิจกรรม บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
การเผยแพร่ผ่านทาง Website : bala.rmutl.ac.th 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้   

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
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แผนที่ 3 : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :  ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : นส.ชลธชิา  โชติช่วง นายทัศน์พล  ทะนงการกิจ  และคุณวริษฐา มอดูลัส (กองคลัง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางCompetency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดและความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอน เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ : ได้ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้ 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู ้
การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้และสามารถน าผล
ไปใช่ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 บุคลากรภายใน
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 

 
 

ผู้เสนอ .................................................... 
 (............................................................. ) 

 

 
 

ผู้อนุมัติ ............................................................ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 

                                  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
*พ้ืนท่ีพิษณุโลก ใช้ประเด็นการจดัการความรูร้่วมกับส่วนกลาง 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
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ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที่ 028/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

------------------------ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้              
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   ประธำนกรรมกำร 
2. รองคณบดีด้ำนบริหำร     รองประธำนกรรมกำร 
3. รองคณบดีด้ำนวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ   รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีด้ำนวิเทศสัมพันธ์    รองประธำนกรรมกำร 
5. ผู้ช่วยคณบดีด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร   กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยคณบดีด้ำนพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยคณบดี ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ (จอมทอง)  กรรมกำร 
8. หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ    กรรมกำร 
9. หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ     กรรมกำร 
10. หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี     กรรมกำร 
11. หัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์     กรรมกำร 
12. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำยเอกชัย  ปรำสำทวัฒนำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. นำงสำวอรทัย  ใจกำศ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
1. ก ำหนดนโยบำยและให้แนวทำงในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของคณะบริหำรธุรกิจและ

ศิลปศำสตร์ 
3. ควบคุม ดูแล ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินผลคุณภำพ พร้อมทั้งด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของ

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีด้ำนบริหำร     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ   กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
7. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
8. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
9. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
10. ดร.สุภรพรรณ  คนเฉียบ     กรรมกำร 
11. นำงสำวพิริยมำศ ศริิชัย     กรรมกำร 
12. นำงสำวเกิดศิริ  ชมพูกำวิน    กรรมกำร 
13. นำงสำวชรัญญำ  สุวรรณเสรีรักษ์    กรรมกำร 
14. นำงศุภลักษณ์  จงชำนสิทโธ      กรรมกำร 
15. นำยนพณัฐ วรรณภีร์     กรรมกำร 
16. ดร.กัญญ์วรำ  สมใจ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำยเอกชัย  ปรำสำทวัฒนำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำงสำวอรทัย  ใจกำศ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เชียงรำย ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
6. นำงสำววิไลพร  ต๊ะกิต ิ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ล ำปำง ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
7.  นำงสุพรรณี  ปีบ้ำนใหม่     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน น่ำน ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
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3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
6.  นำงสำววรีรัตน์  พรมไชยวงศ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำวณัฏฐนันท์ จันเครื่อง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ตำก ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
7. นำงพิมพ์ลักษณ์  พุ่มช่วย     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน พิษณุโลก ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
4. นำยวยุกร  เกตุน้อย     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
1. สนับสนุนและผลักดันให้กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล     

อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรวิจัย 
3.  สร้ำงและแสวงหำองคค์วำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
4.  ประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ รวมทั้งกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ ให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำร

ได้ง่ำยและสะดวก  
5.  เผยแพร่และแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้   
6.  จัดท ำระบบกำรติดตำมและวัดผลของกำรจัดกำรควำมรู้และประโยชน์จำกกำรน ำไปใช้  เพ่ือสร้ำง       

แรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรเกิดกำรเรียนรู้และ มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

    สั่ง ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559 

 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ โชติเสถียรกุล) 
 คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 



 

  

 
 

.................ความรู้ท่ีสะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งส าคัญ เป็นเสมือนประทีป…. 

....ส าหรับน าทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต…………… 
 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 (รวมพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี", 2550) 

 


