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จัดทําโดย 
คณะกรรมการการจัดการความรู�คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา ๒๕๕๙ 
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 กระบวนการจัดการความรู�เป�นองค�ประกอบสําคัญการหนึ่งในกระบวนการพัฒนา ซ่ึงคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามได�กําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�ของคณะ โดยมีการกําหนดโครงการ
การจัดการความรู�บุคลากรในองค�กรท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย  
 
การจัดการความรู�ในองคBกร 
 การกําหนดให�องค�กรมีการจัดการและนําความรู�โดยเฉพาะความรู�ท่ีได�จากประสบการณ�การ
ปฏิบัติงานมาใช�ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน7วยงานให�ได�มากท่ีสุด โดยมี
กระบวนการในการสรรหาความรู�การถ7ายทอด และการแบ7งป8นความรู�ไปยังบุคคลเป9าหมายได�อย7าง
เหมาะสม โดยมีเป9าหมายว7าการจัดการความรู�นั้นจะช7วยในการพัฒนางานของหน7วยงานให�มีคุณภาพ
พัฒนาฐานความรู�หรือองค�ความรู�ของหน7วยงานให�มีศักยภาพในการแข7งขันสูงข้ึน 
 
วิสัยทัศนB 
 เป�นหน7วยงานสนับสนุน ส7งเสริม กํากับดูแลการจัดการศึกษาให� มี คุณภาพและได�
มาตรฐานสากล    
 
พันธกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ทําหน�าท่ีเป�นหน7วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษา ประสานความร7วมมือจากภาควิชาและคณะต7าง ๆ เพ่ือก7อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต7อ
การศึกษา และควบคุมการศึกษาให�มีมาตรฐานเท7าเทียมกัน ให�เป�นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย 
โดยมีนโยบายในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. สนับสนุน กํากับ และตรวจสอบการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานสากล 
2. สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ� โครงงาน รายงาน ให�มีคุณภาพและเป�นท่ียอมรบในระดับ

สากล 
3. บริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจให�มีประสิทธิภาพและเป�นท่ีพึงพอใจของผู�รับบริการ 
4. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 

ปรัชญา 
“ปBฺญา นรานํ รตนํ”  ซ่ึงหมายความว7า  “ป8ญญาเป�นรัตนะของนรชน” 
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ปณิธาน  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มุ7งม่ันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให�เป�นผู�ใช�ป8ญญาใน

การดํารงชีวิตมีความพร�อมเข�าสู7โลกของการทํางานในบริบทของโลกาภิวัฒน� 
 
ขอบเขตการจัดการความรู�ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
 1. วิเคราะห�องค�ความรู�ท่ีจําเป�นสําหรับงานบริการ 
 2. กําหนดองค�ความรู�สําหรับงานบริการ 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�ความรู�ท่ีได�ให�กับผู�มารับบริการ 
 
เปIาหมายการจัดการความรู� 
 1. เพ่ือให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม 
 2. เพ่ือนําองค�ความรู�ท่ีได�ไปพัฒนากระบวนการทํางาน 
 3. เพ่ือให�บุคลากรเกิดการเรียนรู� และมีความคล7องตัวในการทํางาน 
 
ปJจจัยแหKงความสําเร็จ 
 1. ผู�บริหารให�ความสําคัญในการจัดการความรู�และผลักดันกระบวนการสู7ภาคปฎิบัติ 
 2. การมีส7วนร7วมของทุกฝGาย 
 3. มีการติดตามการจัดการความรู�เป�นระยะ ๆ และอย7างเป�นรูปธรรม 
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แนวคิดและข้ันตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู� 
 
ข้ันตอนท่ี ๑ กําหนดโครงสร�างทีมงานและการจัดการความรู� 
 
 คณะกรรมการการจัดการความรู� 
 ๑. ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดํา     ท่ีปรึกษา 
 ๒. ดร.พิจิตร เอ่ียมโสภณา     ท่ีปรึกษา 
 ๓. ดร. เปรมจิต พรหมสาระเมธี    ท่ีปรึกษา 
 ๔. ดร. พิเชษฐ� มุสิกะโปดก    ประธานคณะกรรมการ 
 ๕. หัวหน�าภาควิชาการบัญชี    กรรมการ 
 ๖. หัวหน�าภาควิชาการตลาด    กรรมการ 
 ๗. หัวหน�าภาควิชาการเงินและการธนาคาร    กรรมการ 

