
โครงการการจัดการความรูของคณะสังคมศาสตร

1. ชื่อโครงการ
การจัดการความรูของคณะสังคมศาสตร

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. หลักการและเหตุผล
โลกปจจุบันถือวาเปนยุคสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society)  มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายวา การจัดการความรู (Knowledge 

Management)  ซึ่งเปนแนวทางการบริหารองคกรที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน  นํามาซึ่งการ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลดีตอองคกรโดยรวม ทําใหองคกรตางๆ  ตองเปลี่ยนแนว

ทางในการบริหารจากการเนนการวัดผลองคกรแบบนักเศรษฐศาสตรหรือนักลงทุนเปนการวัดผล

จากขีดความสามารถของบุคลากรที่จะพัฒนาความรูตาง ๆ ออกมาอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ

องคกร นอกจากนี้ การสรางและใชความรูในการกระจายและขับเคลื่อนองคกร ทําใหผูบริหาร

สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และองคกรมีการพัฒนาศักยภาพตาง ๆ ไดดียิ่ง

ข้ึน

นอกจากนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 “มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู

ในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ

สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน”

คณะสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การจัดการความรูดังกลาวขางตน และมีความประสงคจะนําการจัดการความรูมาประยุกตใชใน

คณะฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารดําเนินงาน โดยเริ่มจากการนํานักวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษแกบุคลากรใหมีความเขาใจพื้นฐานในเรื่องการจัดการความรู และ

ไดต้ังคณะทํางานโครงการนํารองการจัดการความรูของคณะฯ  เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินงาน   

โดยนําการจัดการความรูมาประยุกตใชในคณะฯ ตอไป
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ในการดําเนินงานโครงการจัดการความรูคณะสังคมศาสตร นั้น  แบงการดําเนินงาน

ออกเปน 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1   การกําหนดขั้นตอนและดําเนินการการจัดการความรู (มี.ค.50 – ก.พ. 51)

ระยะที่ 2   การบูรณาการการจัดการความรูใหทั่วถึงทั้งองคกร (มี.ค.51 – ก.พ. 54)

ระยะที่ 3   พัฒนาใหวงจร KM เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ (มี.ค.54 – ก.พ. 55)

โดยมีเปาหมาย (Desired State)  ในการสรางคณะสังคมศาสตรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู (Knowledge Management Organization)  ภายในป พ.ศ. 2555  และมีความคาดหวังวา

ภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการทั้ง 3 ระยะ คณะสังคมศาสตรจะมีบรรยากาศของการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนอยางตอเนื่องระหวางบุคลากร รวมทั้งมีทักษะ 5 ดาน คือ

 แกปญหาอยางเปนระบบ

 ทดลองศึกษากับแนวทางใหม ๆ

 เรียนรูจากประสบการณในอดีต

 เรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของคนอื่น

 ถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร

4.  วัตถุประสงค
1)  เพื่อใหมีการจัดการความรูในคณะสังคมศาสตร

2)  เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงการจัดการความรูของคณะสังคมศาสตร

3)  เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรในคณะสังคมศาสตร

5.  คํานิยาม
ความรู หมายถึง  ขอมูล ประสบการณ ขาวสาร เนื้อหาสาระที่ไดกลั่นกรองเพื่อเปน

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพองคกรโดยรวม

การจัดการความรู  หมายถึง  กระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ 

เผยแพร ถายทอด และแบงบันประสบการณ ขาวสาร เนื้อหาสาระ ที่ไดกลั่นกรองเพื่อประโยชนในการ

พัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม

ผูบริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี และหัวหนาฝายที่เกี่ยวของ

6. เปาหมายการดําเนินโครงการ (Desired State)
สรางคณะสังคมศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge Management 

Organization)
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คณะทํางานประเมินและวิเคราะหองคกร (อาศัยแบบประเมิน)

