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แผนการจัดการความรู ้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ประจ าปีการศึกษา 2562 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)  
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : เทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  
ตัวช้ีวัด (KPI) :  ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ สำมำรถแนะน ำ              

และปรับไปใช้กับงำนได้ถูกต้อง  
 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ

สถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ               
งำนทะเบียน 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2562        
เพ่ือท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน ก ำหนด 
และวำงแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ จัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
และบรรลุเป้ำหมำย 

มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

1 ฉบับ จ ำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ เลขท่ี 116/2562  

ลงวันที่ 14 มกรำคม 2562 
 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมควำมคิดเห็น      
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำร
ประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
ระดมควำมคิดเห็นในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
คัดเลือกและก ำหนดขอบเขตของกำรจัดกำรควำมรู้ 

มีรำยงำน 
กำรประชุม 

1 ครั้ง จ ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
1. บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำร KM  
ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 

คณะกรรมกำร
KM  
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

และได้ระบุเป็นควำมรู้ที่ต้องกำร คือ                             
“กำรให้บริกำรงำนวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์” 
และจำกกำรประชุมในวันอังคำรที่ ๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ จึงได้รับค ำแนะน ำจำกท่ีประชุมเกี่ยวกับ
องค์ควำมรู้ จึงได้ปรึกษำหำรือกับคณะกรรมกำร
และมีควำมเห็นให้เปลี่ยนชื่อองค์ควำมรู้เป็น 
“เทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่” ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำ
ตนเองให้เป็นผู้รู้ และน ำไปปฏิบัติงำนของตนเอง              
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
- กำรค้นหำและรวบรวมควำมรู้                 
ในองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
 

         ระดมควำมคิดเห็นในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ คัดเลือกและก ำหนดขอบเขตของ                   
กำรจัดกำรควำมรู้ และได้ระบุเป็นควำมรู้                  
ที่ต้องกำร ทบทวนเอกสำร เช่น เทคนิคกำรรับ
โทรศัพท์ เทคนิคเกี่ยวกับกำรจัดรูปแบบเอกสำร                  
เทคนิคเกี่ยวกับกำรเขียนอ้ำงอิงและกำรเขียน 
และเทคนิคเก่ียวกับรูปแบบของบทควำมวิจัย 
และบทควำมวิชำกำร จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 
และปรึกษำหำรือผู้เชี่ยวชำญในงำนวำรสำร               
ที่เป็นกองบรรณำธิกำร เพ่ือเป็นแนวทำง                       
ในกำรจัดท ำคู่มือ  

 

มีแหล่งควำมรู้ อย่ำงน้อย 
2 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ ำนวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
- เว็บไซต์ 
https://www.wegointer.com/2
018/02/answer-the-phone-at-
work/   
- คู่มือกำรเขียน APA 6th  
- รำยชื่อกองบรรณำธิกำร
วำรสำร 

นำงสำวสุมำลี 
ธรรมนิธำ 
เว็บไซต์ 

 

https://www.wegointer.com/2018/02/answer-the-phone-at-work/
https://www.wegointer.com/2018/02/answer-the-phone-at-work/
https://www.wegointer.com/2018/02/answer-the-phone-at-work/
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้               

ในกำรจัดเก็บควำมรู้ที่ได้จำกกำร
รวบรวม 

- ส ำนักฯ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์                
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร              
และงำนทะเบียน  
http://acad.vru.ac.th/km/index.php                   
 

มีฐำนข้อมูล อย่ำงน้อย 
1 

ฐำนข้อมูล 
 

1 ฐำนข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์                 
กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
http://acad.vru.ac.th/km/in
dex.php 

นำงสำวสุมำลี 
ธรรมนิธำ 

 

3.2 รวบรวมควำมรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

- ส ำนักฯ มีรวบรวมควำมรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่                
บนเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
http://acad.vru.ac.th/km/index.php 
 

มีแหล่งเผยแพร่
ควำมรู้ 

อย่ำงน้อย 
1 แหล่ง 

จ ำวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

http://acad.vru.ac.th/km/i
ndex.php 

คณะกรรมกำร
KM 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจำรณำทบทวนควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำประเด็นควำมรู้ที่ได้จัดท ำ
ไว้อย่ำงเป็นระบบ 

