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แผนการจัดการความรู.ประจำป2การศึกษา 2560 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานี 
 

วิสัยทัศนH 

 มุ>งการจัดการความรู.ด.านการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

 จัดการความรู.ด.านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ข้ันตอนการจัดการความรู. 

1. การระบุความรู.ที่จำเปJน 

2. การสร.างและแสวงหาความรู. 

3. การจัดการความรู.ให.เปJนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู. 

5. การเข.าถึงความรู. 

6. การแบ>งปTนและแลกเปลี่ยนความรู. 

7. การเรียนรู. 
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แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู.ด.านการวิจัยประจำป2 2560 

 

 

ขอบเขต KM 2 : การวิจัยเชิงสหสัมพันธH(Correlation Research ) 

กลุcมเปdาหมาย : อาจารยVและนักวิจัย 

เปdาหมาย KM 2 :การเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยและงานสร.างสรรคV 

ชื่องาน/โครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู.เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสหสัมพันธV 
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แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู.ประจำป2 2560 
 

ขอบเขต KM 2 : การวิจัยเชิงสหสัมพันธH 

กลุcมเปdาหมาย : อาจารยVและนักวิจัย 

เปdาหมาย KM 2:การเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยและงานสร.างสรรคV 

ชื่องาน/โครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู.เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสหสัมพันธV 

 

ลำดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เปdาหมาย ระยะเวลา ผู.รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การระบุความรู.ที่

จำเปJน 

1) แต>งต้ังคณะทำงานจัดการความรู. 

(KM Team) 

จำนวนคณะทำงานจัดการ

ความรู. 

5 คน ส.ค.60 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

คำสั่ง 

  2)  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน

จัดการความรู.ด.านการวิจัยเชิง

สหสัมพันธV 

จำนวนครั้งในการประชุม

คณะทำงาน 

2 ครั้ง ก.ย.-ต.ค.

60 

คณะทำงาน  

  3)  ประชุมคณะทำงานเพื่อระบุความรู.

ที่จำเปJน 

จำนวนครั้งในการประชุม

คณะทำงาน 

2 ครั้ง ต.ค. 60 คณะทำงาน  

2 การสร.างและ

แสวงหาความรู. 

1) ศึกษาค.นคว.าและรวบรวมความรู.

เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสหสมัพันธV 

จำนวนองคVความรู.เกี่ยวกับ

การวิจยัเชิงสหสมัพันธV 

 

1 องคVความรู. พ.ย.–ธ.ค. 

60 

คณะทำงาน องคVความรู.

ด.านการวิจัย

เชิงสหสมัพันธV 

2) จัดประชุมคณาจารยVที่มี

ประสบการณVด.านการทำวิจัย 

จำนวนคณาจารยVทีเ่ข.า

แลกเปลี่ยนเรียนรู. 

26 คน ม.ค. 61 คณะทำงาน 
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ลำดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เปdาหมาย ระยะเวลา ผู.รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรู.

ให.เปJนระบบ 

นำข.อสรปุที่ได.จากการศึกษาค.นคว.า 

การแลกเปลี่ยนกลุ>มย>อยมาจัดหมวดหมู>

ความรู.เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสหสัมพันธV 

เอกสารการจัดหมวดหมู>ที่

เกี่ยวข.องกบัการวิจัยเชิง

สหสัมพันธV 

1 องคVความรู. ม.ค.61–

ก.พ61 

 

คณะทำงาน เอกสารการจัด

หมวดหมู> 

4 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู. 

จัดทำเอกสารแนวทางการทำวิจัย

ประเภทการวิจัยเชิงสหสัมพนัธ์ 

เอกสารแนวทางการทำวิจัย

ประเภทการวิจัยเชิง

สหสัมพันธV 

1 องคVความรู./24

ชุด 

ก.พ. 61 คณะทำงาน เอกสาร 

 

5 การเข.าถึงความรู. 1) จัดทำเอกสารเผยแพร>ความรู.เกียว

กับการวิจัยและพัฒนาให.คณาจารยVทกุ

คน 

ระดับความสำเรจ็ของการ

จัดทำเอกสาร 

26 ชุด มี.ค. 61 คณะทำงาน เอกสาร

เผยแพร> 

  2) เผยแพร>ความรู.ผ>านทางเว็บไซตVของ

คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

เว็ปไซตVสำนักวิชาการ มีเว็บไซตVเผยแพร>

การจัดการความรู. 

มี.ค. 61 คณะทำงาน เว็ปไซตVบัณฑิต

วิทยาลัย 

6 การแบ>งปTนความรู. จัดเวทีถ>ายทอดแลกเปลี่ยนความรู. 

และประสบการณV 

จำนวนอาจารยVที่เข.าร>วม 26คน มี.ค. 61 คณะทำงาน รายงานการ

ประชุม 

7 การเรียนรู. 1) คณาจารยVนำความรู.ไปใช.ในการ

สร.างสรรคVงานวิจัย 

จำนวนงานวิจัยที่แล.วเสร็จ 5 เรื่อง /สาระ

นิพนธV 5เรื่อง 

ม.ีค. 61 คณะทำงาน  

  2) ติดตามผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนหลังการ

จัดการความรู. 

จำนวนงานวิจัยและสาร

นิพนธVที่นำไปใช. 

