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ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ กษาเอกชน
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าติ ให้ ป ระกอบการเลขที่ 2/4 2540 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2540 โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้เปิดทาการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาค
กลาง และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึก ษาสู่ภูมิ ภาคของประเทศในการส่ง เสริมการพัฒ นาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดับ อุดมศึ ก ษา ผลิตทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ พ รั่งพร้อมด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ มี ทั ก ษะชั้นสูง ในการ
ประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม
1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest)
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคม
และประเทศชาติด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างเสริม
ให้เป็นผู้มีวิสันทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
3.2 ด้านการวิจัย
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการงานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
3.3 ด้านการให้บริการทางการวิชาการแก่สังคม
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และ
การเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทานุบารุงและสืบสานศิลปะ วัฒ นธรรม และภูมิ ปัญญาไทย ทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
3.5 ด้านการบริหารจัดการ
การสนับสนุนทุกพันธกิจ

4. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
4.1 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IDWTU : Identity of Western University)
Intellectual
: เป็นปัญญาชน
Development
: พัฒนาตนดี
Work Ability
: ปฏิบัติงานมีทักษะ
Talent
: มีสมรรถนะพิเศษ
Unity
: ร่วมมือ สามัคคี
4.2 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (UWTU : Uniqueness of Western University)
United creative
: ร่วมมือกันสร้างสรรค์
Wisdom
: ชั้นนาทางปัญญา
Technology
: พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
Universality
: ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง
5. วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้
ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคม
การเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ
4) ส่งเสริม และสนับสนุนในการท านุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญาของท้ องถิ่น ชุม ชนและ
ประเทศชาติ
5) บริหารจัดการองค์กร ที่ เอื้ ออานวยต่อการพัฒ นามหาวิท ยาลัยในทุกด้านอย่างมี ประสิท ธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีการเรี ยนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก
โดยมีการผลิตกาลังคนระดับสูงสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest )
ตามผลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ดาเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย ด้าน
การให้บ ริก ารทางวิชาการแก่ สัง คม และด้านการท านุบ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม โดยเน้นการดาเนินงานอย่างมี
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีกั บนโยบาย
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูป ประเทศด้านต่างๆ
รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และประเทศไทย 4.0 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และร่วม
พิจารณากลั่นกรองจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติเพื่อจัดทากลยุทธ์ แผนงานและโครงการในช่วงระยะ 5 ปีและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
ดัง นั้นในการจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถเป็ นแนวทางส าหรับ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒ นางานในด้านต่างๆ เพื่อ
นาพามหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ สู่คุณภาพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน การจัดทายุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้คานึงถึงประเด็น
ความท้ าทายในด้านต่างๆ ความคาดหวังที่ สังคมมี ต่อมหาวิทยาลัย แนวนโยบายต่างๆที่ ส ภามหาวิทยาลัย
กาหนดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
การจัดการความรูจ้ ัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการสถาบัน
เพื่อการกากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์นี้เพื่อมุง่ พัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เสริมสร้าง
ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่บุคลากร/นิสิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายรับของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างระบบและวิธีการทางานตามโครงการยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่ชัดเจน ทัง้ เสริมสร้างสวัสดิการด้านที่พกั ทั้งของบุคลากรและนิสิต
และสวัสดิการค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการและรางวัลพิเศษ และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน(เช่น การศึกษาต่อ การทาตาแหน่งวิชาการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ การทาหนังสือ ตารา
และเอกสารประกอบการสอน การเป็นคณะกรรมการที่ได้รบั มอบหมายต่าง ๆ)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ของส่วนงาน/หน่วยงานเพือ่ ให้มกี ารกากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการนาไปใช้ประโยชน์ และ
บุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้พัฒนาตนเองเป็นผู้รู้และประยุกต์ความรู้ที่ได้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้การดาเนินงานในระดับคณะและสถาบันได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดทาการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การกาหนดประเด็นความรู้
2. การกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
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4. การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
5. การนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การดาเนินงานจัดการความรู้ดังกล่าวยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์จากการปฏิบัตงิ านจริง
นโยบายการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
1. ประเด็นความรู้ที่กาหนดควรนามาจากการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและ
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถแนะนาการใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกัน
ตัวชี้วัดแผนการจัดการความรู้
1. คณะวิชาและหน่วยงานมีการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
2. ดาเนินการตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดได้ทุกประเด็น
การติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (อนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ)
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็นรอบ 12 เดือน
ในการประเมินผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน โดยรายงานการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ของแผนการจัดการความรู้ตามปีงบประมาณ หรือปีการศึกษาดังนี้
รายงานผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จการจัดการความรู้
- รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
- รายงานผลิต (Output) ตามประเด็นการจัดการความรูเ้ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
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ประเด็นที่ 1 การจัดการความรู้
เป้าประสงค์ KM: แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับการสืบค้นที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เอกสารที่ต้องการ
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์: กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ความรู้ที่จาเป็นที่ถูกบ่งชี้: ทักษะการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ถูกต้อง
ผลผลิตของการจัดการความรู้ทเี่ ป็นรูปธรรม: คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
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ประเด็นรายการ
การจัดเก็บและการรวบรวม
(Lists)ความรูท้ ี่จาเป็นตาม
ข้อมูล
การบ่งชี้ความรู้
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล จัดกิจกรรมกรรมแลกเปลี่ยน
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย เรียนรูก้ ารเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดย
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ที่จาเป็นต้องเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้รบั ผิดชอบในการ
ในประเด็นความรู้ กลั่นกรองความรู้
จัดเก็บความรู้
1.งานสารสนเทศ
2.กลุ่มงานเลขานุการ
และธุรการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
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งานสารสนเทศ

