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ค าน า  
  

นิยามของการจัดการองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management ที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM คือแนวทางการ
บริหารแนวทางการท างานภายในองค์กรเพ่ือท าให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และท าการรวบรวม  สร้าง และ
กระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้  น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น เป็นสหวิทยาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกล
ศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีรองรับศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มาจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย สลับซับซ้อน และต้องการระบบการประสมประสานองค์ความรู้จากสาขา
วิทยาการ ทั้งจากวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้สามารถน าไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็น
นวัตกรรม เป็นงานวิจัย ที่น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่ในเรื่องการเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์ตรงใน
สาขาวิชาชีพ การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการเผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมไปถึงการ
ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ 
 การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบของ
ต ารับต าราในห้องสมุด และแบบอิเล็คทรอนิคส์บนเซิฟเวอร์ของคณะ เพ่ือให้คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าถึงได้ ส าหรับ
การเรียนการสอน การสร้างสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และต ารา รวมทั้งใช้ในการค้นคว้าส าหรับงานวิจัย 
และพัฒนาไปสู่งานนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
 ในด้านการรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบของต าราในห้องสมุดนั้น มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณการจัดซื้อต ารา 
อีกท้ังวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์ความรู้สมัยใหม่ มักจะไม่อยู่ในรูปแบบ
ต าราเป็นเล่ม ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงไม่เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบต าราซึ่งจะมีเฉพาะที่เป็นต ารา
หลักที่ ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี แต่จะเน้นการรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ ต าราในรูปแบบอี-บุ้ค วารสารและบทความ ออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการโดยผ่านส านักวิจัยของมหาวิทยาลัย และส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยแยกตาม
สาขาวิชา และมีส าเนาส าหรับอ้างอิงในเซิฟเวอร์ของคณะ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้า อ้างอิง ในการท า
โครงการวิจัย ไปตลอดจนถึงการเตรียมเผยแพร่ผลงานในวารสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งค านึงถึง 
Impact factor ของวารสารเหล่านั้น โดย SCOPUS, ISI และ TCI เป็นต้น 
 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการกระจายความรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้จัดมอบหมายภาระงานในการ
สร้างงานวิจัยให้กับคณาจารย์ และจัดอบรมองค์ความรู้ทางด้านสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน
การเรียนการสอน กิจกรรมทั้งภายในคณะ และมาจากภายนอกคณะ ให้เป็นงานวิจัย เช่ น การจัดการทดสอบวัด
สมรรถภาพทางกาย การส่งเสริมการออกก าลังกายของนักศึกษา และคณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ให้เป็น
งานวิจัย การแข่งขันเซปักตะกร้อไทยแลนด์ลีก ให้เป็นงานวิจัยในการจัดล าดับทักษะที่มีปัจจัยต่อความส าเร็จของกีฬา
เซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้
เป็นวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอลของประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการน าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย ใน
วารสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 
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 วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา เป็นสหวิทยาการที่ประสมประสานองค์ความรู้จากองค์ความรู้ทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขา ดังนั้นการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เทคโนโลยีการกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญา และขยายผลสู่
เชิงพาณิชย์ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับคณะอ่ืน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นงานนวัตกรรมขึ้น ได้แก่ การพัฒนา
ระบบการเฝ้าติดตามการออกก าลังกายของสมาชิกศูนย์สุขภาพ ในด้านความปลอดภัยในการออกก าลังกาย โดยวัดอัตรา
การเต้นหัวใจแบบไร้สาย หลายคนพร้อมกัน รวมทั้งต าแหน่งที่ทีสมาชิกแต่ละคนก าลังออกก าลังกายอยู่ เพ่ือให้ผู้ฝึกสอน 
สามารถเฝ้าระวังและติดตามการออกก าลังกายของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
เกดิการบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านวิทยาการทางด้านการออกก าลังกาย และวิศวกรรมศาสตร์ใน
ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแพลทฟอร์ม ทั้งวินโดส์ แอนดรอยด์  และไอโอเอส เป็นต้น ซึ่งสามารถท าเป็นผลงานเข้า
ร่วมงานประกวดนวัตกรรมระดับชาติ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างทรัพย์สินทางปัญญา และ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 จุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คือ การเตรียมการเพ่ือรองรับการต่อยอดด้านบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท และเอก ด้านเทคโนโลยีการ
กีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในอนาคตอันใกล้ เป็นการสะสมทรัพยากรทางด้านองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท และเอก ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย และผลักดันมาตรฐาน
บุคลากร นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย นักกีฬาไทย เทคโนโลยีการกีฬา และอุตสาหกรรมกีฬาของไทยไปสู่ระดับโลก 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางระบบ และพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน มั่นคง และรวดเร็ว 
 
          คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 

       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

แผนการจัดการความรู้ถือเป็นแบบแผนในการก าหนดทิศทางการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยใช้การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไป
เป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

ใช้การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือช่วยในการด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของคณะฯ โดย
น ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวคือ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
   
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิชา 

 

ปรัชญา 
“การกีฬาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Sports for Quality of Life)” 

 

ปณิธาน 
“แหล่งสร้างคน สร้างคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาสู่สังคม” 

 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย ภายใน 5 ป”ี 

 

พันธกิจ 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถ
ท างานในสังคมพลวัตและกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian) ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือการ
แข่งขัน (SPORT KASEM) 
2. มุ่งพัฒนาสาขาวิชาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือก
ใหก้ับสังคม 
3. มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเพ่ือด ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Sports Science 

 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในเชิงปฏิบัติการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา โดยครอบคลุมพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม
การออกก าลังกายเฉพาะบุคคล และโปรแกรมฝึกซ้อมกีฬา 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าและออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและกีฬา มีความเข้าใจในกระบวน รวมถึงมี
ความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีมได้  
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้น าที่มีความเข้าใจด้านสังคมและองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของกลุ่มใน
ประชาคมอาเซียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ในสาขาวิชานี้
โดยเฉพาะ 

 
2. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sport and Recreation Management for Health  
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีความเข้าใจในสุขภาพของมนุษย์ น าความรู้
ด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการไปประยุกต์ใช้ ในศูนย์บริการทางการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเน้นเพ่ือสุขภาพ 
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาการ/วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการท างานทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทั้ง
ในชีวิตและอนาคต 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ กีฬาและนันทนาการ ส าหรับการบริหารจัดการ การสื่อสาร การคิด วิเคราะห์/ 
สังเคราะห์ ใช้เทคโนโลยี ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดกิจกรรมหรือโครงการทางการกีฬาและนันทนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีความสามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ   ร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิชา 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มุ่งเน้นใน
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะฯ เป็นนักปฏิบัติ เชิงรุก (Proactive 
Practitioner) มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ส าคัญ 5 ประการ (KASEM) ดังนี้  

  

 มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง และหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  
(K : Keep on Learning with innovative mind) 
มีความสามารถปรับตัวในการท างาน  
(A : Adapt oneself to be ready for the work force) 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
(S : Secure social responsibility) 
เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น     
(E : Engage proactively with enthusiasm) 
มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่พร้อมส าหรับการด ารงตนในสังคมพลวัตอย่างเข้มแข็ง มีความสุข   
(M : Maintain morality and maturity) 

 

ทั้งนี้ สามารถเชื่อมโยงคุณลักษณะ KASEM กับคุณลักษณะของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5 ประการ (SPORT) คือ 

 

1.  S = Sports Specialist  
ทางการกีฬา: สามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างแม่นย ามีความฉลาดหลักแหลม 

มีไหวพริบ (Intelligence) รู้แจ้งในเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

2.  P = Performance Base  
มีรากฐานทางปฏิบัติ: มีทักษะการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างดี คล่องแคล่ว บุคลิกภาพดี 

สุขภาพแข็งแรง 
 

3.  O = Organization Expert 
การจัดการมืออาชีพ: มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
การจัดท าแผนงานสู่ ความส าเร็จ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง 
 

4.  R = Recreational Leader  
มีความเป็นผู้น า (Leadership) ทางด้านนันทนาการ: มีความกล้าในการแสดงออก 
การตัดสินใจ ความเป็นผู้น าในด้านกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

5.  T = Technology Innovation  
มีหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ต่อยอดให้เกิด นวัตกรรมใหม่ 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยรูปอาร์ม ตรงกลางมีคบเพลิงพร้อมเปลวไฟมีหมวกวิทยฐานะซ้อนอยู่หลังคบเพลิง ด้านขวาและด้านซ้าย
ของรูปอาร์มประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างของอาร์มเป็นแถบชื่อภาษาไทย      “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”และ
แถบชื่อภาษาอังกฤษ “KASEM  BUNDIT  UNIVERSITY” 
 

 
 

ความหมายของเครื่องหมาย 
 
คบเพลิง  หมายถึง  การด าเนินชีวิตที่มั่นคง  
เปลวไฟ  หมายถึง  แสงแห่งปัญญา 
คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ หมายถึง  ดวงประทีปส่องน าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทาง 