สวนไหนที่ตองการจัดการความรู

ปรัชญา/พันธกิจ ม.ช

ปรัชญา/พันธกิจ คณะสังคม

จัดบรรยายดาน KM

มีคณะทํางานโครงการนํารองการจัดการความรู

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดการความรูในองคกร

ศึกษาและทําความเขาใจในหลักการและขั้นตอน

การนําการจัดการความรูมาใชในองคกร

ศึกษาจากเอกสาร

กําหนดคํานิยามของโครงการ วัตถุประสงค และเปาหมาย (Desired State) ที่ชัดเจน

สัมมนา

เยี่ยมชมองคกร

จัดทําแผนปฏิบัติงานโดยอาศัยกรอบความคิดการจัดการความรู (“แบบ 3 มิติ”)

7.  กรอบการดําเนินโครงการ

กระบวนการ
เรียนรู

 Change Management Process

ปจจัยเอื้อ

Desired State:
สรางคณะสังคมศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู(Knowledge Management Organization)
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8.  ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ
มีนาคม 2550 – กุมภาพันธ 2555

ป พ.ศ.
ระยะที่ 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1

2

3

9.  แผนการปฏิบัติงาน
แผน กิจกรรม

การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม           (ผูรับผิดชอบ : วชิราภรณ)

1. วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรเปรียบ

เทียบกับวัฒนธรรมการจัดการความรู

- วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรในดานตาง ๆ ที่มีผลตอ

การจัดการความรูทุก 3 เดือน

- ระบุองคประกอบที่เปนชองวาง เพื่อนําไปวางแผน

ดําเนินการ

- นําผลการวิเคราะหมากําหนดปจจัยแหงความ

สําเร็จ

- นําปจจัยแหงความสําเร็จมาวางแผนดําเนินการ

2. ผูบริหารใหการสนับสนุนและมีสวน

รวมในโครงการและเปนแบบอยางที่ดี

(Role Model)

- ปรึกษาหารือการเขารวมโครงการกับผูบริหาร

- รายงานคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบ

เกี่ยวกับโครงการฯ

- แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการฯ คณะทํางาน กําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบและผลดําเนินการ

- ใหความรูแกผูบริหารและหัวหนางานเรื่อง KM

- รายงานความกาวหนาโครงการฯ ตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ทุก 1 เดือน

- เชิญผูบริหารเขารวมประชุมเพื่อติดตามความกาว

หนาของโครงการฯ
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แผน กิจกรรม

- ส่ือสาร “สารจากผูบริหารถึง ผูปฎิบัติในแนวทางที่

สนับสนุนทุก............ เดือน (เลาไปฤามีใครทํา)

- ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการเขารวมกิจกรรมใน

โครงการฯที่จัดขึ้น

- ประเมินความตองการทรัพยากร

3. ปรับพฤติกรรมของบุคลากร 1)  ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในสวนตาง ๆ ดังนี้

- ระบุความรูทั้งหมดที่มีทั้งภายในและภายนอก

     องคกร รวมทั้งสามารถหาวาความรูที่ตองการมี

     อยูที่ใด

- การพัฒนาความรูที่มีทักษะใหม ๆ และ

     กระบวนการทํางานที่ดีข้ึน

- การแลกเปลี่ยนและกระจายความรู การ

     วิเคราะหและเผยแพรความรู

- ทักษะความรูมีผูนําไปใชจริง

- การบริหารจัดการและการจัดเก็บความรู

2)  ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนในองคกรโดยเริ่ม

จากการสื่อสาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

4. มีแนวทางดําเนินการและประเมินผล - มีการวางแผน “แผนปฏิบัติการโครงการการจัดการ

ความรูในองคกร”

- กําหนดผูรับผิดชอบและขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการดําเนินการ 6 ดาน คือ การจัดการและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, การสื่อสาร, กระบวนการ

