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แผนการจัดการความรู้คณะดจิทิัลมีเดียประจ าปีการศึกษา 2554 

คณะกรรมการจดัการความรู้ 
คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
 แผนการจดัการความรู้นีก้ าหนดขึน้มาเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายและแผนการปฏิบตัิในระบบ 
การจดัการความรู้ส าหรับคณะดิจิทลัมีเดียโดยเฉพาะระบบการจดัการความรู้นีพ้ฒันาตามแนวคิดของการจดัการความรู้ท่ี
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและกิจกรรมตา่งๆ ของคณะโดยเน้นท่ีการให้ความส าคญักบัการใช้ประโยชน์
จากความรู้และการบริหารความรู้ อีกทัง้การด าเนินการในสว่นของการจดัการความรู้นัน้ต้องไมก่ลายเป็นภาระท่ีเพิ่มมาก
ขึน้กบับคุลากรและองค์กรด้วย ดงัหลกัการท่ีวา่ “การจดัการความรู้เพ่ือพฒันาองค์กร” 
 
วสัิยทัศน์การจัดการความรู้  
 การน าระบบการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร จดัการ สร้างและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ทัง้ในรูปแบบความรู้ช่อนเร้น (Tacit Knowledge)และความรู้เดน่ชดั (Explicit Knowledge) ท่ี
เป็นองค์ความรู้เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรทัง้ 5 สาขาในคณะ ได้แก่ 2D Animation, 3D Animation, Motion Graphics 
Character Design, Game Programming, Game Design, Digital Arts, Computer Graphic, Interactive Design, 
Visual Effects ซึง่รวบรวมมาจากแหลง่ความรู้ต่างๆทัง้ภายในและภายนอกคณะให้เกิดประโยชน์สงูสดุและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีทางคณะก าหนดไว้โดยให้ความส าคญักบัการจดัเก็บความรู้ (Knowledge Assets) การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Sharing) การน าความรู้ไปปฏิบตัิ (Knowledge Implementation) และการบรูณาการความรู้ (Knowledge 
Integration)  
 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้คณะดจิทิัลมีเดีย  
 ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ของคณะดิจิทลัมีเดีย เป็นการบรูณาการยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ 4 
ยทุธศาสตร์ประกอบด้วย Asset Strategy, Sharing Strategy, Implement Strategy และ Integration Strategy เข้า
ด้วยกนั 
 

 Asset Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการจดัเก็บความรู้  

 การจดัเก็บฐานความรู้และแบง่ปันองค์ความรู้ ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ท่ีอยูใ่นรูปแบบความรู้เดน่ชดั (Explicit 
Knowledge)  ทัง้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจยั ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนนุ เพ่ือให้เกิดการสัง่สมความรู้และสามารถน าความรู้ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะ
การเผยแพร่งานวิจยัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม รวมถงึการจดัเก็บฐานความรู้ส าหรับเผยแพร่สูอ่ตุสาหกรรมและ
สาธารณะในรูปแบบตา่งๆ  
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 Sharing Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการถ่ายทอดความรู้  

 การก าหนดความรู้และแนวทางในการถ่ายทอดความรู้แบบซอ่นเร้น(Tacit Knowledge) โดยเน้นในเร่ืองของการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคน  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน การถ่ายทอดความรู้จาก
บคุลากรรุ่นหนึง่ไปสูบ่คุลากรอีกรุ่นหนึง่ รวมถงึการถ่ายทอดจากงานวิจยัสูอ่ตุสาหกรรม การถ่ายทอดความรู้จาก
การวิจยัสูส่งัคม การเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะ 
 

 Implement Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการน าความรู้ไปปฏิบตัิ 

 การน าองค์ความรู้ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ทัง้ในรูปแบบความรู้ช่อนเร้น (Tacit Knowledge)และความรู้เดน่ชดั 
(Explicit Knowledge) ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริงด้วยการสร้างและพฒันางาน
ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ ในรูปแบบตา่งๆ เช่น 3D Animation, 2D Animation Web Design, Motion 
Graphics, Mobile Game เป็นต้น รวมถึงการก าหนดความรู้และแนวทางในการบริการความรู้ทางด้านดิจิทลั
คอนเทนท์สูส่งัคม 
 

 Integration Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการบรูณาการความรู้ 

 การสร้างและบรูณาการความรู้จากองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของบคุลากร หน่วยงาน กระบวนการ ผลงานวิจยัและ
อ่ืนๆ ของคณะในรูปแบบงานสร้างสรรค์ และงานวิจยั เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมในการถ่ายทอดและบรูณาการ
ความรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุสว่นท่ีเก่ียวข้องการจดัเก็บความรู้ การแบง่ปันความรู้ เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่หรือท่ีสร้างขึน้ใหมน่ัน้สามารถกลบัมาใช้ประโยชน์ให้กบัคณะได้อีก รวมถึงความสามารถใน
การพฒันางานวิจยัเพ่ือรองรับความต้องการของอตุสาหกรรมหรือตลาดได้อยา่งแท้จริง 
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ขอบเขตการจัดการความรู้ 
ก าหนดขอบเขต (KM Focus Area) เป็นความรู้ท่ีจ าเป็นสนบัสนนุพนัธกิจ/ วิสยัทศัน์/ ยทุธศาสตร์ของคณะ และ

เป็นความรู้ท่ีส าคญั ประกอบด้วย 
1. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและการสง่เสริมด้านการเรียนการสอน เพ่ือการผลติบณัฑิตอยา่งเป็นมืออาชีพ 
2. ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านการวิจยั 