ได้ด้วยคุณธรรมและความคิด 
หมวกวิทยฐานะ หมายถึง  บรรดาสรรพวิทยาการต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับการอบรม 

สั่งสอนและถ่ายทอดจากอาจารย์ และด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าและชี้แจงแนวทางให้ประสบ
ส าเร็จเป็นบัณฑิตผู้ทรงด้วยความรู้และสติปัญญา 

ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ช่อดอกไม้เกียรติยศท่ีจะเตือนใจบัณฑิตทุกคนให้กระท าแต่ 
ความดี เ พ่ือ  เชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ ง เกียรติยศชื่ อเสียงของ
มหาวิทยาลัยมิให้เสื่อมคลาย 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการจัดการความรู้ 

 

การจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
1. โครงสร้างของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ ของการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
3. กระบวนการการจัดการความรู้และการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  
1. โครงสร้างการจัดการความรู้  

1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ด าเนินการ
การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและอัตลักษณ์ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 
2) มีคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 

 

2. นโยบายการจัดการความรู้ 
2.1 นโยบายการจัดการความรู้  
การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ 

สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้และปัญญา รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล องค์กร อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย 
2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการจัดการความรู้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณบดีและผู้บริหารคณะฯ 

- อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
- ควบคุม และก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
- เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างจริงจัง โดยการก าหนด
เป้าหมายเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

-อ านวยความสะดวก ช่วยจุดประกายความคิด และเป็นนักเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ปฎิบัติ ให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินการผลักดัน ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
-ร่วม แลกเปลี่ยนแบ่งปันทักษะและการเรียนรู้เพ่ือให้เห็นคุณค่า 

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ 

-มีหน้าที่ด าเนินการการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและอัต
ลักษณ์ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 
-จัดให้มีเวทีและพ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บรวบรวมขุม
ความรู้ 
-คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างข้ึน 
 

คณาจารย์และบุคลากร 
-เป็นผู้ปฏิบัติงาน  
-เป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นผู้ที่ต้องมา แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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3. กระบวนการการจัดการความรู้  
แนวคิดของการจัดการความรู้ 

1) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledgeให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความรู้
และประโยชน์สงสุดต่อองค์กร 

2) ถ่ายทอด ออกมาสู่คนอ่ืนๆที่ต้องการความรู้นั้นด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารคู่มือ/สื่อรูปแบบต่างๆ
หรือการสอนงานแบบเป็นพ่ีเลี้ยง/การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

 
 
แนวทางการจัดการความรู้ 

ใช้วิธีการง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยขยายไปใช้วิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญคือ ต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing, KS) 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการท างานแบบ Best Practice (ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มีประสิทธิภาพสูง 
หรือมีคุณภาพสูง)   

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) 
 
การด าเนินการจัดการความรู้ 
- ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ชัดเจน โดยพจิารณาจากยุทธศาสตร์ หรือจากปัญหาขององค์กร 
- วางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้ วงจรการจัดการ ความรู้ (Change Management Process)  
- จัดท ากระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
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กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
 
 
เป็นกรอบความคิด เพ่ือให้องค์การที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์การได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การที่
จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2) การสื่อสาร 
3) กระบวนการและเครื่องมือ 
4) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ 
5) การวัดผล 
6) การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล  
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 
 
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
6. การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
7. การเรยีนรู้ (Learning)  
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องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  
Peter Senge (1990) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า “เป็นองค์การซึ่งคนในองค์การได้ขยาย

ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่
บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์การที่มีความคิดใหม่ ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รับการ
ยอมรับ เอาใจใส่ และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ” 
ทั้งนี้องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องประกอบไปด้วยหลัก 5 ประการ ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ 
 

 
 

1) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) คือ คุณลักษณะของคนในองค์การที่มีความเป็นนายของตนเอง 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความกระตือรือร้น สนใจ และใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะ
เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนมุ่งสู่จุดหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของสมาชิกใน
องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การใดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แล้ว องค์การนั้นจะมีบุคลากรที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา 

2) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือ การสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิกใน
องค์การ เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์การ องค์การ
แห่งการเรียนรู้สมาชิกทุกคนจะมีวิสัยทัศน์ของตนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวม
พลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดหมายเดียวกับของคนทั้ง
องค์การ บุคลากรในองค์การแห่งการเรียนรู้จะปฏิบัติงานโดยมิได้มุ่งผลส าเร็จของภาระงานตนเองเท่านั้น แต่จะมุ่ง
ผลส าเร็จขององค์การเป็นส าคัญ  

3) แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ แบบแผนทางจิตส านึกของคนในองค์การ เป็นภาวะทางจิต 
ทัศนคติการมองโลก ตลอดจนความเชื่อของคน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทางสังคม (Socialization) ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของคนในองค์การนั้น ๆ แบบแผนความคิดนี้เองที่เป็นตัวหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้บุคลากรส่วน
ใหญ่ในองค์การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องมาจากมีภาพแผนความคิดความเชื่อที่คล้ายกัน 
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4) เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเป็นกลุ่มในองค์การโดยอาศัยความรู้และ
ความคิดของกลุ่มสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรู้ และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งไปเสีย
กว่าการอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีบุคลากรที่ท างานร่วมกันได้ อย่างดี ไม่
หวงความรู้ และเห็นการเรียนรู้จากทีมเป็นพลังส าคัญในการท างาน 

5) คิดเชิงระบบ (System Thinking) คือ วิธีการคิด การอธิบาย และการท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จะเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้เราสา มารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
4. การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ 

นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้สามารถท าได ้2 วิธี คือ ใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการ หรือใช้วิธีการประเมินแยกต่างหากมุ่งเน้นโดยตรงที่ประสิทธิผลท าให้มี
โอกาสได้พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่ต่อเนื่องโดยการติดตามผล พบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือพบ
โอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 



SPORTS SCEINCE - KBU แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  2559                                                                               
 

ส่วนที ่3 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2560 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดองค์กรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการประกันคุณภาพ และ
การเงิน ที่มีความทันสมัย  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
กลยุทธ์/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

4.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
(สกอ. 5.1 ) 

1.จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 
 
2. จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  
 

คณะละ 1  
องค์ความรู้ 

 
คณะละ 1  
องค์ความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  
2  โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นในแผนการจัดการความรู้ 
3. จัดระบบรวบรวม วิเคราะห์  ติดตามผลการน าองค์ความรู้
จากการจัดการความรู้หรือจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น จุลสาร Web Blog 
Web Board  
4. โครงการจัดท าคลังปัญญา  (KM  ที่น าไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย) 
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แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 

 
เป้าหมาย KM (Desired State): ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กรในการการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือของการจัดการความรู้ด้านบูรณาการการเรียนการสอนสู่การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับ
แผนคณะฯ/
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. จัดท าคู่มือการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 

สร้างข้อตกและแนวทาง โดย
มีหลักการจัดการความรู้เป็น
แนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 4 KBU  

มีคู่มือและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี 

ความก้าวหน้า
ของด าเนินการ 

100 %  
5,000 การจัดการความรู้ 

ปีการศึกษา
2559 

2. จัดท าคู่มือการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
 

สร้างข้อตกและแนวทาง โดย
มีหลักการจัดการความรู้เป็น
แนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 4 KBU  

มีคู่มือและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี 

ความก้าวหน้า
ของด าเนินการ 

100 %  
5,000 การจัดการความรู้ 

ปีการศึกษา
2559 
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3. จัดท าคู่มือการจัดการ
ความรู้ด้านการสอบวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 (ทวนสอบ) 

สร้างข้อตกและแนวทาง โดย
มีหลักการจัดการความรู้เป็น
แนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 4 KBU  

มีคู่มือและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี 

ความก้าวหน้า
ของด าเนินการ 

100 %  5,000 การจัดการความรู้ 
ปีการศึกษา

2559 

4. โครงการบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบ
วงจร 

 รวมรวบวิธีการสอน วิธีการ
ประเมิน และเทคนิคต่างๆ 
เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนา
นักศึกษา และคณาจารย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 4 KBU  

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 
2. รายงานสรุปผล
แนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีและชัดเจน 

1.อาจารย์
ผู้สอนจ านวน
ไม่น้อยกว่า 70 
%จากรายวิชา

ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

5,000 
ฝ่ายการจัดการ

ความรู้ +วิชาการ 
ปีการศึกษา

2559 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านสถิติและการ
เขียนรายงานการวิจัย  
 

 รวมรวบวิธีการและเทคนิค
เพ่ือใช้ความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ข้อ 4 KBU  

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 
 

 

ความก้าวหน้า
ตาม

รายละเอียด
โครงการ 

5,000 
ฝ่ายการจัดการ

ความรู้+วิชาการ+
วิจัย 

ปีการศึกษา
2559 

 
 


