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ค าน า 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยานวัตกรรมและการจัดการ 

 
 

1.1 ที่ตั้ง 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก 

แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์  (อาคาร 37 ฝั่งที่ติดกับ
อาคารกีฬาและสุขภาพ) ชั้น 1-4 โทรศัพท์ 0 2160 1183 - 90, 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 
และผู้ประกอบการที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร ในระยะแรกได้เปิดสอน  2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง มีนักธุรกิจและนักการเมืองเข้ามาศึกษาและส าเร็จการศึกษา
ออกไป       มีบทบาทส าคัญในทางธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายท่าน เช่น สว. สส. สจ. อบต. 
ศาล หอการค้าเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท แป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท็อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถ
บูรณ์ อ าพลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น หลายคนได้ส าเร็จการศึกษา
และได้น าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกใน
มหาวิทยาลัยของรัฐชั้นน าหลายแห่ง อีกทั้งยังได้ท าความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทของตนได้เข้ามา
ศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ 
แว่นท็อปเจริญ จ ากัด เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหน่วยงานเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้น กลางและสูง 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.กฤษดา กรุดทอง เป็นคณบดี เปิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
และบริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 15 หลักสูตร การจัดการศึกษาการเรียนการ

http://www.cim.ssru.ac.th/


สอน  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กรทั้ งภาครัฐและ
เอกชนจ านวนมาก เช่น บริษัท เซ็นทรัลรีเทล การรถไฟแห่งประเทศไทย กองทัพบก สภาอุตสาหกรรม บริษัท
ซีพี และบริษัท MK เป็นต้น 
  
1.3 บุคลากร 

 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
พนักงานประจ า - 1 5 6 5 1 - - 6 
พนักงานช่ัวคราว - 24 9 33 32 1 - - 33 

รวมท้ังสิ้น - 25 14 39 37 2 - - 39 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานประจ า - - 3 - 3 
พนักงานช่ัวคราว 2 16 1 - 19 

รวมท้ังสิ้น 2 16 4 - 20 
เขตพแหล่งข้อมลู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.4 โครงสร้างของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 

หวัหนา้ส านกังาน 

งานวชิาการ งานกิจการนกัศึกษา งานบริหาร 
งานคลงั 
งานบริการ 

 

งานวจิยัและบริการวชิาการ งานแผนฯ 
งานประกนัฯ 

 

งานวชิาการศึกษา 
งานบริหารงานทัว่ไป 

งานธุรการ 
งานวชิาการ 

งานสารสนเทศฯ 

งานกิจการนกัศึกษา 
งานวชิาการเงินและบญัชี 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานแผนฯและประกนัคุณภาพ 
 

หัวหน้าสาขา 
สาขาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (นวตักรรมการจดัการ) 
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการจดัการคุณภาพ 

สาขาการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด 

สาขารัฐศาสตร์ 
สาขาการจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

 

 



 

 
1.5 โครงสร้างการบริหารจัดกา

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  1.1  งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2  งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5  งานบุคลากร 
  1.6  งานเลขานุการ 
 
 2.ฝ่ายคลังและพัสดุ 
  2.1  นักวิชาการเงินและบญัชี 
  2.2  จนท.บริหารงานท่ัวไป (บัญชี) 
  2.3  งานพัสดุ 
 

1.ฝ่ายบริการการศึกษา 
  1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / 
มาตรวิทยานิพนธ์ (บัณฑิต) 
  1.3  งานหลักสูตรและการสอน 
  1.4  งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
  1.5  งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
 

1.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
  1.1  งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2  งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 
  1.3  งานประกันคุณภาพ 
  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5  งานบุคลากร 
 

1.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1.1  งานผลิตผลงานวิจยั/เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
  1.2  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
  
 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.1  งานกิจการนักศึกษา 
   
 



 

ตอนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่ือการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม

องค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข 
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน 
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนมนุษย์  
2. ทรัพยากร 
3. เครื่องมือทางการจัดการ  
4. เครือข่าย 
 
