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สรุปผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู ้คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านการผลิตบัณฑิต 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) 
ตัวช้ีวัด (KPI) : รูปแบบ/โมเดลการสอนแบบ Active Learning จ านวน 1 รูปแบบ/โมเดล 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การจัดการความรู้ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ เลขที่  141/2562 ลงวันที่  11 
กันยายน 2562 เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนา
แผนการจัดการความรู้  คณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน
ค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่ 141/2562 ลงวนัที่ 11 
กันยายน 2562 

คณบดี  

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้  คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 
กันยายน 2562 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
บูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) 
โดยให้สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
2562 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
       ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รูปแบบและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน เทคนิคและวิธีการ
สอนให้ สอดคล้ อง กับวั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน โดยจัดให้มีการน าเสนอและ
อภิปรายเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ 

จ านวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 3 แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เครือข่ายศิษย์เก่า 
3. ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ/
ฝึกสหกิจศึกษา 

สาขาวิชา 
การจัดการ 
ท่องเที่ยว 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม 

- คณะมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ  
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- คณะมีการน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
การเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) เผยแพร่
บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
ที่ต้องการศึกษา 

จ านวน
แหล่ง

เผยแพร่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ านวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่
ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวได้มีการทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) ตามขั้นตอนกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
การเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) 

องค์ความรู้
ที่ได้ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 

องค์ความรู้จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือบูรณาการการเป็น
ผู้ประกอบการ (Active Learning) 

สาขาวิชา 
การจัดการ 
ท่องเที่ยว 

 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้ แก่  การประชุม  การจัดท า  
Website 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้  เ รื่ อ ง  การจั ดการ เ รี ยนรู้ เ ชิ งผลิ ตภาพ 
(Productive Learning) เรื่อง รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือบูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ 
(Active Learning) บนเว็บไซต์ KM คณะวิทยาการ
จัดการ http://fms.vru.ac.th/kmfms/ เ พ่ือท าให้
ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

จ านวน
ช่องทาง 

การเข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

จ านวน 1 ช่องทาง เว็บไซต์ KM 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/  

คณะกรรมการ
KM 

 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ  ในทุกสาขาวิชาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)  

จ านวน
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
การเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) ในวันพุธที่ 
20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ MS 212 โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้
น าความรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเมื่อ 

     

7.การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอก 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

จ านวน
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

รูปแบบ/
โมเดลการ
สอนแบบ 
Active 
Learning 
จ านวน 1 
รูปแบบ/
โมเดล 

จ านวนบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ 
KM 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562  มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้วทั้งหมด 

7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
บูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) 
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แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านการผลิตบัณฑิต 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
ตัวช้ีวัด (KPI) : รูปแบบ/โมเดลการสอนแบบ Case Study จ านวน 1 รูปแบบ/โมเดล 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การจัดการความรู้ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ เลขที่  141/2562 ลงวันที่  11 
กันยายน 2562 เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนา
แผนการจัดการความรู้  คณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน
ค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่ 141/2562 ลงวนัที่ 11 
กันยายน 2562 

คณบดี  

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้  คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 
กันยายน 2562 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่  ด้ านการการจัดการเรียนรู้ เชิ งผลิตภาพ 
(Productive Learning) เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Case Study โดยให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
2562 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
       ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รูปแบบและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน เทคนิคและวิธีการ
สอนให้ สอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน โดยจัดให้มีการน าเสนอและ
อภิปรายเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ 

จ านวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 4 แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
1 .  สอบถามความต้ องการของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 
2. เว็บไซต์การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ต่างๆ  
3.  เว็บไซต์  Youtube ที่มี เนื้ อหา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
4. เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย www.set.or.th 

สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์ 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม 

- คณะมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ  
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- คณะมีการน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

จ านวน
แหล่ง

เผยแพร่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ านวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่
ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการทบทวนความถูกต้อง
ของ เนื้ อหา ในการจัดการ เ รี ยนรู้ เ ชิ งผลิตภาพ 
(Productive Learning) ตามขั้นตอนกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 

