แผนการจัดการความรู้
ด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2560
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แผนการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย ประจาปี การศึกษา 2560
การจัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นองค์กร ซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ รู้ วมทัง้ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยทีค่ วามรูม้ ี 2 ประเภท คือ
1. ความรูท้ ฝ่ี ั งอยู่ในคน (Tacit Knowledge( เป็ นความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆ เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูด
หรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมอื หรือการคิด เชิงวิเคราะห์บางครัง้ จึงเรียกว่าเป็ นความรูแ้ บบนามธรรม
2. ความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง (Explicit Knowledge( เป็ นความรูท้ ส่ี ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธตี ่างๆ เช่นการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎีค่มู อื ต่าง ๆ และบางครัง้ เรียกว่า
เป็ นความรูแ้ บบรูปธรรม
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของพันธกิจด้านการค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี จี ากความรู้ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง อาจารย์ผสู้ อนจึงควรมี
ผลงานด้านวิจยั ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทฤษฎี และหลักการทางวิชาการวิชาชีพ การศึกษาค้น คว้าหาความรู้ และประสบการณ์ ทาง
วิชาการ ดังนัน้ ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่มี อี ยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ รู้ วมทัง้ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จดั ทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ภายในคณะฯ ซึง่ จะประกอบไปด้วย การสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และ
การเผยแพร่ความรู้ โดยกิจกรรมในการจัดการความรูจ้ ะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและของมหาวิทยาลัย
1. การกาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
การจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อนําผลการวิจยั ทีด่ าํ เนินการแล้วเสร็จไปใช้ในการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยปรับรายละเอียด/เพิม่ เติมเนื้อหาใน
เอกสารประกอบการสอน
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 ฝ่ าย
มหาวิทยาลัย

การบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ (KPIs( ระดับ

ลาดับ
รายชื่อตัวบ่งชี้ (KPIs)
1
จํานวนองค์ความรูท้ ผ่ี ่านกระบวนการการจัดการความรู้
2
จํานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs(
2.พันธกิ จ (Mission(
 1.ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต

 2. ด้านการวิจยั

ด้านการวิจยั

 สํานัก

 ศูนย์

 กอง

ค่าเป้ าหมาย (Target)
1 องค์ความรู้
1 ชุมชน

การแบ่งหมวดของการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต

 คณะ

**ประเด็น/หัวข้อการจัดการความรู้
ตอบสนองตัวบ่งชี้
การบูรณาการ โดยนําความรูแ้ ละ
1. จํานวนองค์ความรูท้ ผ่ี ่าน
ประสบการณ์จากงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการการจัดการความรู้
การเรียนการสอน
2.จํานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs(
การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนางานวิจยั

3. เกณฑ์การกาหนดหัวข้อการจัดการความรู้
การวิ เคราะห์ประเด็น/หัวข้อการจัดการความรู้

1. สอดคล้องกับทิ ศทางและยุทธศาสตร์
2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดั เจน (เป็ นรูปธรรม)
3. มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง
4. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการทา
5. ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุน
6. เป็ นความรูท้ ี่ต้องการอย่างเร่งด่วน
รวมคะแนน
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เรือ่ ง/นวัตกรรม
การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนางานวิจยั และการบูรณาการ โดยนําความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
6
6
6
3
6
6
33
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หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6 , ปานกลาง = 3, น้อย = 1
ผูท้ บทวน : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
4. แผนปฏิ บตั ิ การจัดการความรู้

KM Action Plan
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อกลุม่ CoP : ชุมชนคนรักการสอนและการวิ จยั คณะเศรษฐศาสตร์
สมาชิ ก : บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
หน่ วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
ลาดับ
กิ จกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ประชุมชีแ้ จง เรื่องกระบวนการ
1
จัดการความรู้ พร้อมกําหนด
ส.ค. 60
เป้ าหมาย
2

