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แผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปหการศึกษา 2558 
 

1. แผนการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2558 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นความรู :  การจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของหลักสูตรนําไปประยุกตใช 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นความรูท่ี 1 การจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

สถาบันสูสถาบันเรียนรู 

14 ม.ค.59 จํานวนคําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารย - คณบดี 1 คําสั่ง 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

14 ม.ค.59 จํานวนรายงาน 

การประชุม 

KM Team - KM Team อยางนอย 1 ครั้ง 
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ประเด็นความรูท่ี 1 การจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

 

การคนหาและรวบรวมความรู
ในองคความรูที่ไดรับการ
คัดเลือก 
 

เม.ย. – มิ.ย. 59 จํานวนองคความรู  KM Team - KM Team อยางนอย 1 

องคความรู  

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชใน

การจัดเก็บความรูที่ไดจากการ

รวบรวม 

มิ.ย. 59 จํานวนฐานขอมูล - คณาจารยคณะ 

 

 KM Team อยางนอย   

1 ฐานขอมูล 

  รวบรวมความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต 

มิ.ย. 59 จํานวนองคความรู - คณาจารยและ
บุคคล ภายนอก 

- KM Team อยางนอย   
1 เรื่อง 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

การพิจารณาทบทวนความ
ถูกตองของเน้ือหาที่ไดจัดทําไว
อยางเปนระบบ 

มิ.ย. 59 จํานวนครั้งของการ
ประชุมคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาและ
กลั่นกรองความรู 

KM Team  - KM Team อยางนอย    
1 ครั้ง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

การเผยแพรความรูผาน
ชองทางตางๆ ไดแก  
การฝกอบรม การจัดทํา 
Website  

มิ.ย. 59 จํานวนชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารยคณะ
และบุคคล 
ภายนอก 

- ผูดูแลเว็บไซต อยางนอย    
1 ชองทาง 
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  ประกาศแจงบุคลากรทราบเพื่อ
นําองคความรูที่ไดรับมาใน
รูปแบบและวิธีการตางๆ ไปใช
ในการปฏิบัติงาน  

มิ.ย.59 จํานวนองคความรู คณาจารย - KM Team อยางนอย   
1 องคความรู 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 
Sharing) 

การจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการสอนและงานวิจัย 

มิ.ย.59 จํานวนกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนความรู 

คณาจารย - KM Team อยางนอย    
1 สถานที่ 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

หลักสูตรนําองคความรูที่ไดรับ
มาในรูปแบบและวิธีการตางๆ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน  

มิ.ย. 59 จํานวนหลักสูตรที่นํา
องคความรูไปใชงาน 

คณาจารย - KM Team ทุกหลักสูตร
ภายในคณะ 

 

 

 

 

 

 

2.แผนการจัดการความรู ดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2558 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 
ชื่อหนวยงาน  : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู :  งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยชุมชน 
ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่นําไปประยุกตใช 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ นานาชาติ 



~ 4 ~ 

 

ดานการวิจัย 

ประเด็นความรูท่ี 2 งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยชุมชน 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

identification) 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

14 ม.ค. 59 จํานวนคําสั่งแตต้ัง

คณะกรรมการ 

คณาจารย - คณบดี 1 ฉบับ 

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เพื่อสรางองคความรูใหม 

14 ม.ค. 59 จํานวนรายงานการ

ประชุม 

KM Team - KM Team อยางนอย     

1 ครั้ง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

การคนหาและรวบรวมความรู
ในองคความรูที่ไดรับการ
คัดเลือก 
 

เม.ย. – มิ.ย. 59 จํานวนองคความรู  KM Team - KM Team อยางนอย    

1 องคความรู  

 

 

 

การจัดการความรูดานการวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

(Knowledge 

จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชใน    

การจัดเก็บความรูที่ไดจากการ

รวบรวม 

มิ.ย. 59 จํานวนฐานขอมูล - คณาจารย 

 

 KM Team อยางนอย   

1 ฐานขอมูล 
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การจัดการความรูดานการวิจัย 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

Organization) 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

การพิจารณาทบทวนความถูกตอง
ของเน้ือหาที่ไดจัดทําไวอยางเปน
ระบบ 

มิ.ย. 59 จํานวนครั้งของการ
ประชุมคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาและ
กลั่นกรองความรู 

KM Team  - KM Team อยางนอย    
1 ครั้ง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

การเผยแพรความรูผานชองทาง
ตางๆ ไดแก การฝกอบรม การจัดทํา 
Website  

มิ.ย. 59 จํานวนชองทางการ
เขาถึงความรู 

คณาจารย 
บุคลากรคณะ
และบุคคล 
ภายนอก 

- ผูดูแลเว็บไซต อยางนอย    
1 ชองทาง 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 
Sharing) 

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การสอนและดานการวิจัย  

มิ.ย. 59 จํานวนโครงการใน
การพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู 

คณาจารย - KM Team อยางนอย    
1 สถานที่ 

  ประกาศแจงบุคลากรทราบเพื่อนํา
องคความรูที่ไดรับมาในรูปแบบและ
วิธีการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน  

มิ.ย.59 จํานวนองคความรู คณาจารย - KM Team อยางนอย   
1 องคความรู 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

อาจารยและนักวิจัยสามารถนําองค
ความรูที่ไดรับมาในรูปแบบและ
วิธีการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน  

มิ.ย.59 จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยที่นําองค
ความรูไปใชงาน 

คณาจารย - KM Team อยางนอย 1 
คน 
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