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ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน

ได้รับใบอนุญาติให้ประกอบการเลขที่  2/4 2540 ลงวันที่  18 มิ ถุนายน 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้เปิดท าการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาค
กลาง และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะช้ันสูงในการ
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 และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างเสริม
ให้เป็นผู้มีวิสันทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 3.2  ด้านการวิจัย 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการงานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ิน 
 3.3  ด้านการให้บริการทางการวิชาการแก่สังคม 
 สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และ
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 3.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 
3.5 ด้านการบริหารจัดการ 
 การสนับสนุนทุกพันธกิจ 
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4. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : 
4.1 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IDWTU : Identity of Western University) 

Intellectual  :     เป็นปัญญาชน   
Development  :     พัฒนาตนด ี
Work Ability  :     ปฏิบัติงานมีทักษะ  
Talent   :     มีสมรรถนะพิเศษ 

            Unity   :     ร่วมมือ สามัคคี 
4.2 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (UWTU : Uniqueness of Western University) 

United creative   :     ร่วมมือกันสร้างสรรค์  
Wisdom  :     ช้ันน าทางปัญญา 

  Technology  :     พัฒนาด้วยเทคโนโลยี      
             Universality              :     ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง 
 
5. วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
 3)  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคม
การเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
 4)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 5)  บริหารจัดการองค์กร ที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก 
โดยมีการผลิตก าลังคนระดับสูงสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การบริหารจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด ( The Power of Thought We Aim The Highest ) 
ตามผลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ด าเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตด้านการวิจัย ด้าน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีกั บนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และประเทศไทย 4.0 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และร่วม
พิจารณากลั่นกรองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติเพื่อจัดท ากลยุทธ์ แผนงานและโครงการในช่วงระยะ 5 ปีและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  
ดังนั้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  สามารถเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อ
น าพามหาวิทยาลัยเวสเทิรน์สู่คุณภาพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน การจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ค านึงถึงประเดน็
ความท้าทายในด้านต่างๆ ความคาดหวังที่สังคมมีต่อมหาวิทยาลัย แนวนโยบายต่างๆที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  

การจัดการความรูจ้ัดอยู่ในประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาบุคลากรการบรหิารการจัดการสถาบัน
เพื่อการก ากบั ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์นี้เพื่อมุง่พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เสริมสร้าง
ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่บุคลากร/นิสิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสง่เสริมการสร้างเครอืข่ายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายรบัของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างระบบและวิธีการท างานตามโครงการยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทางการเงินโดยมีแผนการที่ชัดเจน ทัง้เสรมิสรา้งสวัสดิการด้านที่พกัทั้งของบุคลากรและนิสิต 
และสวัสดิการค่าตอบแทนต าแหนง่ทางวิชาการและรางวัลพเิศษ และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน(เช่น การศึกษาต่อ  การท าต าแหน่งวิชาการ  การอบรมพัฒนาวิชาชีพ  การท าหนังสือ ต ารา 
และเอกสารประกอบการสอน การเป็นคณะกรรมการที่ได้รบัมอบหมายต่าง ๆ)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มีนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) ของส่วนงาน/หน่วยงานเพือ่ให้มกีารก ากับติดตาม ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการน าไปใช้ประโยชน์ และ
บุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้พัฒนาตนเองเป็นผู้รู้และประยุกต์ความรู้ที่ได้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทั้งนี้การด าเนินงานในระดับคณะและสถาบันได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดท าการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1. การก าหนดประเด็นความรู้ 
 2. การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 3. การแบ่งปันความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
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 4. การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การด าเนินงานจัดการความรู้ดังกล่าวยังสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนจ์ากการปฏิบัตงิานจริง 
 
นโยบายการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
 1. ประเด็นความรู้ที่ก าหนดควรน ามาจากการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและ
สอดคล้องกบัการด าเนินงานตามแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
 2. ควรมีการเผยแพรอ่งค์ความรู้ไปสู่บุคลากรด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถแนะน าการใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกัน 
 

