
 

 

 



 

 

 

 

สวนท่ี  ๑ แผนการจัดการความรูดานการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ที่  ๑๐๒ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการจัดทํา มคอ.๓ 

...................................................... 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗  เรื่องการจัดทํา มคอ.๓  สําเร็จลุลวงไปดวยดี และสอดคลองกบัแผนการจัดการความรูของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป จงึขอแตงต้ังคณะกรรมการดังน้ี 

๑. นางกัญญา  ทองมั่น   ประธานกรรมการ 

๒. นางวัลลา  นาฏประเสริฐ  กรรมการ 

๓. นายวีระศักด์ิ  กลั่นรอด  กรรมการ 

๔. นายวรเทพ  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๕. นายจารุชา  จันทสิโร   กรรมการ 

๖. นางณิชาภา  มิตรานนท  กรรมการ 

๗. นางอรณาตย  บุญจําเรญิ  กรรมการ 

๘. นายไชยอนันต  สันติพงษ  กรรมการ 

๙. นางกนกเลขา  พูนสวัสด์ิ  กรรมการ 

๑๐. นางสุพัตรา  สุโพพฒัน  กรรมการ 

๑๑. นายสมภพ  เขียวมณี   กรรมการ 

๑๒. นายสุขสันติ  แวงวรรณ  กรรมการ 

๑๓. นายดิสวัฒน  ภาคฐิน   กรรมการ 

๑๔. นายพันเนตร  ย้ิมแสง   กรรมการ 

๑๕. นางประวีนา  เอี่ยมย่ีสุน  กรรมการ 

๑๖. นางพิชญธิดา  สุขอุดม  กรรมการ 

๑๗. นางสาวชมเพลิน  ลิ้มสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. นางอังคณา  วีระพงศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

         สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      (นางกัญญา  ทองมั่น) 

                        ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 



KM ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อหนวยงาน   วิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา

ดานนาฏดุริยางคศิลประดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพ

ครูที่มีคุณภาพ ยอมรบั

ระดับชาติ  

๑. ผูสําเรจ็การศึกษา ดานนาฏศิลป 

ดุริยางคศิลป และคีตศิลป มีความรู 

ความสามารถ ตามเกณฑมาตรฐาน

เปนที่ยอมรบั ระดับชาติ 

๑. รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตามเกณฑมาตรฐาน เปนที่

ยอมรบัเปนที่ยอมรับ

ระดับชาติ 

๘๕ การจัดทํา มคอ.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KM ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง 

ประเดน็ยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับปรญิญาตรี ในสาขาวิชาชีพครู ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ 

องคความรูที่จําเปน (K) :  การจัดทํา มคอ.๓  

ตัวช้ีวัด (KPI) :  รอยละของครูทีจ่ัดทํา มคอ.๓ 

เปาหมายของตัวช้ีวัด : รอยละ ๘๕ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑ การคนหาความรู 

- แตงตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกจาก 

อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรี ที่มีความรู

เก่ียวกับการจัดทํา มคอ.๓ 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 

องคความรู 

- จัดทํา Knowledge mapping 

โดยระดมความคิดของคณะกรรมการ 

เพื่อหาความรูที่ความสําคัญ และจําเปน

ตอองคกร 

- หัวขอองคความรูที่จะศึกษารวบรวม 

คือ การจัดทํา มคอ.๓ 

สิงหาคม ๕๖ จํานวนประเด็นความรู

ที่ไดรับจากการทํา 

Knowledge 

mapping 

๑ ประเด็น คณะกรรมการ 

KM 

CKO   

 



