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แผนการจัดการความรู บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2557 
  
การจัดการความรู้ในองค์กร  

การก าหนดให้องค์กรมีการจัดการและน าความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  การ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานให้ได้มากที่สุด โดยมี 
กระบวนการในการสรรหาความรู้การถ่ายทอด และการแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลเป้าหมายได้อย่าง  
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายว่าการจัดการความรู้นั้นจะช่วยในการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ  
พัฒนาฐานความรู้หรือองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 
 
ปรัชญา 

“คุณธรรมเด่น เน้นวชิาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานชั้นน าในการประสานการผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีตาม
มาตรฐานสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โดยเน้นงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 
  
พันธกิจ 

1. ประสานงานในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HED) 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาของท้องถิ่น 

3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา  
2. เพ่ือประสานงานให้ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับส ากล และ

น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองด้วยหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เพ่ือให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
 
 
ขอบเขตการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร 
2. ก าหนดองค์ความรู้ส าหรับองค์กร 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 

 
เป้าหมายการจัดการความรู้  

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการท างาน  
3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และมีความคล่องตัวในการท างาน 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดการความรู้และผลักดันกระบวนการสู่ภาคปฏิบัติ  
2. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
3. มีการติดตามการจัดการความรู้เป็นระยะ ๆ และอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อธิการบด ี
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์

คณบดบีณัฑิตวทิยาลัย 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อ.ชาคริต ศรีทอง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.ภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักด์ิ 

 

นักวิชาการศึกษา 
น.ส.รสกมล โพธิ์ถาวร 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อ.ดร.ไอลดา อรุณศรี 

 

หน.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
น.ส.สมลักษณ์ เทินสระเกษ 

นักวิชาการศึกษา 
น.ส.วิราวรรณ สินแสง 

- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
- งานทะเบียนและประเมินผล 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
- งานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
- งานสอบประมวลความรู้และสอบ 
วัดคุณสมบัติ 
- งานรับ-ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานการประสานงานหลักสูตร 
- งานคู่มือบัณฑิตศึกษา 
- งานคู่มือวิทยานิพนธ์ 
- งานติดต่อนักศึกษา อาจารย์ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ 

 

- งานวิจัย 
- งานบทความ 
- งานฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 
- งานวารสาร
บัณฑิตศึกษา 
- งานห้องสมุด 
- ติดตามและรายงานผล 
   การประเมินคุณภาพ 
   ภายในและภายนอก 
 - งานรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
น.ส.นภาวรรณ ค ามุงคุณ 

 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

- งานวางแผน  
งบประมาณ 
- งานธุรการและ 
  สารบรรณ 
- งานพัสดุและการเงิน 
- งานการประชุม 
- งานบุคลากร 
- งานอาคารและสถานที่ 
- งานบริการและ 
   สวัสดิการ 
- งานปรับปรุงระเบียบ 
  และข้อบังคับ 
- งานต้อนรับ 
- งานประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.วิจิตรา จันทะเรือง 

 

นักวิชาการศึกษา 
นายชัชพงศ์ มาเมือง 

 
 

นักวิชาการศึกษา 
นางอัจฉรา เฉลี่ยกลาง 
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การจัดการความรู้ 
 
แนวคิดและข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

1. ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร 
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ Km) เป็นกระบวนการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพ่ือให้บุคลากรทึกคนในองค์กร สามารเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่สามารถ
เพ่ิมขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ทั้งนี้ องค์ความรู้มี 2 ประเภท ได้แก่  

1) ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit)  คือ ความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ด้วยวิธีต่างๆ การ
บันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ  

2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญญาชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเชียนออกมาให้ผู้ อ่ืนทราบหรือเข้าใจ 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย 
เช่น ทักษะในการท างานงานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาโดยความรู้ทั้งที่ 2 
ประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ ความรู้เด่นชัด จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ 
ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ น ามาสรุปไว้เพ่ือใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อ่ืนเข้าถึง
ได้ต่อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเน้น” นั้น จะเน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่
ในตัวผู้ปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่มีแต่ละคนสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าไปปรับใช ้

เข้าถึง 
ตีความ 

รวบรวม
จัดเก็บ 

 