- คณะกรรมกำร ไดมี้กำรรวบรวมเนื้อหำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำม               
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น ตรวจสอบสำขำของ
บทควำม สำยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หรือ
สำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบ                       
ชื่อเรื่องของบทควำม รูปแบบของบทควำม 
รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำ รูปแบบ                  
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง กำรตรวจสอบหัวข้อ 
เนื้อหำใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบของกำรเขียน
บทควำมวิจัย และวิชำกำร 

คู่มือเทคนิค               
กำรคัดกรองและ

ตรวจสอบ
บทควำมเพ่ือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

อย่ำงน้อย  
1 เรื่อง 

 

คู่มือ เทคนิคกำรคัดกรองและ
ตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่  

คณะกรรมกำร
KM  

 

http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
-  เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

ได้แก่ กำรจัดท ำ Website 
- คณะกรรมกำร ได้มีกำรจัดคู่มือเทคนิคกำรคัด
กรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่                 
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถ                
เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวกขึ้น 

มีช่องทำง 
กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

อย่ำงน้อย   
1     

ช่องทำง 

 จ ำนวน 1 ช่องทำง 
- เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                  
งำนทะเบียน 
http://acad.vru.ac.th/km/i
ndex.php 

คณะกรรมกำร
KM 

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- คณะกรรมกำรมีกำรจัดประชุมโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้                 
โดยได้แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดกรอง
และตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น 
ตรวจสอบสำขำของบทควำม สำยมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ หรือสำยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ตรวจสอบชื่อเรื่องของบทควำม 
รูปแบบของบทควำม รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง 
ในเนื้อหำ รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง              
กำรตรวจสอบหัวข้อ เนื้อหำ ให้เป็นไปตำม
รูปแบบของกำรเขียนบทควำมวิจัย และบทควำม
วิชำกำร และ คู่มือ “เทคนิคกำรคัดกรองและ
ตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่”              
ในวันที่ 13 ธันวำคม 2562 

 
 

มีกิจกรรม 
พบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

อย่ำงน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ ำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
- โครงกำรพัฒนำองค์กำร
เรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ 

คณะกรรมกำร
KM 

 

http://acad.vru.ac.th/km/index.php
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
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7. การเรียนรู้ (Learning) 
- บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนมีควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิค
กำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่
ได้รับแนะน ำผู้ส่งบทควำม และปรับใช้
กับงำนของตนเองได้ 

- บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ตรวจสอบชื่อเรื่องของบทควำม 
แล้วสำมำรถบอกได้ว่ำเป็นสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ หรือสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สำมำรถตรวจสอบรูปแบบของ
บทควำม รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
รูปแบบ รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง และ
รูปแบบของกำรพิมพ์เนื้อหำให้เป็นไปตำมรูปแบบ
ของบทควำมวิจัย และวิชำกำร  

บุคลำกรใน
ส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำน
ทะเบียนมีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
กำรคัดกรองและ

ตรวจสอบ
บทควำมเพ่ือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 
80 

บุคลำกร จ ำนวน 16 คน 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้กับ

งำนของตนเองได้ เช่น  
กำรตรวจรูปแบบของรูปเล่ม

หลักสูตร (มคอ.2)                   
กำรตรวจผลงำนทำงวิชำกำร

ของงำนขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำร  และกำรจัดท ำ

เอกสำรคู่มือปฏิบัติงำนหลัก
เพ่ือต่อสัญญำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน 
เข้ำสู่สัญญำจ้ำงพนักงำน

มหำวิทยำลัย และจัดรูปเล่ม
รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูล

พ้ืนฐำนโรงเรียน ตำมโครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ระยะที่ 1 ได้ 

คณะกรรมกำร
KM 

 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีบุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีควำมรู้

เกี่ยวกับเทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้กับงำนของตนเองได้ จ ำนวน 16  คน   
 