องค์ความรู้
ที่ได้ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 

องค์ความรู้จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Case Study 

สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์ 

 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้ แก่  การประชุม  การจัดท า  
Website 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้  เ รื่ อ ง  การจั ดการ เ รี ยนรู้ เ ชิ งผลิ ตภาพ 
(Productive Learning) เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบ  Case Study บน เ ว็ บ ไ ซต์  KM คณะ
วิทยาการจัดการ  http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 
เพ่ือท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

จ านวน
ช่องทาง 

การเข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

จ านวน 1 ช่องทาง เว็บไซต์ KM 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/  

คณะกรรมการ
KM 

 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ  ในทุกสาขาวิชาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนแบบ Case Study ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 
2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212 
โดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้น าความรู้จากการ 

จ านวน
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
แบบ Case Study 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 จัดการเรียนการสอนแบบ Case Study มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันเมื่อ 

     

7.การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอก 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

จ านวน
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

รูปแบบ/
โมเดลการ
สอนแบบ 
Case 
Study 
จ านวน 1 
รูปแบบ/
โมเดล 

จ านวนบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ 
KM 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562  มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้วทั้งหมด 7 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
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แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านงานวิจัย 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : อาจารย์น าเทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชน จ านวน 2 โครงการ 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การจัดการความรู้ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะแต่งตั้ งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 141/2562 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2562 เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนา
แผนการจัดการความรู้  คณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน
ค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่ 141/2562 ลงวนัที่ 11 
กันยายน 2562 

คณบดี  

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้  คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 
กันยายน 2562 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย ได้แก่ 
เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชน โดยให้ 
1. รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญิญาพัชญ์  นาคภิบาล  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย 
4. อาจารย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ  
เป็นผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
2562 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ศึกษาค้นคว้ าข้อมูล  รูปแบบ ขั้ นตอนและ
กระบวนการการท าวิจัย เทคนิคและวิธีการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดท าผลงานวิจัยเพ่ือน าเสนอโดยจัดให้มีการ
น าเสนอและอภิปรายเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ 

จ านวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
- เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
http://www.nrct.go.th/ 
- วารสารงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ 
- เว็บไซต์งานประชุมวิชาการใน
ประเทศไทย
http://www.conferenceinthai. 
com/ 
- หนังสือประชาสัมพันธ์ 
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย นานาชาติ 

1. รศ.วรุณี 
เชาวน์สุขุม 
2. ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล  
3. ผศ.ละเอียด  
ขจรภัย 
4. อ.ดร.ธันยธร  
ติณภพ 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม 

- คณะมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ  
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- คณะมีการน าความรู้ที่ ได้จากการค้นคว้าด้าน
งานวิจัย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บข้อมูลใน
ชุมชน เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

จ านวน
แหล่ง

เผยแพร่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ านวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่
ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาในด้านงานวิจัย ตามขั้นตอนกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชน 

องค์ความรู้
ที่ได้ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 

องค์ความรู้จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บ
ข้อมูลในชุมชน 

1. รศ.วรุณี 
เชาวน์สุขุม 
2. ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล  
3. ผศ.ละเอียด  
ขจรภัย 
4. อ.ดร.ธันยธร  
ติณภพ 

 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้ แก่  การประชุม  การจัดท า  
Website 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ด้านงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บ
ข้อมูลในชุมชน บนเว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ เพ่ือท าให้ผู้สนใจใน
การใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวกข้ึน  

จ านวน
ช่องทาง 

การเข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

จ านวน 1 ช่องทาง เว็บไซต์ KM 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/  

คณะกรรมการ
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ  ในทุกสาขาวิชาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการ
สื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน โดย 
1. รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย 
4. อาจารย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ   
ได้น าความรู้  เทคนิคการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลใน
ชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเมื่อ 

จ านวน
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพื่อ
เก็บข้อมูลในชุมชน 

คณะกรรมการ 
KM 

 

7.การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอก 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

อาจารย์น า
เทคนิคการ
สื่อสารเพื่อ
เก็บข้อมูล
ในชุมชน 
จ านวน 2 
โครงการ 

อย่างน้อย 
2 โครงการ 

จ านวนบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ 
KM 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562  มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้วทั้งหมด 7 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชน 