มีใจ/
แบ่งปัน 

สร้าง
ความรู้
ยกระดับ 

เรียนรู้/
ยกระดับ 

เรียนรู้
ร่วมกัน 
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2. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) การด าเนินการจัดการความรู้
ในองค์กร สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ขั้นตอน 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3. การจัดความรู้ให้ระบบ 
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู้ 
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
7. การเรียนรู้ 
 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  

คณะกรรมการศึกษาเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย/วิเคราะห์องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการผลักดันยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากร/น าผลการประเมิน
คุณภาพจากภายในและภายนอกมาพิจารณาด าเนินการ  

คณะกรรมการคัดเลือกประเด็นความรู้เพื่อการจัดการความรู้ ตามพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

แสวงหาความรู้จากทั้งภายในและภายนอก/ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
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เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี/ติดตามการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ปฏิบัติจริง  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งอ่ืน ๆ  

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี/ติดตามการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ปฏิบัติจริง  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งอ่ืน ๆ   

ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. แผนการจัดการความรู km action plan  
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู km action plan)  
ชื่อหนวยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

ล าดับ 
กระบวนการจัดการ

ความรู้ 
กิจกรรม/การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
Identification)  

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

1 ส.ค.58-31 
ก.ค.59 

 มีแผนการจัดการ
ความรู้ของ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2557 

จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของบัณฑิต

วิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2557 

 มีการประชุม
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้  

 คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย 

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

จัดท าประเด็นความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 1 5 ส เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 2 การเขียนโครงร่าง
และการจัดรูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ 
ประเด็นที่ 3 การออกแบบการ
วิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นที่ 4 การเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

1 ส.ค.58-31 
ก.ค.59 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการความรู้ 

- มีจ านวนบุคลากร
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
ในระดับดี  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดกิจกรรม 5 

ส เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา, การ
เขียนโครงร่างและการ
จัดรูปแบบการเขียน

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ, 
การออกแบบการวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา และ
การเขียนบทความ

วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการความรู้ 

จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  

คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย  
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ล าดับ 
กระบวนการจัดการ

ความรู้ 
กิจกรรม/การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization)  

จัดท าข้ อมู ล ในการจั ด เก็บ
ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
สรุปประเด็นความรู้  

1 ส.ค.57-31 
ก.ค.58 

 จับประเด็นความรู้
และน ามาสรุป

ความรู้ จ านวน 4 
เรื่อง 

การจัดการความรู้จาก
การส ารวจความต้องการ

เข้าร่วมอบรม  

ได้ประเด็นการ
จัดการความรู้ 
จ านวน 4 เรื่อง 

คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย 

4 การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge 
Access) 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ที่จะท าให้บุคลากร สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้แก่ น าความรู้ที่ได้เผยแพร่
แนวปฏิบัติทางเว็บไซต์ 
บุคลากรและผู้เข้าร่วมทดลอง
ปฏิบัติ 

1 ส.ค.57-31 
ก.ค.58 

จ านวนรูปแบบการ
เข้าถึงความรู้ 

เผยแพร่ความรู้ให้
บุคลากร ผู้เข้าร่วมทราบ

และทดลองปฏิบัติ 

ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมก่อนและ

หลังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่ในระดับ

มาก 

คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย 

5 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge 
Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ส.ค.57-31 
ก.ค.58 

มีผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

เพ่ือให้บุคลากรและ
ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการเข้าร่วม

โครงการ 

ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่ในระดับ

มาก 

คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย 
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ล าดับ 
กระบวนการจัดการ

ความรู้ 
กิจกรรม/การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 การประเมินผล
และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจและติดตามความส าเร็จ
การจัดการความรู้ 

1 ส.ค.57-31 
ก.ค.58 

 บุคลากรและ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจในการจัดการ

ความรู้ 
และได้แนวปฏิบัติที่

ดี 

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจและติดตาม

ความส าเร็จการจัดการ
ความรู้  

ความพึงพอใจต่อ
การจัดการความ
รู้อยู่ในระดับมาก 

คณะกรรม 
การการจัดการ
ความรู้ บัณฑิต

วิทยาลัย 
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