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 แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจําปีการศึกษา 2560 
องค์ความรู้ : (ด้านการผลิตบัณฑิต) ด้านการผลิตบัณฑิต : เรื่องการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ตัวชี้วัด (KPI) :  จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 หลักสูตร ของคณะครุศาสตร์   

 
ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 
แผนการจัดการความรู้ ประจาํปี 
งบประมาณ 2560 เลขที่ 
459/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 
ธันวาคม  2560 

ธันวาคม 
2560 

มีคณะกรรมการ
พัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

คณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรม 
จํานวน   
1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
การศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ
จัดการศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
2561 

มีการประชุมเพื่อ
ระดมความ
คิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM ประชุม 
อย่างน้อย  

1 ครั้ง 

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
การศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

มีนาคม 2561 แหล่งแสวงหา
ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์  

คณะกรรมการ KM 
และกลุ่มผู้วิจัยการ

จัดการศึกษา 

จํานวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย  
1 แหล่ง 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

ประชุมระดมความคิดเห็น
ประสบการณ์เพื่อรวมองค์ความรู้
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 
สําหรับการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

เมษายน 2561 จํานวนครั้งที่
จัดการให้ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการ KM 
และกลุ่มผู้วิจัยการ

จัดการศึกษา 

มีความ
เข้าใจเข้าใจ
ในการจัดทํา 

มคอ.3 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ

รวบรวมการจัดการศึกษาในยุค 

4.0 และการคดัสรรกระบวนการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 มีระบบฐานข้อมูล คณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์  

เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์

คณะครุศาสตร ์

 

มีระบบ

ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย   

1 ระบบ 

 รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

เมษายน 2561 มีแหล่งเผยแพร่
ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

เจ้าหนาที่งาน
ประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร ์

 

แหล่ง
เผยแพร่
ความรู้ 

 
 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การค้นคว้า
เพิ่มเติมมาพิจารณาจัดเป็น
หมวดหมู่เพื่อจัดทําเป็น
ฐานข้อมูล 

พฤษภาคม  
2561 

ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษา 

คณะกรรมการ KM 
และกลุ่มผู้วิจัยการ

จัดการศึกษา 

 
 



~ 3 ~ 

 

ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification 
and Refinement) 

ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดทําไว้อย่างเป็น
ระบบและเขียนบทความวารสาร 
และนําไปเผยแพร่  

มิถุนายน  
2561 

เกิดองค์ความรู้
ใหม ่

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 
 

องค์ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทํา มคอ.3 สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ 

มิถุนายน  
2561 

รายงานการ
กลั่นกรอง 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร

ทางการ 

คณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ และ 

บุคลากรทางการ 

รายงาน 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆได้แก่ การจัดทํา Website  
และบทความวารสาร เอกสารที่
ได้รับการตีพิมพ์ 

กรกฎาคม 
2561 

มีช่องทางการ
เข้าถึงความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์
คณะครุศาสตร ์

ช่องทาง 
อย่างน้อย   
1 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาจัดเวที 
การจัดการศึกษา และการคดัสรร
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 

สิงหาคม 2561 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร ์
กลุ่มผู้วิจัยการจัด

การศึกษา 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 กิจกรรม 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์
ภายในหน่วยงานและนอก
หน่วยงาน แบ่งปันและเผยแพร่
ความรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สิงหาคม  2561 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร ์
กลุ่มผู้วิจัยการจัด

การศึกษา 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 กิจกรรม 

7. การเรียนรู้ (Learning) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ในรูปแบบและวิธีการต่างๆไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชากลุ่มวิชาชีพของคณะครุ
ศาสตร์  
 

กันยายน  
2561 

ผู้ที่นําองค์ความรู้
ไปใช้งาน 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการ KM จํานวน 
อย่างน้อย   

1 คน 

 ส่งเสริมให้สมาชิกนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

กันยายน  
2561 

ร้อยละของ
จํานวนสมาชิกที่
นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
จัดทํา มคอ.3 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการ KM 

คณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ 

ร้อยละ 80 
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แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร ์

องค์ความรู้  : ด้านงานวิจัย เรื่องการเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนและได้รับรางวัล  

ตัวชี้วัด (KPI) : การนําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด :  อย่างน้อย 1 หลักสูตร ของคณะครุศาสตร์  
ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge 

identification) 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนการจัดการความรู้ ประจาํปี

งบประมาณ 2560 เลขที่ 

459/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 

ธันวาคม  2560 

ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการ

พัฒนาสถาบันสู่

สถาบันเรียนรู้ 

คณาจารย์และบุคลากร คณบดี 

คณะกรรมการ KM 

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

จํานวน   

1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

การศึกษาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ คัดเลือกองค์ความรู้ที่

จําเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของคณะ 

กุมภาพันธ์ 

2561 

มีการประชุมเพื่อ

ระดมความ

คิดเห็น 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM ประชุม 

อย่างน้อย  

1 ครั้ง 

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยเพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์โดยการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

มีนาคม 2561 ความรู้ที่ได้รับจาก
แหล่งแสวงหา

ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์  

คณะกรรมการ KM 
และอาจารย์ในคณะ

ครุศาสตร ์

จํานวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย  
1 แหล่ง 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

คณะกรรมการจัดการความรู้

รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการ

อบรมฯและศึกษาความรู้เพิ่มเติม

ในเรื่องของการสังเคราะห์องค์

ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยเพื่อ

การนําไปใช้ประโยชน์ 

เมษายน 2561 จํานวยความรู้ที่ได้ คณะกรรมการ 

คณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์  

คณะกรรมการ KM วิจัย1 เรื่อง 

รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

เมษายน 2561 มีแหล่งเผยแพร่
ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
และ บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์คณะ       
ครุศาสตร ์

แหล่ง
เผยแพร่
ความรู้ 

 
4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

สมาชิกกลุ่มประมวลความรู้ เกี่ยวกับ
รูปแบบการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์  
โดยการจัดประชุมระดมความคิด 

พฤษภาคม 
2561 

เกิดองค์ความรู้
ใหม ่

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 
อาจารย์คณะ       
ครุศาสตร ์

องค์ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร  
กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่
ได้รับจากงานวิจัย เพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์ 

มีรายงานการ
กลั่นกรองความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

รองคณบดี  

อาจารย์คณะ       

ครุศาสตร ์

 

องค์ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การจัดทํา Website  
และบทความทางวิชาการลงใน
ฐานข้อมูล TCI  

พฤษภาคม 
2561 

มีช่องทางการ
เข้าถึงความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่เว็บไซต์  

คณะครุศาสตร ์
 

ช่องทาง 
อย่างน้อย   
1 ช่องทาง 
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ลําดับ กระบวนการจัดการ

ความรู ้

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

ประชุมกลุ่มย่อย ภายในคณะ การ
จัดการศึกษา จัดกิจกรรมพบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สาขาวิชา ทีมวิจัย วไลยอลงกรณ์ 

มิถุนายน 2561 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ KM 

รองคณบดี  

คณะครุศาสตร ์
กลุ่มผู้วิจัยการจัด

การศึกษา 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
อย่างน้อย   
1 กิจกรรม 

7. การเรียนรู้ (Learning) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยมาจัดทําบทความและ
เผยแพร่ทั้งในรปูแบบเวที และ
บทความวิชาการ 

กรกฎาคม 
2561 

ผู้ที่นําองค์ความรู้
ไปใช้งาน 

 
 

คณาจารย์คณะ        
ครุศาสตร ์

 
 

คณะกรรมการ KM จํานวน 
อย่างน้อย   

1 คน 

การประเมินผลการนําไปใช้
ประโยชน์ ส่งกลุ่มความรู้เข้ารว่ม
การสรรหา กับมหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 
2561 

จํานวนรางวัลที่ได้ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ KM จํานวน 
อย่างน้อย   

1 คน 
 

 

 