 
 
 
 



 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และธรรมาภิบาล  

3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

2.6 อัตลกัษณ์ (Identity) 
1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน

การประกอบอาชีพ  
3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  
3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. ความเป็นมืออาชีพ  

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



 

ตอนที่ 3 
แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า ด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าท่ีหลักของ
หน่วยงานนั้น 

ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานท่ีปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ 
สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 

ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ท่ีครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมท้ังน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
     2) เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง) 
 



 

3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ประกนั
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 
โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดบั 
3.01 

แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
และสิทธทิางปัญญา 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 

พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับนานาชาต ิ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัและภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้

แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธทิางปัญญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ร้อยละอาจารยท์ี่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาคณุภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพกาให้บริการที่
ตอบ สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ผู้ทบทวน : ………………………………………………………….. 
              (อาจารย์พัชราภรณ์  เลขยันต์) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจดัการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : ……………………………………………..……………….. 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผงันิรันดร์) 
 ต าแหน่งคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
         ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
3.4 แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่
จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
ก าหนดองค์ความรู้ใหม่ โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ 

ต.ค.59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยประชุมก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ 

ต.ค. 59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า
ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

3 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ/ การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
และจากข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารหลักสูตรอย่างมคีุณภาพ 
KM และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

พ.ย.59 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของทีม
KM/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

คณะท างาน KM ได้รวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้ และจัดอบรมเผยแพร่
แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

พ.ค.60 จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

5 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรู้รวบรวม
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเพ่ือเป็น
แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

พ.ค.-มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 

6 การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนว
ทางการบริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพในการบริหารหลักสูตรจาก
ประสบการณ์จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 

7 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่คู่มือแนวทางการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพในการ

มิ.ย.-ก.ค.60 
 

จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

บริหารหลักสูตรในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยให้กับอาจารย์ 

จัดการความรู้ 

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 

(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์) 
ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการประชุม
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือก าหนด
องค์ความรู้ใหม่ โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

ต.ค.59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย
ประชุมก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะ 

ต.ค. 59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า
ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

3 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ/ การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

แสวงหาความรู้โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ และจากข้อมูล
เผยแพร่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบ
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ KM และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

พ.ย.59 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของทีม
KM/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

คณะท างาน KM ได้รวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้ และจัดอบรมเผยแพร่
พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

พ.ค.60 จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

5 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรู้
รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

พ.ค.-มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 

6 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ในการท างานวิจัย
จากประสบการณ์จากการท างาน 
และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
 

มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

เผยแพร่คู่มือพัฒนารูปแบบ
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติในการ
ท างานวิจัยในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยให้กับอาจารย์ 

มิ.ย.-ก.ค.60 
 

จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 

(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์) 
ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย
นานาชาติประชุมคัดเลือกองค์
ความรู้ที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือก าหนดองค์ความรู้ใหม่ 
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย 

ต.ค. 59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า
ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย
ประชุมก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะ 

ต.ค. 59 ร้อยละของคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้า
ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

3 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ/ การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1.แสวงหาความรู้โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ความรู้กับทีม 
KM และอาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
2.แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการ

ม.ค.-เม.ย.60 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของทีม
KM/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80  คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
คณะท างาน KM ได้รวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากการไปค้นคว้า
เพ่ิมเติมมาพิจารณาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือจัดท าเป็น
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เผยแพร่คู่มือการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยให้กับบุคลากร 

พ.ค.60 จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

5 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรู้
รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

พ.ค.-มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6 การน าประสบการณ์จากการ

ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ประสบการณ์จากการท างาน 
และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

มิ.ย.60 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จัดการความรู้ 

7 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

เผยแพร่คู่มือการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยให้กับบุคลากร 

มิ.ย.-ก.ค.60 จ านวนแหล่งความรู้/แหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวน2แหล่ง 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

จัดการความรู้ 

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 

(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์) 
ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 
 

 

3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม  
(ให้ระบุข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจาก

องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ 2559) 
 1. ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย)  .................................................................................................................. .. 

