
แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปการศึกษา 2552 - 2556 

 
คําอธิบายศัพท 
 KM = Knowledge Management หมายถึง การจัดการความรู 
 LO = Learning Organization หมายถึง องคกรแหงการเรียนรู 
 
1.  วิสัยทัศน   
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลิศดานการบริการและผลิต
สิ่งพิมพที่มีคุณภาพ 
 
2.  ปจจัยความสําเร็จ 
 2.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของ KM/LO  
 2.2   มีคณะทํางานที่ดําเนินงานดานบริหารจัดการดาน KM/LO 
 2.3   มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนระบบ KM/LO  
          2.4   มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ  
    2.5   มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแสวงหาความรู และแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน 
 2.6   มีทัศนคติเชิงบวกในการถายทอดประสบการณการทํางาน/การเรียนรู 
 2.7   มีระบบการตดิตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 2.8   มีระบบการสรางแรงจูงใจเรื่อง KM/LO ใหบุคลากร  
          2.9   มีโครงสรางองคกร ระบบ และกลไกในการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการเปนองคกรแหงการ 
  เรียนรู 
 
3.  พันธกิจ 
 3.1   สงเสริมและพฒันาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ KM/LO 
 3.2  สงเสริมและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันในองคกร เพ่ือนําไปสูนวัตกรรม KM/LO 
  3.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมตอการแลกเปลีย่น และการจัดการ 
   ความรูเพ่ือเผยแพรองคความรูสูสังคม 
 3.4 สรางวิธีการบริหารจัดการการเรียนรูที่มีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางเปน 
  ระบบและตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ 
 
4.  เปาหมาย 
 4.1 เพ่ือใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ มีวัฒนธรรมในการเรยีนรูรวมกันอยางมีคุณภาพ  
  4.2 เพ่ือใหหนวยงานมีคลังความรูที่หลากหลายทันสมัย และเปนแหลงเรียนรูรวมกัน 
    ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
       4.3   เพ่ือใหหนวยงานมีระบบสารสนเทศที่ใชในการจัดเก็บ และเผยแพรองคความรูสูสังคม 
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5.  นโยบาย 
 5.1 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะการเรียนรู สรางองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 5.2   พัฒนาบุคลากรและสามารถสรางองคความรูจากความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยางตอเน่ือง                
 5.3   สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
  ประสิทธิภาพการเรียนรู 
    5.4    สงเสริมใหหนวยงานมีแผน KM/LO 
    5.5   สงเสริมใหหนวยงานมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู 
 
6.  กลวิธี 
     6.1 จัดตั้งคณะทํางานในการจัดทํา KM ระดับหนวยงาน 
  6.2  จัดสรรงบประมาณและมีทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดทํา KM อยางเหมาะสม  
   6.3  จัดอบรมบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูดาน KM/LO อยางตอเน่ือง 
 6.4 สรางระบบติดตามและประเมินผลงาน ที่มุงตอบสนองตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 6.5 สรางระบบการแลกเปลีย่นความรูในหนวยงาน 
 6.6 ควรจัดโครงสรางองคกรใหจํานวนบุคลากรสอดคลองกับปริมาณงาน 
    
7.  แผนงาน 
   7.1 แผนงานจัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการดาน KM/LO  
 7.2 แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ KM/LO  
         7.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรของสํานักพิมพฯ ดาน KM/LO เพ่ือนําไปสูวัฒนธรรมการ 
  แลกเปลีย่นเรียนรู 
 7.4 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
   7.5 แผนงานพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
 
8.  โครงการ 
   8.1 โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพฒันาองคกรเอ้ือการเรียนรู  

8.2 โครงการ Job Buddy 
8.3  โครงการพัฒนา “ผูประสานงาน KM” 

 8.4  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ KM/LO อยางตอเน่ือง 
 8.5 โครงการระบบคลังขอมูลความรู 
 8.6  โครงการ KM Good Practice 
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