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สรุปผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู ้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ :  ร้อยละของบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) :  ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งช้ีความรู้(Knowledge identification) 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย   
-บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้บัณฑิตวิทยาลัย  เลขที่ 279/2562  ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2562  เพ่ือให้การด าเนินงานการ
จัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย  
เลขที่ 279/2562  ลงวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2562 

คณะกรรมการ
KM 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย 
มีการประชุ ม  ครั้ งที่  11/2562 วัน พุ ธที่  20 
พฤศจิกายน  2562 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

จ านวนครั้ง 
ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM ครั้งที่ 
11/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 

2562 

คณะกรรมการ
KM  

 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
- การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน    
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้มกีารแสวง
ความรู้จากภายนอก ได้แก่  เว็บไซต์ของ 
https://www.facgure.com/ithesis/และได้มีการ

จ านวนแหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
2 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
-เว็บไซต์
https://ithesis.vru.ac.th/ 

คณะกรรมการ
KM 

 

 

https://www.facgure.com/ithesis/
https://ithesis.vru.ac.th/
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แสวงความรู้จากภายในมหาวิทยาลัย  
https://ithesis.vru.ac.th/ 

และhttps://ithesis.vru.ac.th/ 
 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) 
3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ

จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม 
-บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

จ านวน 1 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์การ
จัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย 

http://grad.vru.ac.th/km/ind
ex.php   

น.ส.ทิพวัลย์    
ผานิบุตร 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

-บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้าการใช้โปรแกรมการบริหารจัดท า
วิทยานิพนธ์ (iThesis)  เผยแพร่บนเว็บไซต์การ
จัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 

จ านวนแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ านวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
http://grad.vru.ac.th/km/in
dex.php 

น.ส.ทิพวัลย์    
ผานิบุตร 

 

 

 

 

 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท า

- คณะกรรมการ KM บัณฑิตวิทยาลัย ได้
ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาทบทวนความ

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 
ของคณะ

คณะกรรมการ KM บัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน  8  คน  คิดเป็น

คณะกรรมการ
KM 

 

https://ithesis.vru.ac.th/
https://ithesis.vru.ac.th/
http://grad.vru.ac.th/km/index.php
http://grad.vru.ac.th/km/index.php
http://grad.vru.ac.th/km/index.php
http://grad.vru.ac.th/km/index.php
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กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท า
ไว้อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นในการ
จัดความรู้   

กรรม     
การ KM 

ร้อยละ  100 เข้าร่วมประชุม  

5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) 
-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ การจัดท า Website 
- บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
http://grad.vru.ac.th/km/index.php 
เพ่ือท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถ
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

จ านวนแหล่ง
เผยแพร่แนวปฏิบัติ

ที่ด ี

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 จ านวน 1 ช่องทาง 
-เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/km/index
.php 

น.ส.ทิพวัลย์    
ผานิบุตร 

 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการการ
จัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 
09.00 -16.30 น. ณ ห้อง 15-408 โดยให้ 
นางสาวทพิวัลย์ ผานิบุตร  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับโปรแกรมการบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์ (iTesis)  ระบบการจัดท า
วิทยานพินธ์และระบบอ้างอิง endnote         
ผู้ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย 
เป็นถ่ายทอดองค์ความรู้   

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
1 ครั้ง คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562  - เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไว้        
บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/km/index
.php 

คณะกรรมการ
KM 

 

7.การเรียนรู้ (Learning)  

-บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยสามารถน า 
องค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละของบุคลากร
สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้รับถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับ

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละของบุคลากรสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับผู้รับบริการ  จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

คณะกรรมการ
KM 

 

http://grad.vru.ac.th/km/index.php
http://grad.vru.ac.th/km/index.php
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ผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