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว
เสร็จ
1. บันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยน สิงหาคม พ.ศ.
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
2560 –
รายบุคคล
กรกฎาคม พ.ศ.
2. รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561
ครั้งที่ 1 และ 2
3. แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการ
สืบค้นที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เอกสาร
ที่ต้องการ

ประเด็นที่ 1 การจัดการความรู้
เป้าประสงค์ KM: เพือ่ การตอบปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์: มีระบบ FAQ เพือ่ การตอบปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ จานวน 1 ระบบ
ความรู้ที่จาเป็นที่ถูกบ่งชี้: การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย เบื้องต้น
ผลผลิตของการจัดการความรู้ทเี่ ป็นรูปธรรม: 1.ระบบ FAQ เพื่อการตอบปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ
2. เล่มเอกสารรวบรวมคาถามคาตอบเกี่ยวกับด้าน IT
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ประเด็นรายการ
การจัดเก็บและการรวบรวม
(Lists)ความรูท้ ี่จาเป็นตาม
ข้อมูล
การบ่งชี้ความรู้
การเข้าใช้บริการระบบ
จัดกิจกรรมกรรมแลกเปลี่ยน
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย
เรียนรูก้ ารใช้งาน ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ที่จาเป็นต้องเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ในประเด็นความรู้
กลัน่ กรองความรู้
1. กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศ
2. กลุ่มงาน
เลขานุการและ
ธุรการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
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ผู้รบั ผิดชอบในการ
จัดเก็บความรู้
กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว
เสร็จ
1.บั นทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยน สิงหาคม พ.ศ.
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
25560–
รายบุคคล
กรกฎาคม
2. รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561
ครั้งที่ 1 และ 2
3. ระบบ FAQ เพื่อการตอบ
ปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศ
4. เล่มเอกสารรวบรวมคาถาม
คาตอบเกี่ยวกับด้าน IT

ความเชื่อมโยงของประเด็นการจัดการความรู้ กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564
พันธกิจองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย
การบริหารการจัดการสนับสนุน
ประเด็นการจัดการความรู้
1. การเตรียมความพร้อมสู่ตาแหน่งวทางวิชาการ
2. การเขียนบทความ/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย
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4. การเข้าใช้บริการระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการวิจัย
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
พันธกิจที่ 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
พันธกิจที่ 5 การบริการ
จัดการ:การสนับสนุนทุก
พันธกิจ
องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
5. การบริการวิชาชีพแก่สังคมเพือ่
ประโยชน์แก่ประชาชน

