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ค าน า 
 

แผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้  คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ ได้วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานจัดการความรู้          
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แผนจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ประวัติ/ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จพระราชปิตุจฉา เ จ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
พระองค์ท่านได้เห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมี ส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็น
หน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ส านักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีฝ่ายทะเบียนและ
วัดผล ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็น
สถาบันราชภัฏ จึงได้รวมส านักส่งเสริมวิชาการกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ” วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบัน
ราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้
ชื่อใหม่ว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา  
 ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ปรัชญา   

“บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี” 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ การพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื่อสนับสนนุส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาดา้นวชิาการให้มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวชิาการสูงขึ้น 
3. เพื่อสนับสนนุการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
4. เพื่อให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 
นโยบาย 

1. ด้านการสนับสนนุส่งเสริมการพฒันาคณาจารย์ให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการและวัตถปุระสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน็หน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนดา้นวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยกา้วสู่อาเซียน 
 

เสริ 

 

สร้างเครอืข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

 

เพิ่มโอกาสการเข้าศกึษาและพฒันานักศกึษาให้เก่งและดี 

 

เป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของทอ้งถิ่น 

 

พัฒนาองคก์ารสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 มีผลงานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการท้ังศาสตร์ 
และศิลป์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เป็นองค์การตัวอย่างท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

 
• หาแหล่งเงินทุน และจัดสรรเงินทุนสนับสนนุของ

นักศึกษา 
• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้าง

องค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้า
ศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ เรียน 
ชุมชน 

 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง            
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  ท้องถิ่น  

 

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว 
• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสขุและพึงพอใจที่ได้

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานต่อ เพิ่มโครงการความร่วมมือกับในการท า
ภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้าง
การรับรู้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางาน อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา 

• สนับสนุน ส่งเสริม งานสหกิจศึกษา 

 

• พัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมอือาชีพทางการอุดมศกึษาให้แก่หน่วยงาน คณาจารย์ และ

บุคลากร 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 
 

มอบอ านาจ เสรมิพลัง สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่คณะ / ส านัก ตาม
แนวทางการพัฒนาองคก์ารสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาเป็นองคก์ารสมรรถนะสูง มธีรรมาภบิาลและเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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ตอนที่ 2  แผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 1. การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 
 กลยุทธ์ 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ 6. การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีจิตอาสาผ่านการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 
 กลยุทธ์ 7. การส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการของทุกหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 6. พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามหาวทิยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 กลยุทธ์ 1. การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ต าแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 
 กลยุทธ์ 2. การสร้างจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 4. การจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการท างานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคล ากร 
และ“เครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษา” 
 กลยุทธ์ 5. การพัฒนานวัตกรรมการท างานตามภารกิจและนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 
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ตอนที่ 3 การจัดการความรู้ 

แนวคิดและข้ันตอนการจัดท าแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
3.1 ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ในองค์กร 
 3.1.1 ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร 

     การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ 
LO) ที่สามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ทั้งนี้ องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือ
ต่าง ๆ  

 2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียน
ออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งาน
ฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญา 

    โดยความรู้ทั้ง 2 ประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ”ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้        
เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว้เพ่ือใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อ่ืนเข้าถึงได้ต่อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้น จะเน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการ
แบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป  
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ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพสลับสับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit ก็ออกมาเป็น Explicit หรือ บางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนเป็น Tacit   
ดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1.2  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  การด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 
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3.1.3 กลไกการจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกลไกดังนี้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของส านักฯ 

 
คัดเลือก/บ่งชี้องค์ความรู้และก าหนดเป้าหมาย 

 
จัดท าแผนการจัดการความรู ้

 
แสวงหาความรู้จากทั้งจากภายในและจากภายนอก 

 
ประมวลและกลั่นกรองความรู ้

 
สร้างแนวปฏิบัตทิี่ดีและจดัเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
เผยแพร่แนวปฏิบัตทิี่ด ี

 
ติดตามการน าแนวปฏิบัตทิี่ดีไปใช้ปฏิบัติจริง 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสวงหาความรู้/ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 
ปรับปรุงแนวปฏบิัติที่ดีและจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร 
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3.2 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
แบบฟอร์มที่ 1.1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชื่อส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

  4.1พัฒนาสม ร รถนะของ บุ ค ล าก รแล ะ    
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 4 . 1 . 1  การสนั บสนุ นการศึ กษาต่ อ      
การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ และ
การเข้าสู่ต าแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร
แต่ละสายงาน 
 

1 . ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
เผยแพร่ผลงานและการ
ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ศักยภาพและผลงานทาง
วิชาการ 

1. จ านวนอาจารย์ที่ ได้
ต า แหน่ งทา งวิ ช าการ
เพ่ิมข้ึน 
 

1.1 จ านวนอาจารย์
ที่การยื่นขอก าหนด
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 
1.2 จ านวนอาจารย์
ที่จัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
 

1 . ค ว าม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร จั ดท า
ผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการวิเคราะห์ และเลือกองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นชอบเลือกองค์ความรู้เรื่อง 

“การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ดังแผนการจัดการความรู้นี้ 
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แผน KM ตามแบบฟอร์ม 1 
  
แบบฟอร์ม 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)                                                                                                                                       2/1 
ชื่อส่วนราชการ :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI)  :  จ านวนอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง  :  จ านวนอาจารย์ที่เสนอผลงานทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย    
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดรับชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1. การระบุความรู้ที่จ าเป็น 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมเพ่ือวาง
แผนการจัดการความรู้ 