ประชุมเพื่อกําหนดหัวปลาย่อย

3

แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
คณาจารย์

4

จัดทําองค์ความรู้

5

เผยแพร่สสู่ าธารณะผ่าน Web

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หัวปลา
ใหญ่

บุคคลากรที่
เกีย่ วข้อง

สมาชิกกลุ่ม

ก.ย. 60

หัวปลาย่อย

หัวปลาย่อย 1
เรื่อง

สมาชิกกลุ่ม

ก.พ. 61

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ น 1 ครัง้
เรียนรู้

สมาชิกกลุ่ม

องค์ความรู้

มี 1 องค์ความรู้

สมาชิกกลุ่ม

การ
เผยแพร่

สมาชิกกลุ่ม

บุคคลทัวไป
่

ก.พ – มี.ค.. 61

มี.ค.. 61

ผูท้ บทวน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………………………………..
Page 4

กลุ่มเป้ าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ
สถานะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดําเนินการ
และประธานคณะกรรมการ
แล้ว
ฝ่ ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดําเนินการ
และประธานคณะกรรมการ
แล้ว
ฝ่ ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อยู่ระหว่าง
ประธานคณะกรรมการ ดําเนินการ
ฝ่ ายวิจยั และสมาชิกกลุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อยู่ระหว่าง
ประธานคณะกรรมการ ดําเนินการ
ฝ่ ายวิจยั และสมาชิกกลุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อยู่ระหว่าง
และประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ฝ่ ายวิจยั
ผูอ้ นุมตั ิ : …คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
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5. ผลการดาเนิ นการชุมชนนักปฏิ บตั ิ CoPs

Community of Practices
ผลการดาเนิ นการชุมชนนักปฏิ บตั ิ (CoPs)

ชื่อกลุม่

การนาผลการวิจยั ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จไปใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิ บตั ิ
โดยปรับรายละเอียด/เพิ่มเติ มเนื้ อหาในเอกสารประกอบการสอน
ชุมชนคนรักการสอนและการวิ จยั คณะเศรษฐศาสตร์

สมาชิ กกลุม่

คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์

หน่ วยงาน

คณะเศรษฐศาสตร์

ที่มา
วัตถุประสงค์

คณะเศรษฐศาสตร์มพี นั ธะกิจทีส่ าํ คัญการสอนเศรษฐศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพสูส่ งั คม
1. สร้างองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนางานวิจยั
2. เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณาจารย์
3. เพื่อนําองค์ความรูม้ าใช้ประโยชน์ในงานวิจยั และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา

องค์ความรู้

KM : การนาผลการวิจยั ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จไปใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิ บตั ิ
โดยปรับรายละเอียด/เพิ่มเติ มเนื้ อหาในเอกสารประกอบการสอน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษาได้ระบุ ว่าหน่ ว ยงานหรือสถาบันอุ ดมศึก ษาแต่ ละแห่ง อาจมีจุดเน้ นในเรื่องการวิจยั ที่แตกต่ า งกันขึ้ นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีพนั ธกิจนี้เป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนัน้ จึงต้องมีระบบและ
กลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทเ่ี กิด
ประโยชน์ การวิจยั จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จาํ เป็ นต้องมีสว่ นประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ
1( คณะต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
2( อาจารย์มสี ว่ นร่วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็งโดยสามารถบูรณาการงานวิจยั กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและพันธกิจอื่นๆ ของคณะ และ
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3( ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ดังนัน้ เพื่อให้ผลการวิจยั ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์ตามส่วนประกอบทีส่ าํ คัญในข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์จงึ เห็นความสําคัญ และกําหนดจัดทําองค์
ความรูใ้ นการบูรณาการงานวิจยั เข้ากับการเรียนการสอน
การเผยแพร่

http://economics.utcc.ac.th/

การนาไปใช้และ
ประโยชน์ที่ได้รบั

นําองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปไปใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยปรับรายละเอียด/เพิม่ เติมเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก อย่าง
น้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา
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