 
ประดน็ความรู้ส าหรับการจัดการความรู้ 
 คณะดิจิทลัมีเดียเป็นคณะที่เน้นการเรียนรู้และการผลติบณัฑิตเพื่อให้เป็นมืออาชีพทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ ใน
ด้านท่ีเป็นจดุเด่นของคณะคือ Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic Design 

ประเดน็ท่ี 1 การผลติบณัฑิต ด้าน Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic 
Design 

ประเดน็ท่ี 2 การพฒันาจากการจดัการความรู้เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจยั 
ประเดน็ท่ี 3 การสร้างความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมในด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 

1. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ท่ีเป็น Tacit Knowledge ในตวับคุลากรของคณะดิจิทลัมีเดียและความรู้ท่ีเป็น 
Explicit Knowledge ท่ีมีอยูท่ัง้จากแหลง่ความรู้ภายในและภายนอกคณะ 

2. มีการถ่ายทอดความรู้ในระหวา่งบคุลากรทัง้คณาจารย์และนกัศกึษา 
3. ใช้เทคโนโลยีในเพื่อสร้างระบบการจดัเก็บและให้มีการเข้าถงึโดยสะดวก 
4. สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในการจดัการความรู้ 

 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

1. คณาจารย์ในคณะที่ท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติบณัฑิต และการวิจยั 
2. นกัศกึษา 
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ประเดน็ที่ 1 การผลติบัณฑิต  ด้าน Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic 
Design 
กจิกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
มีการจดัเก็บรวบรวมข้อมลู
ความรู้ด้านดิจิทลัคอนเทนท์
ในรูปแบบตา่งๆ 

จดัท าพืน้ท่ีส าหรับ
เป็นคลงัเก็บความรู้
เก่ียวกบัดิจิทลัคอน
เทนท์ Online 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ KM         
Digital Media 

Creative Center 

เพ่ือการเก็บรวบรวม
ความรู้ และผลงาน
ด้านดิจิทลัคอนเทนท์ท่ี
มีอยู ่อย่างเป็นระบบ 
และเข้าถงึได้ 

จดัท าและรวบรวมบนัทกึ
องค์ความรู้(Tutorial)ใน
รูปแบบดิจิทลัไฟล์ท่ีบคุลากร
อ่ืนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

มีการจดัท า Tutorial 
อยา่งน้อย 2 เร่ือง 
และ upload บน 
Website 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ KM         
Digital Media 

Creative Center 

เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพ อยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

การสนบัสนนุการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพระหวา่ง
คณาจารย์ 

มีกิจกรรมการ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ อยา่ง
น้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ คณะกรรมการ KM          เพ่ือให้คณาจารย์ได้
สามารถพฒันาและ
เรียนรู้ได้จากประสบ
การณของแตล่ะคน 

การเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้
และทกัษะทางวิชาชีพ
ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา 

มีกิจกรรมทางวิชาชีพ
ท่ีเป็นการท างาน
ร่วมกนัระหวา่ง
อาจารย์และนกัศกึษา 
อยา่งน้อย 2 โครงการ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณาจารย์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติม ระหวา่ง
อาจารย์และนกัศกึษา 

การสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 

มีโครงการให้
นกัศกึษาได้ท างาน
ร่วมกนันอกหลกัสตูร 
อยา่งน้อย 2 โครงการ 

นกัศกึษา คณาจารย์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
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ประเดน็ที่ 2 การพัฒนาจากการจัดการความรู้เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวจัิย 
กจิกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
จดัท านิตยสาร เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ในคณะ และ
ผู้ เช่ียวชาญในด้านดิจิทลั
คอนเทนท์ 

มีการจดัท าหนงัสือท่ี
รวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ของ
คณาจารย์ เพ่ือการ
เผยแพร่อยา่งน้อย 1 
ครัง้ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ KM          เพ่ือการน าความรู้ท่ีได้ 
ไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การพฒันางานด้าน
ตา่งๆ ตอ่ไป 

การฝึกอบรมสมัมนาหรือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการท่ีมี
การถ่ายทอดความรู้และเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปล่ียน
ความรู้หรือเรียนรู้ร่วมกนั 

มีการจดักิจกรรมหรือ
เข้าร่วม การฝึกอบรม
สมัมนาหรือฝึกอบรม
เชิงปฏิบตัิการท่ีมีการ
ถ่ายทอดความรู้และ
เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
หรือเรียนรู้ร่วมกนั 
อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ คณะกรรมการ KM          เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ ของ
คณาจารย์ผู้ เข้าร่วม 

 
ประเดน็ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในด้านประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

กจิกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
การเชิญผู้ทรงคณุวฒุิในวง
อตุสาหกรรมดิจิทลัคอน
เทนท์ มาให้ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

มีโครงการท่ีเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญในด้าน
ดิจิทลัคอนเทนท์ 
มาร่วมพดูคยุ และ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อยา่ง
น้อย 1 โครงการ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ KM          เพ่ือคณาจารย์ได้เพ่ืม
เติมความรู้ใหม่และ
ทนัสมยั ผา่น
ประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

การจดัให้มีการแลกเปลี่ยน
ด้านประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ ผ่านการท างานร่วม
ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
และคณาจารย์ในคณะ 

มีกิจกรรมท างานร่วม 
กนัระหวา่งผู้ เช่ียว 
ชาญ ในอตุสาหกรรม
หรือบคุลากรภาย 
นอกคณะ และ
คณาจารย์ในคณะ 
อยา่งน้อย 1 กิจกรรม 

คณาจารย์ คณาจารย์ เพ่ือให้คณาจารย์ได้
พฒันาทางด้านทกัษะ 
และทางวิชาชีพ 
ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรม 

 


