
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการความรู้  
 

องค์ความรู้ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

องค์ความรู้ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 



 

ค าน า 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 
3 แผนการจัดการความรู้ 
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ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
 

1.1 ที่ตั้ง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก 
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์  (อาคาร 37 ฝั่งที่ติดกับ
อาคารกีฬาและสุขภาพ) ชั้น 1-4 โทรศัพท์ 0 2160 1182 , โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซต์ 
www.cim.ssru.ac.th 
 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัด
การศึกษาบุคลากรประจ าการส าหรับนักบริหาร” และในปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยน “โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
นักบริหาร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขณะนั้นเป็นหัวหน้า
โครงการต่อเนื่อง 

การด าเนินงานเริ่มต้นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล อธิการบดีในขณะนั้น ได้ตกลง
ร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับ   
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารานักแสดง และ
ผู้ประกอบการที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร ในระยะแรกได้เปิดสอน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง มีนักธุรกิจและนักการเมืองเข้ามาศึกษาและส าเร็จการศึกษาออกไป       
มีบทบาทส าคัญในทางธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายท่าน เช่น สว. สส. สจ. อบต. ศาล หอการค้า
เจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท แป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท็อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อ าพลฟู๊ด 
ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น หลายคนได้ส าเร็จการศึกษาและได้น าความรู้ไป
ต่อยอดธุรกิจของตนเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้น
น าหลายแห่ง อีกทั้งยังได้ท าความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทของตนได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา 
นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท็อปเจริญ จ ากัด 
เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหน่วยงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น กลาง
และสูง ในสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 โครงการได้ขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก 

ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการ เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of 
Innovation and Management)” และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผงนิรันดร์ เป็นคณบดี เปิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
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และรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 หลักสูตร การจัดการศึกษาการเรียนการสอน  
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
จ านวนมาก เช่น บริษัท MK , กองทัพบก , ต ารวจ , บุคคลทั่วไป , บริษทักาแฟพันธุ์ไทย , บริษัท PT เป็นต้น 
 
1.3 บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
พนักงานประจ า - 1 6 7 2 5 - - 7 
พนักงานช่ัวคราว - 32 14 46 41 3 1 1 46 

รวมท้ังสิ้น - 33 20 53 43 8 1 1 53 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานประจ า - - 3 - 3 
พนักงานช่ัวคราว 4 13 5 - 22 

รวมท้ังสิ้น 4 13 8 - 25 
แหล่งข้อมูล : 31 สิงหาคม 2560 จากฝ่ายบริหาร 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวิชาการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ 
งานวิชาการ 

งานคอมพิวเตอร์ 
งานกิจการนักศึกษา 
งานการเงินและบัญชี 
งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

สถาบันนวัตกรรมสากล 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

สโมสรนักศึกษาเก่า 
กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดฝี่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพคณุภาพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3 งาน IT/โสต 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5 งานบุคลากร 
  1.6 งาน ISO 
  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ
  2.1 งานการเงิน งานบัญชี 
งบประมาณ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
  1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล 
  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 
  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคณุภาพ 
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบตัิราชการ 
  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจยั 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 
  1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนวัตกรรมและจัดการ 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร

นวัตกรรมชั้นน า 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการและ

นวัตกรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สร้างรายได้จากนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมองค์กร 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข 
 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  สังคม  และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
 6. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนมนุษย์ 

 2. ทรัพยากร 
 3. เครื่องมือทางการบริหารจัดการ 
 4. เครือข่าย 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
1. มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2. ยึดหมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธาและผูกพันต่อองค์กร 
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2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน
การประกอบอาชีพ 
 3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2. ส่งมอบบริการที่ดี 
 3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 4. ความเป็นมืออาชีพ  

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรูว้ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดบั คณะ ส านัก สถาบัน วทิยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเทา่ ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนัน้ 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏบิัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจยั หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร  
     2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง) 
  2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2561 
การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยมีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาการปฏิบัติงานดา้น 
   2.1  การเงินและพัสด ุ
   2.2  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.4  การประชาสัมพนัธ ์
   2.5  การพัฒนานักศึกษา 
   2.6  การติดตามผลการปฏบิตัิราชการ 
   2.7  การส่งเสริมและสนบัสนนุวิจัยและบริการ
วิชาการ 
   2.8  การบริการการศึกษา 
   2.9  โสตทัศนนปูกรณ์ 
   2.10การบริหารส านักงาน 
   2.11การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.12ธุรการสารบรรณ 
   2.13การจัดประชุม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงาน
วิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
 

บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์การบริการวิชาการ วจิัย
และนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

 
ผู้ทบทวน :   
            
                                 (ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ผังนิรันดร์)
ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถึงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบันักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 เช่น การอา่น , การเขียน , คณิตศาสตร์ , 
การคิดวิเคราะห ์, การสื่อสาร , การร่วมมือ , 
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะดา้นสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม ่

16 ต.ค. 60 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

1. องคค์วามรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ

เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม่โดยประชุมกลุ่มย่อยและ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

30 พ.ย. 60 1. วิธีปฏบิัติเร่ืองการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อ
สกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

22 ธ.ค. 60 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู ้

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏบิัติ 

25 ธ.ค. 60 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใน
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

12 ก.พ.-30 มี.ค. 
2561 

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จากการน าองค์
ความรู้ไปใช้ เช่น ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีให้กับ
นักศึกษาและดา้นการอ่าน , การ
เขียน , คณิตศาสตร์ , การคิด
วิเคราะห์ , การสื่อสาร , การ
ร่วมมือ , ความคิดสร้างสรรค์ ตาม
รายวิชา 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

30 เม.ย. 61 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การน าประสบการณ์จากการ

ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่น าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบัติ โดย
สรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

31 พ.ค. 2561 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ที่ปรับปรุงหลังจากที่
น าไปปฏบิัต ิ

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 มิ.ย. 2561 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมา
ปรับปรุงองค์ความรู้เรื่องการพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 

28 มิ.ย. 2561 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ปรับปรุงหลังจากที่
พบผู้ทรงคุณวฒุ ิ

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

30 ก.ค. 2561 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่ม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 
- ประธานประจ ากลุ่ม 
- กลุ่มความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัต ิ

 
ผู้ทบทวน :           
    
                                 (ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ผังนิรันดร์)ต าแหน่ง 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

1.1 ประชุมทบทวนแนวทางในการด าเนินงาน
และองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

16 ต.ค. 2560  - วิทยาลัยนวัตกรรมและ
กาจัดการ  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน  1. ปฏิทินการด าเนนิงาน 
- รับสมัครสมาชิก 17-20 ต.ค. 2560 2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
- คัดเลือกสมาชิก โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 

คือ เคยได้รับทนุสนับสนุนงบประมาณแผน่ดิน  
3. แยกกลุ่มความรู้ตามศาสตร์และ
ความสนใจ 

 - แบ่งกลุ่มตามศาสตร์และความสนใจใน
กรอบงานวิจัยดา้นตา่งๆ 

     

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ/ การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามศาสตร์และความ
สนใจในกรอบงานวิจัยดา้นตา่งๆ 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถอด
บทเรียน  

- ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

 - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

30 พ.ย. 2560  
 

1.ได้กลุ่มความรู้ตามศาสตร์ที่สนใจ 
2. ได้เทคนิคการถอดบทเรียน 
3. ตั้งประธานกลุ่ม 
4. ได้องค์ความรู้ของกลุ่มเพื่อน าไป
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่ 14 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

- ประชุมกลุ่มย่อยตามหัวข้องานวิจัยที่
สนใจ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทีไ่ดจ้ากการสกัด
ความรู้ของแต่ละกลุ่ม 

22 ธ.ค. 2560 
 

1. น าองค์ความรู้ที่สกัดจากครั้งก่อนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ได้องค์ความรู้ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  
3. ได้แนวคิดในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 

4.1 น าแนวทางที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

- สมาชิกในแตล่ะกลุ่มย่อย ด าเนินการเขียน
(ร่าง) กรอบแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัย 

- ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรอบ
แนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัย  

- สมาชิกกลุ่ม จัดท า (รา่ง) ข้อเสนอ
โครงการวิจัย    

- สมาชิกกลุ่มส่ง (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย 
ให้ประธานกลุ่ม 

