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สรุปผลการดําเนนิงานแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจําปีการศกึษา 2559 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู ้(km action plan)  
ชื่อหน่วยงาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ :  การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 
ตัวชี้วัด (KPI) :  บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 สามารถนําความรู้ไปใช้ 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ 216/2560 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อทําหน้าที่ในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 
คําสั่งแต่งตั้ง 

1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เลขที่ 216/2560  
ลงวันที่ 28 มกราคม 2560 

ผอ.  

1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่

- คณะกรรมการการ จัดการความ รู้ประจํ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการประชุม  ครั้ งที่ 
1/2560 วันที่ 12  มกราคม 2560 เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ 
ได้แก่ เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงาน
การประชุม และกําหนดให้ อ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี  เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 
 

จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1 ครั้ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM  
ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 12  มกราคม 2560 
 

อ.ดร.พรรณวิภา 
แพงศรี 
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ขั้นตอนการจัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

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

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพื่อจัดทําโครงงานพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจัด
ให้มีการนําเสนอและอภิปรายในโครงการที่น่าสนใจ 

จํานวน  
แหล่งความรู้ 

อย่างน้อย  
1  

แหล่งเรียนรู ้

จํานวน 1 แหลง่เรียนรู้ ได้แก่ 
-เว็บไซต์ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://www.trf.or.th/inde
x.php 
-เว็บไซต์ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.)
http://www.thaihealth.or.
th/ 

อ.ดร.พรรวิภา 
แพงศรี 

 

3.การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ(Knowledge Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม 

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

จํานวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย  
1 ฐานข้อมูล 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมลู
บนเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th 

น.ส.จิตินันท์ 
พันธ์สุจริต 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําความรู้ที่ได้จาก
การค้นคว้า 1 เรื่อง ได้แก่ เทคนิคการจัดประชุม
และการเขียนรายงานการประชุม 

จํานวนแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

อย่างน้อย  
1 แหล่ง 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th 

น.ส.จิตินันท์ 
พันธ์สุจริต 

 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู(้Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดทํา
ไว้อย่างเป็นระบบ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาในการจัดประชุมและการเขียน
รายงานการประชุม พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่

องค์ความรู้ที่ได้ อย่างน้อย 1 
เรื่อง 
 

จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เทคนิคการจัดประชุมและ
การเขียนรายงานการประชุม 

คณะกรรมการ 
KM 

 



~ 3 ~ 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ดี เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียน
รายงานการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) 

-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การจัดทาํเว็บไซต์ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัด
ประชุมและการเขียนรายงานการประชุม บน
เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th เพื่อทําให้ผู้สนใจในการใช้
ความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวกขึ้น  

จํานวนช่องทาง 
การเข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย   
1 ช่องทาง 

 จํานวน 1 ช่องทาง 
-เว็บไซต์ KM สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th 

คณะกรรมการ
KM 

 

6.การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเผยแพ่องค์ความรู้ 
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เทคนิคการ
จัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม ร่วมกัน
ในวันที่ 26 มิถนุายน 2560 ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดย น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ มา
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน 

จํานวนกิจกรรม อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การ
จัดการประชุมและการเขียน
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ
KM 

 

7.การเรียนรู ้(Learning) 

- บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําองค์
ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียน
รายงานการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนที่มีการนํา
องค์ความรู้ไปใช้ 

อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

บุคลากรภายในหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80 

สามารถนําความรู้ไปใช้ 

คณะกรรมการ
KM 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/การดําเนินทั้งหมด 1 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม  คิด

เป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 


