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แผนการจัดการความรู คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นความรู : แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 4.0 และการคัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
ตัวชี้วัด (KPI) :  ทุกหลักสูตร ของคณะครุศาสตร  
 

ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา 

แผนการจัดการความรู ประจําป 

งบประมาณ 2560 เลขที่ 

022/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 

มกราคม 25560 

กุมภาพันธ 2560 มีคณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

คณาจารยและบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรม 

จํานวน   

1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ

สรางองคความรูใหม การศึกษา

วิเคราะหและสังเคราะหกรอบ

แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 

4.0 และการคัดสรรกระบวนการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ 

กุมภาพันธ 2560 มีการประชุมเพื่อ

ระดมความคิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM ประชุม 

อยางนอย  

1 ครั้ง 
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

การคนหาและรวบรวมความรูใน
องคความรูที่ไดรับการคัดเลือก 
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษา
ในยุค 4.0 และการคัดสรร
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

มีนาคม 2560 แหลงแสวงหา
ความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร  คณะกรรมการ KM 
และกลุมผูวิจัยการจัด
การศึกษาในยุค 4.0 

จํานวนแหลง
ความรู 

อยางนอย  
1 แหลง 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการ

จัดเก็บความรูที่ไดจากการรวบรวม  

การจัดการศึกษาในยุค 4.0 และ
การคัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ 

เมษายน 2560 มีระบบฐานขอมูล คณาจารยคณะครุศาสตร  รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 

กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

 

มีระบบ

ฐานขอมูล 

อยางนอย   

1 ระบบ 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อเผยแพรบน
เว็บไซต 

เมษายน 2560 มีแหลงเผยแพร
ความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการศึกษา

และบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

แหลง
เผยแพร
ความรู 

อยางนอย   
1 แหลง 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

รวมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกตองของเน้ือหาประเด็นความรูที่
ไดจัดทําไวอยางเปนระบบ 
 และเขียนบทความวารสาร และ
นําไปเผยแพร   

พฤษภาคม 
2560 

เกิดองคความรูใหม คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

องคความรู 
อยางนอย    
1 เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

เผยแพรความรูผานชองทางตาง  ๆ
ไดแก การจัดทํา Website  
และบทความวารสาร เอกสารที่
ไดรับการตีพิมพ 

พฤษภาคม 
2560 

มีชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

ชองทาง 
อยางนอย    
1 ชองทาง 
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสาขาวิชา 
จัดเวที การจัดการศึกษาในยุค 4.0 
และการคัดสรรกระบวนการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ 
 

มิถุนายน 2560 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู 
อยางนอย    
1 กิจกรรม 

7. การเรียนรู (Learning) สามารถนําองคความรูที่ไดรับมาใน
รูปแบบและวิธีการตางๆ ไปใชใน
การปฏิบัติงาน  
ใชในการเรียนการสอนในรายวิชา
กลุมวิชาชีพของคณะครุศาสตร  
และทีมวิจัยเปนวิทยากรนําเสนอ
รูปแบบเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบproductive learning 
ใหกับคณาจารยคณะวิทยาศาสตร 

มิถุนายน 2560 ผูที่นําองคความรู
ไปใชงาน 

คณาจารยคณะครุศาสตร คณะกรรมการ KM จํานวน 
อยางนอย    

1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 4 ~ 

 

ชื่อหนวยงาน  : คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

ประเด็นความรู : แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 4.0 และการคัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
ตัวชี้วัด (KPI) :  ทุกหลักสูตร ของคณะครุศาสตร  
ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา 

แผนการจัดการความรู ประจําป 

งบประมาณ 2560 เลขที่ 

022/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 

มกราคม 25560 

กุมภาพันธ 2560 มีคณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

คณาจารยและบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรม 

จํานวน   

1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ

สรางองคความรูใหม การศึกษา

วิเคราะหและสังเคราะหกรอบ

แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 

4.0 และการคัดสรรกระบวนการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ 

กุมภาพันธ 2560 มีการประชุมเพื่อ

ระดมความคิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM ประชุม 

อยางนอย  

1 ครั้ง 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

การคนหาและรวบรวมความรูใน
องคความรูที่ไดรับการคัดเลือก 
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษา
ในยุค 4.0 และการคัดสรร
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

มีนาคม 2560 แหลงแสวงหา
ความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร  คณะกรรมการ KM 
และกลุมผูวิจัยการจัด
การศึกษาในยุค 4.0 

จํานวนแหลง
ความรู 

อยางนอย  
1 แหลง 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการ

จัดเก็บความรูที่ไดจากการรวบรวม  

การจัดการศึกษาในยุค 4.0 และ
การคัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิง

เมษายน 2560 มีระบบฐานขอมูล คณาจารยคณะครุศาสตร  รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 

กลุมผูวิจัยการจัด

มีระบบ

ฐานขอมูล 

อยางนอย   
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

ผลิตภาพ การศึกษาในยุค 4.0 

 

1 ระบบ 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อเผยแพรบน
เว็บไซต 

เมษายน 2560 มีแหลงเผยแพร
ความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการศึกษา

และบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

แหลง
เผยแพร
ความรู 

อยางนอย   
1 แหลง 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร  
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษา
ในยุค 4.0 ตีพิมพลงวารสาร  

พฤษภาคม 
2560 

เกิดองคความรูใหม คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

องคความรู 
อยางนอย    
1 เรื่อง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

เผยแพรความรูผานชองทางตาง  ๆ
ไดแก การจัดทํา Website  
และบทความทางวิชาการลงใน
ฐานขอมูล TCI  

พฤษภาคม 
2560 

มีชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

ชองทาง 
อยางนอย    
1 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge Sharing) 

จัดเวที การจัดการศึกษาในยุค 4.0 
และการคัดสรรกระบวนการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ 
จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสาขาวิชา 
 
ทีมวิจัยวไลยอลงกรณการศึกษา4.0 
โดยมี ผศ ดร เรขา อรัญวงศ อ ดร 

มิถุนายน 2560 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู 

คณาจารยคณะครุศาสตร 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร 
กลุมผูวิจัยการจัด

การศึกษาในยุค 4.0 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู 
อยางนอย    
1 กิจกรรม 
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

เลอลักษณ โอทกานนท ประพรรธน 
พละชีวะ กาญจนา เวชบรรพตและว
ราพร อัศวโสภณชัย ไดรับเชิญเปน
วิทยากรนําเสนอรูปแบบการวิจัยว
ไลยอลงกรณการศึกษา4.0 หรือ 
VRU Education 4.0 ในงานการ
ประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายสูการ
ปฏิบัติ 4.0 
 

7. การเรียนรู (Learning) สามารถนําองคความรูที่ไดจากการ
วิจัยมาจัดทําบทความและเผยแพร
ทั้งในรูปแบบเวที และบทความ
วิชาการ  
 
 
 
  

มิถุนายน 2560 ผูที่นําองคความรู
ไปใชงาน 

คณาจารยคณะครุศาสตร คณะกรรมการ KM จํานวน 
อยางนอย    

1 คน 

 

 

 


