
แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 
๑. ความเปนมา 

 
การจัดการความรูเปนกระบวนการสําคัญประการหนึ่งขององคกร ในการพัฒนาสูการเปนองคกรแหง

การเรียนรู ท่ีซ่ึงเกิดบรรยากาศในการเรียนรูของรายบุคคลและกลุมบุคคล ในการรับรูขอมูลขาวสาร และ
สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังสงเสริมการสราง แสวงหา แลกเปล่ียน และพัฒนาความรูเพ่ือใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การเรียนรูรวมกัน และการปฏิบัติงานท่ีดี เหมาะสมกับองคกร อันเปนผลมาจากความรู
ใหม อันจะนําไปสูการสรางงาน และบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

มหาวิทยาลัยโยนกเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดลําปาง ท่ี
ใหบริการดานการศึกษา โดยมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึง
ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ จากการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผานมาของมหาวิทยาลัย พบวาบุคลากรของมหาวิทยามีความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษานอย และใหความสําคัญตอการดําเนินงานคอนขางนอย ทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได
กําหนดใหมีการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ในป พ.ศ.   ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยโยนกใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนป
แหงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปน 
มหาวิทยาลัยเอกชนคุณภาพ “ศูนยกลางการเรียนรูและภูมิปญญาแผนดิน” และเพ่ือใหการดําเนินงานสอดรับกับ
วิสัยทัศนท่ีตั้งไว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยโยนกจึงมีการจัดการความรู เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยโยนก” เพ่ือสรางองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําองค
ความรูดานประกันคุณภาพ ประกอบดวยอบรมใหความรู  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัวบงช้ี
และเกณฑการประเมินคุณภาพ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง และการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ซ่ึงมีกระบวนในการสรรหาความรู การถายทอด และแบงปนความรูไป
ยังบุคคลเปาหมายไดอยางเหมาะสม  และพัฒนางานของหนวยงานใหมีคุณภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 
๒. นโยบายดานการจัดการความรู  

มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู โดยนําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยสรางการมีสวนรวมของบุคลากรเพ่ือให
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท้ังจากความรูท่ีจัดเก็บในระบบฐานขอมูล และความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวคน เพ่ือนําไปสู
การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 



๓. ขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู (KM Focus Area) 
  ขอบเขตของการจัดการความรูท่ีจะชวยผลักดันวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีวางไว สําหรับเปาหมายในป
พ.ศ. ๒๕๕๓ มุงเนนจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ดานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี ้

๑. การอบรมใหความรูเรื่อง  
๑.๑ การจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Plan) 
๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 

  ๑.๓ การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) 
๑.๔ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
๑.๕ การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและหนวยงาน 

 

๒. การฝกปฏิบัติการจัดทําแผน ประกอบดวย 
๒.๑ แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Plan) 
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 

 
๓. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคล โดยมี 

๓.๑ การนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
๓.๒ การประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย



แผนการจัดการความรู    
ช่ือหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน            ประจําปพ.ศ. : ๒๕๕๓ 
เปาหมาย KM (Desired State): การประกันคุณภาพการศึกษา  
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม / งาน แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๑ การฝกอบรม เรื่อง การจัดทําแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Quality Assurance Plan) 
จัดอบรมใหความรูเรื่องแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การฝกอบรม 

- ผูรับการอบรม
สามารถจัดทําแผนฯ 

๔,๕๖๕ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๒ การประชุมช้ีแจง เรื่อง การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและหนวยงาน 

จัดประชุมรวมกันกําหนดตัวบงช้ี
ใหชัดเจนรวมกัน 

๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การประชุม 

- ผูรวมประชุมเขาใจ
ตัวบงช้ีและเกณฑ 

๒,๑๒๕ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๓ การฝกอบรม เรื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) 

จัดอบรมใหความรูเรื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การฝกอบรม 

- ผูรับการอบรม
เขาใจการจัดทําแผนฯ 

๘,๖๙๐ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๔ การนําเสนอผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ครั้งท่ี ๑) 

จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การนําเสนอ 

- ผูรวมกิจกรรมรวม
แลกเปลี่ยนในเวที 

๖,๖๐๐ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๕ การนําเสนอผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (ครั้งท่ี ๒) 

จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ๔พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การนําเสนอ 

- ผูรวมกิจกรรมรวม
แลกเปลี่ยนในเวที 

- อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๖ การฝกอบรม เรื่อง การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
(SSR) 

จัดอบรมใหความรูเรื่องการ
จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 

๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การฝกอบรม 

- ผูรับการอบรม
เขาใจการจัดทํา SSR 

- อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๗ การประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การประชุม 

- ไดแผนปฏิบัติการ ๖๐๐ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

๘ การฝกอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

จัดอบรมเรื่องการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

- รายงานผล
การฝกอบรม 

- ผูรับการอบรม
เขาใจการเขียนรง. 

๑,๔๐๐ อ.ศศิวิมล แรงสิงห 

 ๒๓,๙๘๐  
 


