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สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจําปีการศึกษา 2559 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู ้(km action plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การจัดการความรู้เรื่องระบบการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ *อักขราวิสุทธิ์* 
ตัวชี้วัด (KPI) :  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ *อักขราวิสุทธิ์* 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 – แต่งตั้งคณะกรรการการจัดการ
ความรู้  

-คณะแต่งตั้งแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการการ
จัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2559  ที่ 
011/2560 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2560   

เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินงานการจัดความรู้   
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคําสั่ง
แต่งตั้ง 

บุคลากร
บัณฑิต
วิทยาลัย 

จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ เลขที่ 
011/2560  ลงวันที่  15 

มกราคม 2560  

คณะกรรมการ
KM 

 

1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่

คณะกรรมการการจดัการความรู้ได้มีการประชุม

คณะกรรมการ KM  ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 16 

มกราคม 2560  เพื่อกําหนดประเด็นความรูท้ีม่า

จัดการ  

 

จํานวนครั้ง 
ที่ประชุม 

บุคลากร
บัณฑิต
วิทยาลัย 

จํานวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ ที ่16 

มกราคม 2560 

คณะกรรมการ
KM  

 

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

การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

1 องค์ความรู้ บุคลากร
บัณฑิต
วิทยาลัย 

จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่  
1. การจดัการความรู้เกีย่วรับ

คณะกรรมการ
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

การรับส่งหนงัสือ 

2. การจดัการความรู้เรือ่ง
ระบบการตรวจสอบการ 

คัดลอกวิทยานิพนธ์ *อักขรา
วิสุทธิ์* 

3.การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ(Knowledge Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม 

-บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
http://grad.vru.ac.th 
เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

จํานวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grad.vru.ac.th 

คณะกรรมการ
KM 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

-บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ *อักขราวิสุทธิ์*เผยแพร่บนเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรบั
บุคลากร นักศกึษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการ
ศึกษา 

จํานวนแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จํานวน 1 แหลง่ ได้แก่ 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th 

คณะกรรมการ
KM 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบณัฑิต 

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู(้Knowledge Codification and Refinement) 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบณัฑิต 

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดทํา
ไว้อย่างเป็นระบบ 

- คณะกรรมการ KM บัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้องของ
เนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดทําไว้อย่างเป็นระบบ 
และสรุปประเด็นในการจัดความรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้ อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 

จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
- ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ *อักขรา
วิสุทธิ์* 

 
คณะกรรมการ

KM 

 

5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) 

-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การจัดทาํ Website 

- บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
http://grad.vru.ac.th 
เพื่อทําให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเขา้ถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น  

จํานวนช่องทาง 
การเข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
1     

ช่องทาง 

 จํานวน 1 ช่องทาง 
-เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th 

คณะกรรมการ
KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบณัฑิต 
กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6.การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
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จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่อง  
ระบบการตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ์  *อักขราวิสุทธิ์* 
 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการการจัดการ
ความรู้  เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันเมือ่วันอังคารที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 15-409 โดยมี         
นายชัชพงศ์  มาเมือง เป็นวิทยากร 

จํานวนกิจกรรม อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
-โครงการการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
KM 

 

7.การเรียนรู ้(Learning) 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
นําองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรปูแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผูอ้ื่นได้ 
 

บุคลกรบัณฑิตที่
ได้รับการอบรม
นําองค์ความรู้ไป

ใช้งาน 

อย่างน้อย 
1 

หลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ระบบการตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ์  *อักขราวิสุทธิ์* 

คณะกรรมการ
KM 

 

 