และเครื่องมือ, การฝกอบรมและการเรียนรู, การวัด

ผล และการยกยองชมเชยและใหรางวัล

- คณะทํางานแตละดานจัดทําแผนการดําเนินการ

และระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนการดําเนินการ

ของโครงการฯ
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แผน กิจกรรม

- ติดตามการดําเนินการของผูรับผิดชอบแตละดาน

เดือนละ 1 คร้ัง

- ปรับแผนการดําเนินการใหเหมาะสมกับปญหาและ

อุปสรรค

การสื่อสาร                                 (ผูรับผิดชอบ : กรภัทร)

5. มีการสื่อสารเรื่องการจัดการความรู

ในคณะทั่วทั้งคณะอยางตอเนื่อง

6. กําหนดชองทางการสื่อสาร

-     กําหนดคําจํากัดความ “การจัดการความรูในคณะ

       สังคมศาสตร” ข้ันตอนและกระบวนการ

- กําหนดคําจํากัดความที่ใชในโครงการฯ

- กําหนดหนวยงานเปาหมาย

- ใหความรูเร่ือง “การจัดการความรูในคณะ”

- ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรองคความรู

- สรางกระแสของการแลกเปลี่ยนความรู

- ประเมินผลความรู ความเขาใจของบุคลากร

-      ชองทางการสื่อสารไดแก

        - ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการ

-  บอรด

- ประชุม

- Website

- e-Office

- Web board

- e-Mail
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แผน กิจกรรม
                         กระบวนการและเครื่องมือ       (ผูรับผิดชอบ : นฤมล, กสิณวัสส, วชิราภรณ)

7. มีชุมชน CoP

8. มีฐานขอมูลของคณะฯ

9. มีระบบสารสนเทศที่เอื้ออํานวยตอ

การจัดการความรู

-     ประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากรที่สนใจเขารวม

       โครงการ

- กําหนดเนื้อหาและรายละเอียดของสื่อตาง ๆ ที่จะ

ส่ือสารและเผยแพร

- เลือกชองทางใหเหมาะสมในการเผยแพรและสื่อ

สารการจัดการความรูในองคกร

- นําเสนอเรื่องราวจากประสบการณตรงซึ่งเปน

ประโยชนผานสื่อ

- ประเมินผลอยางสม่ําเสมอและนําผลจากการ

ประเมินมาพัฒนา

- สํารวจและแยกประเภทของงาน

- ออกแบบและจัดทําฐานขอมูลและคูมือ

- มอบหมายคณะทํางานดานระบบสารสนเทศจัดทํา

ฐานขอมูล

- ประชุมคณะทํางานเพื่อหาขอตกลงรวมกันในดาน

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

- มอบหมายคณะทํางานดานระบบสารสนเทศเพื่อ

ออกแบบระบบประกอบดวย

- องคความรูของงานภายในคณะฯ

- รายชื่อผูเชี่ยวชาญ/คณาจารย/บุคลากร

- ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรูของคณะ

- เว็บบอรด

- เครื่องมือในการคนหา

- e-Learning

- e-Library

- จัดหาอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อให
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แผน กิจกรรม

บุคลากรสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดงายและ

สะดวก

- สํารวจทัศนคติ/ความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ระบบสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนความรู

- นําผลการสํารวจและขอเสนอแนะมาปรับปรุง

การฝกอบรมและการเรียนรู           (ผูรับผิดชอบ : ดารารัตน, วรางคณา)

10. จัดฝกอบรมทักษะที่เกี่ยว ของใน

การแลกเปลี่ยนความรู

- สํารวจทัศนคติและความตองการในการฝกอบรม

- นําขอมูลมาวางแผนการฝกอบรม

- จัดโครงการฝกอบรมตามความตองการและความ

สําคัญ

- ประเมินผลโครงการฝกอบรม

การวัดผล                                     (ผูรับผิดชอบ : บานชื่น)