2. ชื่อนักวิจัยหลัก ............................................................................................. ......................................... 
  นักวิจัยร่วม (ถ้ามี) ........................................................................................................ ........................ 
3.   หน่วยงาน..............................................................................................................................................  
4. ต าแหน่ง...................................................................................................................... .......................... 

 5. วุฒิการศึกษา..................................................................................................................... .................... 
 6. การติดต่อ 
  6.1  หน่วยงาน ............................................................................... ...................................................... 
  6.2  เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน)............................................................................................. ......... 
  6.3  เบอร์มือถือ.....................................................................................................................................  
  6.4  อีเมลล์................................................................................................................. ............................ 
 7. รายชื่อทีมวิจัย (ถ้าคนละหน่วยงาน โปรดระบุด้วย) 
  ............................................................................................................................. ................................ 
  .............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ................................ 
 8. แหล่งทุนวิจัย 
  8.1  ชื่อแหล่งทุน............................................................................................................ ...................... 
  8.2  งบประมาณท่ีขอ (บาท)....................................................... ..................................................... 
9.  งานวิจัยควรอยู่ในกลุ่มประกวดใด 
   กลุ่มบริการปฐมภูมิ      กลุ่มบริหาร / เศรษฐศาสตร์ / นโยบายและวิทยาลัย 
   กลุ่มบริการทุติยภูมิ      กลุ่ม Back office 
   กลุ่มบริการตติยภูมิ      กลุ่มผลงาน R2R ที่ท าต่อเนื่องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
   กลุ่มโรงเรียนมัธยมสาธิต / มหาวิทยาลัย        อ่ืนๆ ระบุ................................................................ 
10. งานวิจัยของท่านเป็นนวัตกรรมหรือไม่ 
   ไม่เป็น ............................................................... 
   เป็น ..................................................................... 
11. งานวิจัยของท่านเป็นประเด็นเกี่ยวกับ ฝ่าย / กองใดของมหาวิทยาลัย (ให้ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน) 
   ฝ่ายธุรการ         กองพัฒนานักศึกษา   
   ฝ่ายวิชาการ         กองนโนบายและแผน 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษา          กองกลาง-งานประชาสัมพันธ์ 
   ฝ่ายบริการ          กองบริการการศึกษา 
   กองบริหารงานบุคคล        อ่ืนๆ ระบุ............................... 
12. วิธีการศึกษาวิจัยเป็นชนิด 
  เชิงพรรณนา        เชิงระบบ  

   เชิงวิเคราะห์       เชิงคุณภาพ 



 

 

   เชิงทดลอง        อ่ืนๆ  ระบุ....................... 
13. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ........................................................................................................ 
14. วัตถุประสงค์............................................................................................................................. ......................   
15. ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)...................................... 
16. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า (ต่อนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านและ
หน่วยงานอื่นๆ,  ผู้ร่วมงาน) ............................................................................................. ................................... 
17. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน....................................................................................... ......... 
18. โปรดระบุผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ ...................................................................... ..................................... 
19. งานวิจัยนี้เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยกรุณาระบุงาน และสถานที่ที่น าเสนอ.................... 
20. งานวิจัยนี้เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยกรุณาระบุชื่อรางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัลด้วย...... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที่  ๓๕๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑  ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู ้อย่างสม่ าเสมอ” รวมทั้งมหาวิทยาลัยที ่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ดังนี้  

๑.  ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานกรรมการ 

๒. ดร.ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ 
๓.  อาจารย์พัชราภรณ์ เลขยันต์ กรรมการ 

๔.  อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน กรรมการ 
๕.  อาจารย์นิยม สุวรรณเดช กรรมการ 
๖.  อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย กรรมการ 
๗.  นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน กรรมการและเลขานุการ 

๘.  นางสาววาสนา อ้นป้อม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

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

มหาวิทยาลัยเป็นระยะ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  
 