มิ.ย.-ก.ค.
55 

คณะกรรมการ 
KM ของส านัก 

1 ชุด ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
บุคลากรของส านัก 

ผอ.ส านักฯ   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เช่น 
ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.พ.อ. 
- ประชุมคณะกรรมการ   
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 
- เอกสารหลักฐานแนวทางการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ก.ค.-ส.ค.
55 

องค์ความรู้
ต่างๆ เพื่อใช้
ประกอบการ
ท าผลงาน      
ในการเข้าสู่
ต าแหน่ง     
ทางวิชาการ 

1. คู่มือการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
2. รูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
3. ขั้นตอนในการ   
ขอก าหนดต าแหน่ง    
ทางวิชาการ 

บุคลากรของส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และบุคลากรจาก
งานการก าหนด 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ  
และ KM ทีม 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดรับชอบ สถานะ หมายเหตุ 
3. จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

- ปรับปรุงคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ  
- จัดท ารูปแบบ(Template) 

ก.ย.-ต.ค. 
55 

1. คู่มือการ
เขียนผลงาน
ทางวิชาการ
ฉบับปรับปรุง 
2. รูปแบบการ
เขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

1. คู่มือ 1 ฉบับ 
2. รูปแบบ 3 รูปแบบ 
(รายงานการวิจัย/
หนังสือ-ต ารา/ 

- บุคลากรของ
ส านักส่งเสริม
วิชาการ 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และ KM ทีม 

  

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- ศึกษาประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ     
จากประกาศของ สกอ. 
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้      
และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ทดลองใช้รูปแบบ 

ต.ค.55-
เม.ย.56 

รูปแบบ
(Template)  
ที่ปรับปรุง 

รูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการท่ี
แก้ไข 
 

-  บุคลากรส านัก
ส่งเสริมฯและ
ทีมงาน KM ของ
ส านักฯ 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และ บุคลากร
ส านักส่งเสริมฯ 

  

5. การเข้าถึงความรู้ 
- จัดท าเอกสารคู่มือการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 
- จัดท าเอกสาร/CD รูปแบบ (Template) 
- เผยแพร่คู่มือ 

ต.ค.55 
- 

เม.ย.56 

- จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
- มีเว็บไซต์
เผยแพร่ 

- ผู้เข้ารับการอบรม    
ร้อยละ 80  
 

- อาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

- ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
บุคลากรส านัก
ส่งเสริมฯ 
- KM ทีม 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดรับชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัย 
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้      
และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ต.ค.55 
- 

พ.ค.56 

- จ านวนการ
จัดโครงการ
อบรม 

1 ครั้ง คณาจารย์และ
บุคลากรทั้ง
ภายนอกและ
ภายในส านัก 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และ KM ทีม 

  

7. เผยแพร่องค์ความรู้ และรายงานผลการ
เรียนรู้ 
- คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วม
โครงการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

ก.ย. 55 
- 

สิ้น
ปีงบประมาณ 

58 

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
คู่มือการเขียน
ผลงานทาง
วิชาการ 

ร้อยละของผู้มีความ
พึงพอใจในการใช้
คู่มือ และการใช้
แบบฟอร์มการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 
และ KM ทีม 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๒๑๖๒ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ 

------------------------------------------- 
 
เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management : KM) ดังต่อไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  กรรมการ   
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกนุทาภรณ์  กรรมการ 
๔. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย    กรรมการ 
๕. นางสาวจินดา  ไกรเดช    กรรมการ 
๖. นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์   กรรมการ 
๗. นางสาวพวงเพชร  พลทอง    กรรมการ 
๘. นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม    กรรมการ 
๙. นางปราณี  พงษ์ธนะ    กรรมการ 
๑๐. นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 
๑๑. นางรัชฎาพร  ยอดศรี    กรรมการ 
๑๒. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
๑๓. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมการ 
๑๔. นายทองสุข  โคกสลุด    กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



หน้าที ่  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ก าหนด และวางแนวทางในการจัดการความรู้ ของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในองค์กร      

อย่างเป็นระบบทั่วถึง 
๕. กลั่นกรององค์ความรู้ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ 
๖. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center) เพ่ือประโยชน์ต่อ    

การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๗. ติดตาม ประเมินผล ตามแผนการจัดการความรู้ เพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตาม  

แนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ 
                        

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

 
 

                                                         ( รองศาสตราจารย์สมศิริ  อรุโณทัย)  
        รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                           
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๒๖๗๐  / ๒๕๕๕ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ 

------------------------------------------- 
 
เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management : KM) ดังต่อไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  กรรมการ   
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  กรรมการ 
๔. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย    กรรมการ 
๕. นางสาวจินดา  ไกรเดช    กรรมการ 
๖. นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์   กรรมการ 
๗. นางสาวพวงเพชร  พลทอง    กรรมการ 
๘. นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม    กรรมการ 
๙. นางปราณี  พงษ์ธนะ    กรรมการ 
๑๐. นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 
๑๑. นางรัชฎาพร  ยอดศรี    กรรมการ 
๑๒. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
๑๓. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมการ 
๑๔. นายทองสุข  โคกสลุด    กรรมการ 
๑๕. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา กรรมการ 
๑๖. นายฉัตรชัย  กาสี กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวจารุวรรณ ค าเงิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



หน้าที ่  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ก าหนด และวางแนวทางในการจัดการความรู้ ของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในองค์กร      

อย่างเป็นระบบทั่วถึง 
๕. กลั่นกรององค์ความรู้ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ 
๖. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center) เพ่ือประโยชน์ต่อ    

การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๗. ติดตาม ประเมินผล ตามแผนการจัดการความรู้ เพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตาม  

แนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ 
                        

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

 
                                                  (รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี)  
        รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                           
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 

 




