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แผนการจัดการความรู ้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 
องค์ความรู้ : เทคนิคการใช้โปรแกรมการบริหารจัดท าวิทยานิพนธ์ (iThesis) เพ่ือการให้บริการที่เป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด:  ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ 
ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
identification) 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการ 
จัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย   
ปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 
KM 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

1 ฉบับ 

- ประชุมเพ่ือระดมความ 
คิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ที่
จ าเป็นให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัยและ       
ความต้องการของบุคลากร และ
จัดท า (ร่าง) แผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เสนอที่ประชุมบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนครั้ง 
ที่ประชุม 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 
KM 

1 ครั้ง 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition 

ค้นหา และศึกษาองค์ความรู้ที่
ได้รับการคัดเลือก จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนแหล่ง
แสวงหาความรู้ 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 
KM 

จ านวน 
อย่างน้อย  
2 แหล่ง 
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ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

จัดท าฐานข้อมูลหรือแหล่งเผยแพร่
ความรู้ เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้และเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบใน
อนาคต  

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวน แหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวทิพวัลย์    
ผานิบุตร 

อย่างน้อย          
1 แหล่ง 

รวบรวมความรู้ เรื่อง โปรแกรม
การบริหารจัดท าวิทยานิพนธ์ 
(iThesis) จากแหล่งต่างๆ ที่หา
ได้มาและจัดให้ เป็ นหมวดหมู่ 
จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่
เตรียมไว้ 

 พฤศจิกายน 
2562 

จ านวน แหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

คณะกรรมการ KM นางสาวทิพวัลย์    
ผานิบุตร 

อย่างน้อย  
1 แหล่ง 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวน
ความถูกต้อง และกลั่นกรองความรู้
ที่ได้จากการรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่างๆ 

พฤศจิกายน 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 
KM 

ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ 

KM 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ 
 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี  

คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ 
KM 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 
 

5 การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การจัดท า Website  
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหรือ
บุคคลภายนอก เข้าถึงองค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนแหล่ง
เผยแพร่แนวปฏิบัติ

ที่ด ี

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวทิพวัลย์    
ผานิบุตร  

อย่างน้อย    
1 แหล่ง 
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ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เรื่อง โปรแกรมการบริหาร
จัดท าวิทยานิพนธ์ (iThesis) 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรู้ 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ 
KM 

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย          
1 ครั้ง 

7 การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ธันวาคม  2562 
–   พฤษภาคม 

2563 

ร้อยละของ
บุคลากรสามารถ
น าองค์ความรู้ที่

ได้รับถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้รับบริการ 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ 
KM 

ร้อยละ 80 
 

 

ผู้ทบทวน    
                        ……………………………………………..………… 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย   คลังพหล)                      
                      ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ :          
                     ……………………………………………..………… 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์   ศิริโวหาร) 
                             ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 

 

 

 

     กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management  Process)   เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กระ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้   - เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าหมาย คืออะไร  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้รามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ใน
รูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 
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 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสรา้งความรู้ใหม่, การแสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, จ ากัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ – เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในอนาคต 

 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  -  เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน , ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

 ขั้นตอนที่ 5  การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board,      Web blog, 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธี โดยกรณีเป็น  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)      อาจจัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ กรณีเป็น ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  อาจจัดท าเป็นระบบ, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยน
งาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 7  การเรียนรู้   - ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ > น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง 

 