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

-กําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสราง

และแสวงหาความรูเชน ประธาน เลขาฯ 

ผูชวยเลขาและผูบันทึกขอมูล 

- มอบหมายหนาที่คณะกรรมการ เชน

เลขาฯเปนผูจดบันทึก  ผู ช วยเลขา      

มีหนาที่จับเวลา ในการพูดคนละ ๓ นาที 

๒ รอบตอครั้ง กําหนดขอตกลงเบื้องตน 

คือ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย  

ฟงดวยความตั้งใจไมพูดแทรก และเขา

รวม กิจกรรมตลอดระยะ เวลาและ       

ผูบันทึกขอมูล  

-  สรางบรรยากาศ เชน สถานที่มีความ

สะดวกเ อ้ื อต อกา รร ะด มความคิ ด     

การสรางแรงจูงใจในการแลกเปล่ียน

เรียนรู บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู

แบบเปนกัลยาณมิตร บริการดานอาหาร

และเครื่องดื่ม  

-  คนควาความรู เพิ่มเติมจากแหลง

เ รี ย น รู อ่ื นๆ  เ ช น  ตํ า ร า  ง า น วิ จั ย 

อินเทอรเน็ต ฯลฯ  

-  จัดทํา Facebook , blog kmcdaat, 

website ของวิทยาลัยฯ 

สิงหาคม 

ถึง 

ตุลาคม 

๒๕๕๖ 

จํานวนครั้งในการ

ประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู 

๗ ครั้ง คณะกรรมการ 

KM 

CKO   



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

- จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 

- สรุปประเด็นความรู 

- เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ 
- ปรับภาษาจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน 

ตุลาคม จํานวนกิจกรรมที่ใชใน

การความรูใหเปน

ระบบ 

๓ กิจกรรม คณะกรรมการ 

KM 

CKO   

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- ตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง 

- จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบูรณ 

ตุลาคม รูปเลมเอกสาร ๒ กิจกรรม คณะกรรมการ 

KM 

CKO   

๕ การเขาถึงความรู 

- กําหนดกลุมเปาหมาย คืออาจารย

ผูสอนระดับปริญญาตรี 

- จัดทําคําส่ังแตงตั้งบุคลากร ปฏิบัติงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- จัดทํา Blog  Website  ของวิทยาลัย 

เพื่อเผยแพรความรู 

- เผยแพรเอกสารที่เปนรูปเลม 

- นําองคความรูเขาหองสมุด 

ตุลาคม-

พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ 

จํานวนกิจกรรมที่ใชใน

การเขาถึงความรู 

๒ กิจกรรม -อาจารยผูสอน

ระดับปริญญาตรี 

 

CKO   

 
 
 
 
 



 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๖ การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จัดเวทีสําหรับแลกเปล่ียนความรู KM 

Day  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ  ครู อาจารย 

นักเรียน นักศึกษา  เขารวมกิจกรรม 

-มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความ

คิดเห็น พรอมทั้งบันทึกขอมูลไว 

สัปดาหที่ ๓

พฤษภาคม

๕๗ 

จํานวนกิจกรรมที่ใชใน

การแบงปนแลกเปล่ียน

เรียนรู 

๒ กิจกรรม คณะครูและ

ผูเก่ียวของ 

CKO   

๗ การเรียนรู 

- ติดตามผลการนําองคความรู ไปใชใน

การจัดทํา มคอ.๓ 

- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู

ที่ นํ า อ ง ค ค ว า ม รู ไ ป ใ ช ม า ป ร ะ ชุ ม

แลกเปล่ียนเรียนรู 
-หากผลที่ไดไมประสบความสําเร็จ หรือ

มีปญหาเรื่องใด ใหจัดทําเพื่อแกไขในป

ตอไป เพื่อใหเกิดวงจรแหงการเรียนรู 

PDCA 

สัปดาหที่ ๔

พฤษภาคม

๕๗ 

จํานวนครูที่นําองค

ความรูไปใชในการ

จัดทํา มคอ.๓ ได  

อยางมีประสิทธิภาพ 

ไปใช 

รอยละ ๘๕  อาจารยผูสอน

ระดับปริญญาตรี 

CKO   

                        

                        ลงช่ือ ผูทบทวน   .............................................                                       

                         

                      ลงช่ือ ผูอนุมัติ   .............................................                                       

                          (นางกัญญา ทองมั่น)              (................................................)  

                                                  /          / ๒๕๕๖                                            ........./..................../............ 

ทบทวน:……………………
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