ตัวชี้วัดแผนการจัดการความรู้ 
 1. คณะวิชาและหน่วยงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
 2. ด าเนินการตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดได้ทุกประเด็น 
  

การติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (อนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ)  
  

ประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็นรอบ 12 เดือน  
 ในการประเมินผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน โดยรายงานการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ของแผนการจัดการความรู้ตามปีงบประมาณ หรือปีการศึกษาดังนี้ 
รายงานผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดความส าเร็จการจัดการความรู้ 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
- รายงานผลิต (Output) ตามประเด็นการจัดการความรูเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร
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ประเด็นท่ี 1 การจัดการความรู้ 
 เป้าประสงค์ KM: แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการสืบค้นที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เอกสารที่ต้องการ 
 ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์: กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
 ความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกบ่งช้ี: ทักษะการใช้งานฐานข้อมลูออนไลน์ที่ถูกต้อง 
 ผลผลิตของการจัดการความรู้ทีเ่ป็นรูปธรรม: คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
 

  

 
 

  

 

ประเด็นรายการ
(Lists)ความรูท้ี่จ าเป็นตาม

การบง่ช้ีความรู ้

การจัดเก็บและการรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้
ในประเด็นความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู ้

ผู้รบัผิดชอบในการ
จัดเกบ็ความรู ้

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว

เสร็จ 
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดย
ผู้ดูแลระบบ 

1.งานสารสนเทศ 
2.กลุ่มงานเลขานุการ
และธุรการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

งานสารสนเทศ 1. บันทึกกจิกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล 
2. รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 และ 2 
3. แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการ
สืบค้นที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เอกสาร
ที่ต้องการ 
 

สิงหาคม  พ.ศ.
2560 – 
กรกฎาคม พ.ศ.
2561 

 

-6- 



-6- 
 

ประเด็นท่ี 1 การจัดการความรู้ 
 เป้าประสงค์ KM: เพือ่การตอบปญัหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ 
 ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์: มรีะบบ FAQ เพือ่การตอบปญัหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ จ านวน 1 ระบบ 
 ความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกบ่งช้ี: การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย เบื้องต้น 
 ผลผลิตของการจัดการความรู้ทีเ่ป็นรูปธรรม: 1.ระบบ FAQ เพื่อการตอบปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบสารสนเทศ 
        2. เล่มเอกสารรวบรวมค าถามค าตอบเกี่ยวกบัด้าน IT 
 

ประเด็นรายการ
(Lists)ความรูท้ี่จ าเป็นตาม

การบง่ช้ีความรู ้

การจัดเก็บและการรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้
ในประเด็นความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู ้

ผู้รบัผิดชอบในการ
จัดเกบ็ความรู ้

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว

เสร็จ 
การเข้าใช้บริการระบบ 
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้งาน ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
โดยผู้ดูแลระบบ 

1. กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศ 
2. กลุ่มงาน
เลขานุการและ
ธุรการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศและ
ระบบเครอืข่าย 

1.บั นทึกกจิกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล 
2. รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 และ 2 
3. ระบบ FAQ เพื่อการตอบ
ปัญหาที่พบด้านการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศ 
4. เล่มเอกสารรวบรวมค าถาม
ค าตอบเกี่ยวกบัด้าน IT 
 

สิงหาคม  พ.ศ.
25560– 
กรกฎาคม 
2561 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นการจัดการความรู้ กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560 – 2564 
 
           พันธกิจองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย                        กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

การบริหารการจัดการสนับสนุน 
  ประเด็นการจัดการความรู้ 

1. การเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งวทางวิชาการ 
2. การเขียนบทความ/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3. การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
    ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

4. การเข้าใช้บริการระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

พันธกิจ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
พันธกิจท่ี 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 
พันธกิจท่ี 5 การบริการ
จัดการ:การสนับสนุนทุก
พันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ  
 