พันธกิจที่ 5 การบริการ
จัดการ:การสนับสนุนทุก
พันธกิจ
องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
7. การพัฒนาบุคลากร

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560
การดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ค้นหาองค์ความรู้
1. จัดทาประเด็นความรู้ที่ 1. เพื่อให้ได้ประเด็นความรู้ที่หน่วยงาน มีประเด็นความรู้
จ าเป็ น เพื่ อ ท าแผนการ มีความสนใจ และอยากมีส่วนร่วม
เกิดขึ้นอย่างน้อย
จัดการความรู้
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้สานัก 2 ประเด็น
วิทยบริการฯ
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2. จัดประชุมแลกเปลี่ยน

เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ต ามแผนการ อย่างน้อย 3 ครั้ง
จัดการความรู้

3. สกัดความรู้ที่ได้จากการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ต ามแผนการ ได้ อ งค์ ค วามรู้ ที่
จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น จั ด ก าร ค วา ม รู้ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ให้ ก าหนดสามารถ
เรียนรู้
หน่วยงานนาไปใช้
น าไปใช้ ไ ด้ ต าม
ประเด็นความรู้
4. ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร น า เพื่ อ ให้ ท ราบผลลัพธ์ของการนาองค์ ทุ ก ห น่ วย ง า น
ความรู้ไปใช้
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ให้แต่ล ะกลุ่มงานคัดเลือกประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในสานัก
2. สรุปประเด็นความรู้เพื่อนามากาหนดประเด็นที่
จะจัดการความรู้
3. จัดทาร่างแผนการจัดการความรู้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสานัก
ครั้งที่ 1 คัดเลือกประเด็นความรู้
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 3 สรุปผลการจัดการความรู้
1. คัดเลือกประเด็นความรู้สกัดความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. เผยแพร่ใน website KM
สอบถามผลลัพธ์จากหน่วยงานที่นาไปใช้

สิงหาคม 60กันยายน 60

ผู้บริหารสานัก/
คณะวิชา

ตุลาคม 60พฤศจิกายน
60

เจ้าหน้าที่สานัก/
คณะวิชา

ธันวาคม 60

กลุ่มงาน
เลขานุการ

กุมภาพันธ์ - ผู้บริหาร/คณะ/
มีนาคม 2561
สานัก

การดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
5. จัดประชุ ม แลกเปลี่ย น ปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
รอบที่ 2
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การเผยแพร่องค์ความรู้
6. สรุ ป องค์ ค วามรู้ แ ละ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สรุปผลการดาเนินงาน
7. รายงานสรุ ป ผลการ
ด าเนิ น งาน การจั ด การ
ความรู้

เป้าหมาย
กิจกรรม
ได้ แ นวทางที่ ดี จัดประชุมแลกเปลี่ยนจากการนาประโยชน์ไปใช้
กว่าเดิม

เพื่ อ เผยแพร่อ งค์ค วามรู้และมี แหล่ ง เว็บไซต์ร วบรวม จัดทาเว็บไซต์ KM
รวบรวมความรู้ต่างๆ
องค์ความรู้
- ประเมินรายงานผลความสาเร็จตาม ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสาเร็จการจัดการความรู้
- รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมตาม
แผนการจัดการความรู้
- รายงานผลิต (output) ตามประเด็น
การจัดการความรู้เป็นลายลักณ์อักษร

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานัก/
วิ ท ยาเขต ศู น ย์
ก ารเรี ย น แล ะ
ศูนย์การศึกษา

พฤษภาคม- สานักวิทยบริการ
มิถุนายน 2561
กรกฏาคม
2561

ผู้บริหารสานัก
วิทยบริการและ
กลุ่มงาน
เลขานุการ

แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560
การดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2560
ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61
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1. จัดประชุมเพื่อกาหนดประเด็นความรู้
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
4. สกัดความรู้เพื่อจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
5. เผยแพร่สู่สาธารณะชน
6. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนรอบ 9 เดือน
7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
8. สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
9. รายงานการดาเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน
10. รายงานผลความสาเร็จตาม
11. จัดทารายงานผลเพื่อนาส่ง

-10-

