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ค าน า 
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บทน า 
 
1.1 ความหมายของการจัดการความรู้  

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ 

เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่ หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร และเป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านการท างาน ด้านการพัฒนาคน ด้านการเป็น

องค์กรเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างการรวบรวมการแลกเปลี่ยน และการน าไปใช้งาน โดยมี

เป้าหมายขององค์กรในด้านการท างานที่ส าคัญ 
 

1.2 ประเภทของความรู้  

ในการจัดการความรู้ มีการแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์ หรือ

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด

หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่า 

เป็นความรู้แบบนามธรรม  

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ 

เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 

1.3 แนวคิดการจัดการความรู้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มีนโยบายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน

ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) เพ่ือให้มีการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะทันต
แพทยศาสตร์ มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการน าไปใช้ประโยชน์ และ
บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้พัฒนาตนเองเป็นผู้รู้  และประยุกต์ความรู้ที่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติในการจัดท าการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. การก าหนดประเด็นความรู้ 
 2. การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 3. การแบ่งปันความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
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 4. การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์จากการปฏิบัติงานจริง 
1.4 นโยบายการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

1. ประเด็นความรู้ที่ก าหนดควรน ามาจากการปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
สามารถแนะน าการใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกัน 

 

1.5 ตัวช้ีวัดแผนการจัดการความรู้ 
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
2. ด าเนินการตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดได้ทุกประเด็น 
  

1.6 การติดตามและประเมินผล 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ติดตามและประเมินผล 
  

1.7 ประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
รายงานการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาของแผนการจัดการความรู้ตามปีการศึกษา ดังนี้ 

- รายงานผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
- รายงานผลิต (Output) ตามประเด็นการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1.8 ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

1) ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญ

และประโยชน์ของการจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization)  

2) เป้าหมายและแผนงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 

3) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4) ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  

6) มีการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  

7) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใช้ตัวชี้วัด 

 



ประเด็นที่ 1 การจัดการความรู้ 
 เป้าประสงค์ KM: แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์: กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
 ความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกบ่งชี้: ทักษะการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ถูกต้อง และวิธีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเวบไซต์ 
 ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม: คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

  

 
 

  

ประเด็นรายการ
(Lists)ความรู้ที่จ าเป็นตาม

การบ่งชี้ความรู้ 

การจัดเก็บและการ
รวบรวมข้อมูล 

ผู้ที่จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ในประเด็น

ความรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บความรู้ 

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
แล้วเสร็จ 

1. การเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
2. วิธีการอัพโหลดข้อมูล
ขึ้นหน้าเวบไซต์ 

จัดกิจกรรมกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เข้าใช้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์ โดยผู้ดูแล
ระบบ 

1.งานสารสนเทศ 
2.กลุ่มงาน
เลขานุการและ
ธุรการ 

คณะอนุกรรมการ
บริหารการ

จัดการความรู้ 

งานสารสนเทศ 1 .  เ กิ ดป ร ะสิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
รวดเร็วในการจัดท าเอกสาร
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
2. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ามารถตรวจส อบสถานะ
เอกสารได้ง่าย 
 

สิงหาคม  
2560 – 
กรกฎาคม 
2561 

 



ประเด็นที่ 2 การจัดการความรู้ 
 เป้าประสงค์ KM: เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์: ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 ความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกบ่งชี้: สามารถจัดการทวนสอบได้  

ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม: แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

ประเด็นรายการ
(Lists)ความรู้ที่จ าเป็นตาม

การบ่งชี้ความรู้ 

การจัดเก็บและการ
รวบรวมข้อมูล 

ผู้ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้
ในประเด็นความรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบใน
การจัดเก็บ

ความรู้ 

ผลผลิตที่ได้รับ/วิธีการเข้าถึง
ความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว

เสร็จ 
การประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ของนิสิต 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวช้อง 

คณะกรรมการ
บริหารการจัดการ
ความรู้ 

ฝ่ายวิชาการ
คณะ 

1. แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
2. บันทึกผลการเรียนรู้ การ
ประเมิน  

สิงหาคม  2560 
– กรกฎาคม 
2561 

 



ความเชื่อมโยงของประเด็นการจัดการความรู้ กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564 
 
    ประเด็นการจัดการความรู้ 

1. การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
2. การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

 
3. วิธีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเวบไซต์ 
 
 

 

 

 

พันธกิจ 1 การผลิตบัณฑิต 
การจัดการเรียนการสอน 
การให้การบริการแก่นิสิต สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
การพัฒนานิสิต 
 
 พันธกิจที่ 5 การบริการจัดการ:
การสนับสนุนทุกพันธกิจ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาบุคลากร
การบริหารการจดัการสถาบันเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนานวัตกรรม

ทางเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารการบริหาร

จัดการและบริการการศึกษา 

 

 



แผนการบริหารการจัดการความรู้   
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
การด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ค้นหาองค์ความรู้ 
1. จัดท าประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นเพ่ือท าแผนการ
จัดการความรู้ 

1. เพ่ือให้ได้ประเด็นความรู้ที่
หน่วยงานมีความสนใจ และอยากมี
ส่วนร่วม 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 

มีประเด็นความรู้เกิดขึ้น
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

1. ให้แต่ละกลุ่มงานคัดเลือกประเด็นความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในส านัก 
2. สรุปประเด็นความรู้ เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นที่จะจัดการความรู้ 
3. จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

สิงหาคม 
2560  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารคณะ 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 2 ครั้ง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ คัดเลือกประเด็นความรู้ 
 

กันยายน 
2560 

คณะอนุกรรมการ
บริหารการจัดการ
ความรู้ 

3. สกัดความรู้ที่ได้จาก
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้และเผยแพร่ ให้
หน่วยงานน าไปใช้ 

ได้ อ งค์ ความรู้ ที่ ส าที่
ก าหนดสามารถน าไปใช้
ได้ตามประเด็นความรู้ 

จัดกิจกรรม 
 

ตุลาคม 
2560 

กลุม่งานเลขานุการ 

4. ติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ 

เพ่ือให้ทราบผลลัพธ์ของการน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ทุกสาขาวิชาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

ด าเนินการส่งผลที่น าไปใช้ ธันวาคม 
2560 

คณะอนุกรรมการ
บริหารการจัดการ
ความรู้ 

 

 



แผนการบริหารการจัดการความรู้   
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 
5. สรุปองค์ความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และมี
แหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ 

เว็บไซต์รวบรวมองค์
ความรู้ 

จัดท าเว็บไซต์ KM ของคณะ พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานเลขานุการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานสรุปผลการ
ด า เนิน งานการจัดการ
ความรู้ 

- ประเมินรายงานผลความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จการจัดการ
ความรู้ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ 
- ร า ย ง า น ผ ลิ ต ( output) ต า ม
ประเด็นการจัดการความรู้เป็นลาย
ลักณ์อักษร 
 

ร้อยละ 80 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน กรกฏาคม 
2561 

คณะวิชา 

 
 
 



แผนการด าเนนิการการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 

ที ่ รายการหลักฐาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้              

2 การก าหนดแผนการจัดการความรู้              

3 ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้               

4 การเผยแพร่โครงการ หรือกิจกรรมการจัดการความรู้  
แนวปฏิบัติที่ดี ผ่านทางเว็บไซด์  

             

5 ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลการน าความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

             

6 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้               
 

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ 

 (ศาตราจารย์ กิตติคุณ ทพ. วินัย ศิริจิตร)  
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
ลงชื่อ  รองประธานกรรมการ 

 (อาจารย์ ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล)                                                         
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 