๘. หัวหน�าภาควิชาการจัดการท่ัวไป     กรรมการ 
๙. หัวหน�าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว7างประเทศ  กรรมการ  

 ๑๐. ดร. รุ7งโรจน� สงสระบุญ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดภาระหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ 
 
 ๒.๑ จัดทําแผนการจัดการความรู� 
 ๒.๒ ศึกษา ทบทวน และรวบรวมความรู�การศึกษา อบรม สัมนา ดูงาน และการปฎิบัติงาน
ของบุคลากร 
 ๒.๓ ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู� 
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กําหนดแผนกลยุทธBการดําเนินงาน KM ตามกระบวนการจัดการความรู� 
(Knowledge Management Process) 

 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการ 
จัดการความรู� 

วิธีการสูKความสําเร็จ ระยะเวลา 

๑ การบ7งข้ีความรู� ประชุมคณะกรรมการ KM เพ่ือกําหนด
แผน ขอบเขต และเป9าหมายของการ
จัดการความรู� 

มิ.ย. – ก.ค. ๕๙ 

๒ การคัดเลือกและการ
รวบรวมความรู� 

จัดทําประเด็นความรู�และแลกเปลี่ยน
การเรียนรู� 
ประเด็นท่ี ๑ เทคนิคการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
ประเด็นท่ี ๒เทคนิคการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการเผยแพร7ในวาสาร
วิชาการ 

ส.ค. – ก.ย. ๕๙ 

๓ การจัดเก็บความรู�ฝ8งลึก 
(Tacit Knowledge)  
การประมวล และ
กลั่นกรองความรู� 

สรุปประเด็นความรู�เป�นลายลักษณ�
อักษร 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๙ 

๔ การเข�าถึงความรู� ๑. นําเสนอความรู�ท่ีได�ข้ึนเวปไซค� เพ่ือ
เผยแพร7แนวทางปฎิบัติ 
๒. คณาจารย�ทดลองปฎิบัติ 

ม.ค. – ก.พ. ๖๐ 

๕ การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนการเรียนรู� 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู� ก.พ. ๖๐ 

๖ การจัดการเผยแพร7การ
เรียนรู� 

จัดอบรมการนําเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย 

มี.ค. ๖๐ 

๗ การประเมินผลและนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน� 

จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจและ
ติดตามความสําเร็จของการจัดการ
ความรู� 

ก.ย. ๖๐ 
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แผนการจัดการความรู� 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

ป,การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ
ที่  

กิจกรรม วิธีการสูK
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา เปIาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

๑ การบ7งชี้
ความรู� 

ประชุม
คณะกรรมการ KM 

มิ.ย. - ก.ค. 
๕๙ 

- เป�นเรื่องที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศน�ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

- จัดทําแผนการจัดการความรู�
ของคณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- สอดคล�องกับวิสัยทัศน� 
- มีแผนการจดัการความรู�ของ
คณะบริหารธุรกิจ ปjการศึกษา 
๒๕๕๙ 

มีการประชุม
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ
บริหารธุรกิจ เพื่อ
กําหนดแผน 
ขอบเขต และ
เป9าหมายของการ
จัดการความรู�ให�
ครอบคลุมพันธ�กิจ 
และพันธกิจ 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 

๒ การคัดเลือก
และการ
รวบรวม
ความรู� 

จัดทําประเด็น
ความรู�และ
แลกเปลี่ยนความรู� 
 

ส.ค. – ก.ย. 
๕๙ 

ประเด็นที่ ๑ เทคนคิการนาํเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
ประเด็นที่ ๒ เทคนคิการนาํเสนอ
ผลงานวิจัยในการเผยแพร7ในวา
สารวิชาการ 