12 ก.พ.–30 มี.ค. 
2561 

1. น าองค์ความรู้ที่สกัดจากครั้งก่อนมา
สู่การปฏิบัต ิ
2. ได้แนวคิดในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
3. ได้ (รา่ง) กรอบแนวคิด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเดี่ยว 
4. ได้ (รา่ง) กรอบแนวคิดข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย 
 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 ประธานประจ ากลุ่มย่อย รวบรวมและสง่
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ให้กับกอง
นโยบายและแผน 

30 เม.ย. 2561 5. ได้ (รา่ง) ข้อเสนอโครงการวจิัยเดี่ยว 
6. ได้ (รา่ง) ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 

ประธานประจ ากลุ่ม 

5  การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒปิระจ ากลุ่ม พร้อมปรับแก้
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

31 พ.ค. 2561 1. ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน 
2. ผู้ทรงคุณวฒุิประจ ากลุ่มตรวจ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
   5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผูท้รงคุณวุฒิ วิพากษ์

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
15 มิ.ย. 261  

 
3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่พร้อมจะ
น าสง่เข้าระบบ MRMS 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.3 รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM 

28 มิ.ย. 2561 4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบรูณ์ที่
ผ่านการพิจารณา 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
6.2 จัดกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- ประกาศใช้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับ
อาจารย์ที่จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย  
6.3 เผยแพรแ่นวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัต ิ
6.4 สมาชิกในแต่ละกลุ่มรอส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2563) ใน
ระบบ MRMS ตามที่สถาบันวิจัยฯ ประกาศรับ 

30 ก.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
2. ได้วฒุิบัตรและเงินรางวัล 
3. ข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ 
MRMS 
4. รอผลการอนุมัติข้อเสนอโครงการ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 
- ประธานประจ ากลุ่ม 
- กลุ่มความรู ้
 

 
ผู้ทบทวน :              
 
                                 (ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
        ผู้บริหารสูงสดุด้านการจดัการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 
           ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
          ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน 
   1.  การเงินและพัสดุ 
   2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.  การประชาสัมพันธ์ 
   5.  การพัฒนานักศึกษา 
   6.  การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
   7.  การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ 
   8.  การบริการการศึกษา 
   9.  โสตทัศนนูปกรณ์ 
   10.บริหารส านักงาน 
   11.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   12.ธุรการสารบรรณ 
   13.การจัดประชุม 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้หลัก

ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเปา้หมายของ
การจัดการความรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 2560 1. ปฏิทนิการด าเนนิงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปน็เข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้ 
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู ้

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
กาจัดการ  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

พ.ย. 2560 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อน าไป
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการท างาน 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทีไ่ดจ้ากข้อ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
น าไปปฏบิัต ิ

พ.ย. 2560 1. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได ้
 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ทีไ่ด้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ด้จากการน าองค์ความรู้

ไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ 

ธ.ค. 2560 – 
พ.ค. 2561 

1. รายงานผลการน าองค์ความรูไ้ป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
 4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการน า

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2561 

5  การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ ไปปรบัใช้ในการปฏบิัติงาน โดยสรุปสิง่ที่
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้ไปปฏบิัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2561 
 

1. สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ า
องค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผูท้รงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัตงิานจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 2561 1. ผู้ทรงคุณวฒุิประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM 
 
 

ก.ค. 2561 1. กระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 
- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ความรู้ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่ 

ส.ค. 2561 1. ได้กระบวนการ/วธิีการปฏิบตัิงาน 
2. ได้วฒุิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือ นานาชาต ิ

- กลุ่มความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน พฒันาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องงานพัฒนานักศึกษาให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

 
ผู้ทบทวน :              
 
                                 (ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
                        (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์)                                                  
                   ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 
                  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที ่๓๙๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา 11  ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” รวมทั้งมหาวิทยาลัยที ่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ดังนี้  

๑.  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธานกรรมการ 
๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๕.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๖.  รองคณบดีฝ่ายแผนงานแบะประกันคุณภาพ กรรมการ 
๗.  หัวหน้าส านักงานวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ทบทวนหรือจัดท าแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
๒. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
๔. สรุปและรายงานผลการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ระดับ

มหาวิทยาลัยเป็นระยะ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 