 

พันธกิจท่ี 5 การบริการ
จัดการ:การสนับสนุนทุก
พันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
4. การพัฒนาและสง่เสรมิงานวิจัย 
5. การบรกิารวิชาชีพแก่สังคมเพือ่
ประโยชน์แกป่ระชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
7. การพัฒนาบุคลากร 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์   

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 
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แผนการจัดการความรู้  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

การด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค้นหาองค์ความรู้ 
1. จัดท าประเด็นความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าแผนการ
จัดการความรู้ 

1. เพื่อให้ได้ประเด็นความรู้ที่หน่วยงาน
มีความสนใจ และอยากมสี่วนร่วม 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ส านัก
วิทยบริการฯ 

มีประเด็นความรู้
เกิดข้ึนอย่างน้อย 
2 ประเด็น 

1. ให้แต่ละกลุ่มงานคัดเลือกประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในส านัก 
2. สรุปประเด็นความรู้เพื่อน ามาก าหนดประเด็นที่
จะจัดการความรู้ 
3. จัดท าร่างแผนการจัดการความรู ้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ้

สิงหาคม 60-
กันยายน 60 

ผู้บริหารส านัก/
คณะวิชา 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 3 ครั้ง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นยทุธศาสตร์
ของส านัก 
ครั้งที่ 1 คัดเลือกประเด็นความรู้ 
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งที่ 3 สรุปผลการจัดการความรู้ 

ตุลาคม 60-
พฤศจิกายน 

60 

เจ้าหน้าที่ส านัก/
คณะวิชา 

3. สกัดความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตามแผนการ
จั ด ก าร ค วาม รู้ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ให้
หน่วยงานน าไปใช้ 

ได้องค์ความรู้ที่
ก าหนดสามารถ
น าไป ใช้ได้ตาม
ประเด็นความรู้ 

1. คัดเลือกประเด็นความรู้สกัดความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3. เผยแพร่ใน website KM 

ธันวาคม 60 กลุ่มงาน
เลขานุการ 

4. ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร น า
ความรู้ไปใช้ 

เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ของการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ทุ ก ห น่ ว ย ง าน
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

สอบถามผลลัพธ์จากหน่วยงานที่น าไปใช้ กุมภาพันธ์  -
มีนาคม 2561 

ผู้บริหาร/คณะ/
ส านัก 
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การด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. จัดประชุมแลกเปลี่ยน 
รอบที่ 2 

ปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ได้ แนวทางที่ ดี
กว่าเดิม 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนจากการน าประโยชน์ไปใช้ พฤษภาคม 
2561 

เจ้าหน้าที่ส านัก/
วิทยาเขต ศูนย์
ก าร เรี ย น แล ะ
ศูนย์การศึกษา 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 
6. สรุปองค์ความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และมีแหล่ง
รวบรวมความรู้ต่างๆ 

เว็บไซต์รวบรวม
องค์ความรู้ 

จัดท าเว็บไซต์ KM พฤษภาคม-
มิถุนายน 2561 

ส านักวิทยบรกิาร 

สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานสรุปผลการ
ด าเนิน งานการจั ดการ
ความรู้ 

- ประเมินรายงานผลความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ 
- รายงานผลิต (output) ตามประเด็น
การจัดการความรู้เป็นลายลักณ์อักษร 
 

ร้อยละ 80 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน กรกฏาคม 
2561 

ผู้บริหารส านัก
วิทยบริการและ

กลุ่มงาน
เลขานุการ 
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แผนการด าเนินงานการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

การด าเนินงาน 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 

1. จัดประชุมเพื่อก าหนดประเด็นความรู้             
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย             
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1             
4. สกัดความรู้เพื่อจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร             
5. เผยแพร่สู่สาธารณะชน             
6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 9 เดือน             
7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2             
8. สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ             
9. รายงานการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน             
10. รายงานผลความส าเร็จตาม             
11. จัดท ารายงานผลเพื่อน าส่ง             
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