11. มีดัชนีชี้วัดการดําเนินโครงการ - พิจารณาคัดเลือกดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม

- กําหนดแนวทาง วางแผนการติดตามการดําเนิน

โครงการฯ มอบหมายผูรับผิดชอบและกําหนดระยะ

เวลาในการดําเนินการติดตามดัชนีชี้วัด

- สรางแบบประเมิน/ติดตามดัชนีชี้วัด

- ดําเนินการเก็บขอมูล

- วิเคราะหและประเมินผล

- นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง แกไขผลการดําเนิน

การ

การยกยองชมเชยและใหรางวัล                     (ผูรับผิดชอบ : ประเทือง)

12. มีระบบการใหรางวัลแกบุคลากรที่

มีการแลกเปลี่ยนความรู

- มอบหมายผูรับผิดชอบการใหรางวัล

- กําหนดกิจกรรม/พฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่จะ

ไดรับรางวัล

- กําหนดเกณฑการใหคุณคา รางวัลหรือส่ิงตอบแทน

- จัดหารางวัลหรือส่ิงตอบแทน

- มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณแกทีมงาน บุคลากร

- ประกาศ เผยแพร ภาพถาย ชื่อและผลงานผานสื่อ
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13. สนับสนุนเรื่องการยอมรับและให

รางวัล

- เนนการทํา Self-motivation และ Self-rewarding

ซึ่งจะเปนแรงกระตุนจากภายในสูภายนอก

(inside-out) ตัวอยางเชน Gift/Rewards เชน เงิน

สด หนังสือ ของที่ระลึก Point Collection System

ระบบการสะสมแตม แยกเปนประเภทบุคคล และ

หนวยงานในการเขารวมกิจกรรม Invitation

card/Thank you card เปนการใหความสําคัญแก

ผูที่จะมาเปนวิทยากรใหความรูแกผูอ่ืน รางวัล

สําหรับ KM Game

- นํา KM เขาไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
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10.  งบประมาณ

ระยะที่ 1 (มี.ค. 50 – ก.พ.51) ( 1 ป )

1)  Computer Server 150,000.- บาท

2)  Computer Program (Microsoft Share point)  100,000.- บาท

3)  จัดฝกอบรม   50,000.- บาท

      -  ผูบริหาร

      -  คณะทํางานโครงการนํารอง

      -  บุคลากร

4)  ประชาสัมพันธ (เอกสาร ของที่ระลึก ฯลฯ)  10,000.- บาท

5)  เบ็ดเตล็ด  10,000.- บาท    

รวม            320,000.- บาท

ระยะที่ 2 (มี.ค. 51 – ก.พ.54) ( 3 ป )

1)  คาบํารุงรักษาอุปกรณ IT  36,000.- บาท

2)  จัดฝกอบรม   100,000.- บาท

                  -  ผูบริหาร

      -  คณะทํางานโครงการนํารอง

      -  บุคลากร

3)  ประชาสัมพันธ (เอกสาร ของที่ระลึก ฯลฯ)   30,000.- บาท

4)  เบ็ดเตล็ด   30,000.- บาท    

รวม             196,000.- บาท

ระยะที่ 3 (มี.ค. 54 – ก.พ.55) ( 1 ป )

1)  คาบํารุงรักษาอุปกรณ IT  12,000.- บาท

2)  จัดฝกอบรม     40,000.- บาท

                  -  ผูบริหาร

      -  คณะทํางานโครงการนํารอง

      -  บุคลากร

3)  ประชาสัมพันธ (เอกสาร ของที่ระลึก ฯลฯ)   10,000.- บาท

4)  เบ็ดเตล็ด   10,000.- บาท    

รวม               72,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 588,000.- บาท
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11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ

1)  มีการจัดการความรูในคณะสังคมศาสตร

2)  บุคลากรตระหนักและมีสวนรวมการจัดการความรู

3)  บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรูภายในคณะฯ

4)  ลดภาระและการซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน


