แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ปการศึกษา ๒๕๕๓
๑. ความเปนมา
การจัดการความรูเปนกระบวนการสําคัญประการหนึ่งขององคกร ในการพัฒนาสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู ที่ซึ่งเกิดบรรยากาศในการเรียนรูของรายบุค คลและกลุมบุค คล ในการรับรูขอมูลขาวสาร และ
สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุก ตใ ชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งสงเสริมการสราง แสวงหา แลกเปลี่ยน และพัฒนาความรูเพื่อใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรูรวมกัน และการปฏิบัติงานที่ดี เหมาะสมกับองคกร อันเปนผลมาจากความรู
ใหม อันจะนําไปสูการสรางงาน และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตอไป
มหาวิทยาลัยโยนกเปนสถาบันการศึก ษา ระดับอุดมศึกษา ของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด ลําปาง ที่
ใหบริการดานการศึกษา โดยมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
ไดกําหนดใหมีก ารดําเนิน งานดานประกันคุณภาพการศึก ษา เปน สวนหนึ่งของการบริหารจัดการ จากการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานมาของมหาวิทยาลัย พบวาบุคลากรของมหาวิทยามีความรูดาน
ประกัน คุณ ภาพการศึกษานอย และใหค วามสําคัญตอการดํา เนินงานคอนขางนอย ทําใหก ารดําเนิน งานไม
ประสบความสํา เร็จ ตามเปาหมาย นอกจากนี้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บอุด มศึก ษา ได
กําหนดใหมีการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยโยนกใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เปนป
แห งการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อตอบสนองวิ สัย ทัศ นข องมหาวิท ยาลัย ที่จ ะเป น
มหาวิทยาลัยเอกชนคุณภาพ “ศูนยกลางการเรียนรูและภูมิปญญาแผนดิน” และเพื่อใหการดําเนินงานสอดรับกับ
วิสัยทัศน ที่ตั้งไว ดังนั้น มหาวิทยาลัยโยนกจึงมีก ารจัดการความรู เรื่อง “การประกัน คุณภาพการศึก ษา
มหาวิทยาลัยโยนก” เพื่อสรางองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําองค
ความรูดานประกันคุณภาพ ประกอบดวยอบรมใหความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งมีกระบวนในการสรรหาความรู การถายทอด และแบงปนความรูไป
ยังบุคคลเปาหมายไดอยางเหมาะสม และพัฒนางานของหนวยงานใหมีคุณภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. นโยบายดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู โดยนําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยสรางการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งจากความรูที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล และความรูทฝี่ งลึกอยูในตัวคน เพื่อนําไปสู
การเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขตของการจัดการความรูที่จะชวยผลักดันวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว สําหรับเปาหมายในป
พ.ศ. ๒๕๕๓ มุงเนนจัดการความรูเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ดานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
๑. การอบรมใหความรูเรื่อง
๑.๑ การจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Plan)
๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
๑.๓ การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
๑.๔ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๑.๕ การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและหนวยงาน
๒. การฝกปฏิบัติการจัดทําแผน ประกอบดวย
๒.๑ แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Plan)
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยมี
๓.๑ การนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
๓.๒ การประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

แผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
เปาหมาย KM (Desired State): การประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ลําดับ

กิจกรรม / งาน

๑

การฝกอบรม เรื่อง การจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance Plan)

๒

การประชุมชี้แจง เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและหนวยงาน

๓

การฝกอบรม เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan)

๔

การนําเสนอผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ครั้งที่ ๑)

๕

การนําเสนอผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ครั้งที่ ๒)

๖

การฝกอบรม เรื่อง การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
(SSR)

๗

การประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

๘

การฝกอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

แนวทางการดําเนินงาน

ประจําปพ.ศ. : ๒๕๕๓

ระยะเวลา

๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๓
จัดประชุมรวมกันกําหนดตัวบงชี้ ๑๓ ตุลาคม
ใหชัดเจนรวมกัน
๒๕๕๓
จัดอบรมใหความรูเรื่อง
๑๔ ตุลาคม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๕๕๓
จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๓
จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ๔พฤศจิกายน
๒๕๕๓
จัดอบรมใหความรูเรื่องการ
๒๖ ตุลาคม
จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
๒๕๕๓
จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ
๓ ธันวาคม
๒๕๕๓
จัดอบรมเรื่องการเขียนรายงาน
๙ ธันวาคม
การประเมินตนเอง
๒๕๕๓
จัดอบรมใหความรูเรื่องแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

- รายงานผล - ผูรับการอบรม
การฝกอบรม สามารถจัดทําแผนฯ
- รายงานผล
การประชุม

- ผูรวมประชุมเขาใจ
ตัวบงชี้และเกณฑ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
๔,๕๖๕ อ.ศศิวิมล แรงสิงห

๒,๑๒๕ อ.ศศิวิมล แรงสิงห

- รายงานผล - ผูรับการอบรม
การฝกอบรม เขาใจการจัดทําแผนฯ

๘,๖๙๐

อ.ศศิวิมล แรงสิงห

- รายงานผล
การนําเสนอ

- ผูรวมกิจกรรมรวม
แลกเปลี่ยนในเวที

๖,๖๐๐

อ.ศศิวิมล แรงสิงห

- รายงานผล
การนําเสนอ

- ผูรวมกิจกรรมรวม
แลกเปลี่ยนในเวที

- อ.ศศิวิมล แรงสิงห

- รายงานผล - ผูรับการอบรม
การฝกอบรม เขาใจการจัดทํา SSR

- อ.ศศิวิมล แรงสิงห

- รายงานผล
การประชุม

- ไดแผนปฏิบัติการ

- รายงานผล - ผูรับการอบรม
การฝกอบรม เขาใจการเขียนรง.

๖๐๐

อ.ศศิวิมล แรงสิงห

๑,๔๐๐

อ.ศศิวิมล แรงสิงห

๒๓,๙๘๐