- ได�แนวปฎิบัติที่ดใีนการ
จัดการความรู� จาํนวน ๒ เรื่อง 
- มีจํานวนบคุลากรเข�าร7วมไม7
น�อยกว7าร�อยละ ๘๐ 
- ผู�เข�าร7วมมีความพึงพอใจต7อ
การเข�าร7วมในระดับด ี

ได�แนวปฎิบัติทีด่ใีน
การจัดการความรู� 
จากการแลกเปลี่ยน
การเรยีนรู�กับ
ผู�ปฎิบัติงาน
โดยตรง 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 
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ลําดับ
ที่  

กิจกรรม วิธีการสูK
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา เปIาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

๓ การจัดเก็บ
ความรู�ฝ8งลึก 
(Tacit 
Knowledge)  
การประมวล 
และกลั่นกรอง
ความรู� 

สรุปประเด็นความรู�
เป�นลายลักษณ�
อักษร 

ต.ค. – ธ.ค. 
59 

สกัดความรู�ฝ8งลึกที่ได�จากการ
คัดเลือกและการรวบรวมความรู�
เป�นลายลักษณ�อักษร 

จับประเด็นความรู�ที่ฝ8mงลึกจาก
ตัวบุคคลและนํามาสรปุเป�น
ความรู�โดยเป�นลายลักษณ�
อักษร จํานวน ๒ เรื่อง 

ได�เทคนิคการ
นําเสนอเรื่องการ
เขียนบทความวิจยั
และเทคนิคการ
จัดรูปแบบการ
เขียนบรรณานุกรม
แบบ APA๖th 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 

๔ การเข�าถึง
ความรู� 

1. นําเสนอความรู�
ที่ได�ขึ้นเวปไซค� 
เพื่อเผยแพร7
แนวทางปฎิบัติ 
2. บุคลากรได�
ทดลองปฎิบัต ิ

ม.ค.– ก.พ. 
๖๐ 

เผยแพร7ความรู�ให�บุคลากรทราบ
และทดลองปฎิบัติ 

นําความรู�ทีไ่ด�เผยแพร7องค�
ความรู�ลงในเวปไซค�ของคณะ
บริหารธุรกิจ โดยผ7านเว็บไซต� 
http://www.ba.siam.edu/k
nowledge-management 
อย7างน�อย ๒ เรื่อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�
บุคลากรทดลองปฎิบัต ิ

ความพึงพอใจต7อ
การใช�เทคนิคการ
นําเสนอเรื่องการ
เขียนบทความวิจยั
และเทคนิคการ
จัดรูปแบบการ
เขียนบรรณานุกรม
แบบ APA๖th อยู7ใน
ระดับมาก 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 

๕ การจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
การเรยีนรู� 

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู� 

ก.พ. ๖๐ เพื่อให�บุคลากรได�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�จากทดลองปฎิบติโดยใช�
เทคนิคที่มีอยู7 

มีผู�เข�าแลกเปลี่ยนเรียนรู�  
ร�อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจต7อ
การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียน
รู�อยู7ในระดับมาก 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 
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ลําดับ
ที่  

กิจกรรม วิธีการสูK
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา เปIาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

๖ การจัดการ
เผยแพร7การ
เรียนรู� 

จัดอบรมการ
นําเสนอผลงานวิจัย
แบบบรรยาย 

มี.ค. ๖๐ เพื่อให�บุคลากรได�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�จากทดลองปฎิบติโดยใช�
เทคนิคที่มีอยู7 

มีผู�เข�าแลกเปลี่ยนเรียนรู�  
ร�อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจต7อ
การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียน
รู�อยู7ในระดับมาก 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 

๗ การ
ประเมินผล
และนําความรู�
ไปใช�
ประโยชน� 

จัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจและ
ติดตามความสําเรจ็
ของการจดัการ
ความความรู� 

ก.ย. ๖๐ เพื่อได�ทราบถึงความพึงพอใจ
และความสําเร็จของการจัดการ
ความรู� 

ความพึงพอใจการแลกเปลี่ยน
การเรยีนรู�  

ความพึงพอใจต7อ
การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียน
รู�อยู7ในระดับมาก 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
สยาม 

 
 