10 เรื่อง พ.ค. 61  

 

 



แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  และการพัฒนาคณาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 
 จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

1. การระบุความรู้ที่จ าเป็น 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การปรับปรุงดัดแปลงความรู้บางส่วนต่อการปฏิบัติจริง 
4. การประมวล และกลั่นกรองความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู้ 
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ น าประสบการณ์จากการสอนมาประยุกต์ใช้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สกัดขุมความรู้มาบันทึกไว้ 
7. การเรียนรู้และการจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นความรู้มาใช้ในการสอน 

 
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ด้านการสอนประจ าปีการศึกษา 2560 

ขอบเขต KM1    :   จัดการความรู้ด้านการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย    :   คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
เป้าหมาย KM1   :   ลักษณะกิจกรรมคณาจารย์ได้เรียนรู้ร่วมกันในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
ชื่องาน/โครงการ :   การจัดการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
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แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ขอบเขต KM1    :   จัดการความรู้ด้านการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย    :   คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
เป้าหมาย KM1   :   ลักษณะกิจกรรมคณาจารย์ได้เรียนรู้ร่วมกันในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
ชื่องาน/โครงการ :   การจัดการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

1 การระบุความรู้ที่จ าเป็น 1) แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ 
(KM Team) 

จ านวนคณะท างานจัดการ
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 5 
คน 

มี.ค. 61 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 

2) ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผน
จัดการความรู้ด้านการสอน เพ่ือการ
ผลิตบัณฑิต 

จ านวนครั้งในการประชุม
คณะท างาน 

ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง 

มี.ค. 61 KM Team บันทึกการประชุม 

3) ประชุมคณะท างาน เพ่ือระบุ
ความรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นวิธีสอนที่จ าเป็น การเตรียมความ
พร้อมของคณาจารย์และพัฒนา
คณาจารย์ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   
 

มีกระบวนการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และระบบกิจกรรมของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

-ปรัชญา 
-วิสัยทัศน์ 
-ระบบกิจกรรม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

มี.ค. 61 KM Team ข้อก าหนดของ 
-ปรัชญา 
-วิสัยทัศน์ 
-ระบบกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
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ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

1) ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
ของระบบกิจกรรมของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ 

ความส าเร็จในการก าหนด
โครงสร้างของระบบกิจกรรม
ทั้งหมด 3 ส่วน  
1) Collaborative Learning 
2) Collegiality 
3) Professional Learning 
Community 

มี เม.ย. 61 KM Team เอกสาร 

2) จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาใน
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

จ านวนคณาจารย์ที่ไปร่วม
สัมมนา 

5 คน 
- ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  
สมพงษ์ธรรม 
- ผศ.ดร.ทองสุข   
วันแสน 
- ดร.วรรณกร  
 ศรีรอด 
- ดร.สุรางคนา   
มัณยานนท ์
- ดร.นนทชนนปภพ  
ปาลินทร 

เม.ย. 61 KM Team มหาวิทยาลัยราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

3 การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบการปรับปรุง
ดัดแปลงความรู้บางส่วน
ต่อการปฏิบัติจริง 

1) การน าเสนอความรู้แก่อาจารย์โดย
ผู้มีประสบการณ์ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับฟัง 10 คน เม.ย. 61 KM Team ห้องประชุม 1401 
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ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

  2) ประชุมเพ่ือจัดระบบความรู้การ
จัดการสอนตามแนวทางชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนครั้งในการจัดประชุม
น าเสนอความรู้ 

2 ครั้ง พ.ค. 61 KM Team บันทึกการประชุม 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

จัดท าสาระรายละเอียดของกิจกรรม
ในการจัดการสอนตามแนวทางชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

รายงานการประมวลความรู้
สาระส าคัญ 

1 ฉบับ พ.ค. 61 KM Team รายงานผลการ
ประมวลความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ 1) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่
คณาจารย์ 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าเอกสาร 

20 ชุด พ.ค. 61 KM Team เอกสารเผยแพร่ 

2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ 

จ านวนครั้งที่เปิดดูในระบบ
เครือข่าย 

15 ครั้ง พ.ค. 61 คณาจารย์ เว็บไซต์ส านัก
วิชาการ 

6 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ น า
ประสบการณ์จากการสอน
มาประยุกต์ใช้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดขุม
ความรู้มาบันทึกไว้ 

คณาจารย์มีเทคนิคในการเตรียม
ความรู้ก่อนสอนจากการวางแผนการ
สอน (Plan) โดยผ่านเพื่อนร่วมงาน
เป็นคู่ปรึกษาพูดคุย (Buddy) จากนั้น
ด าเนินการสอน (Do) ตามวันเวลาที่
ก าหนดโดย Buddy เข้าร่วมสังเกต
การสอนในห้องเรียนหลังจากสอนแล้ว
มีการประชุมหารือโดยมุ่งมั่นการ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
เสนอประสบการณ์และการ
ประยุกต์ใช้สกัดเป็นขุม
ความรู้  

10 คน พ.ค. 61 คณาจารย์ สาระของนวัตกรรม
การสอนตามแนวทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรมของโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

  สะท้อน (Reflection) ข้อเท็จจริงจาก
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

     

7 การเรียนรู้ และการจด
บันทึก “ขุมความรู้” และ
แก่นความรู้มาใช้ในการ
สอน 

คณาจารย์น าความรู้ในการสอนและ
นวัตกรรมการสอน ตลอดจนผลการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนในตัวนักศึกษาและ
อาจารย์มาพัฒนาการสอนให้สู่
คุณภาพของการสอน และ
ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันสมาชิก 

จ านวนอาจารย์ที่ได้น าความรู้
จากการจัดท าความรู้ในการ
สอนไปใช้ 

8 คน มิ.ย. 61 คณาจารย์  
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