
 
 

 

 
 
 

 
 

แผนการจัดการความรู ้ 
 

องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

องค์ความรู้ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
องค์ความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
 
 
 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 



 

ค าน า 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถท าให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ส าเร็จ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 
3 แผนการจัดการความรู ้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว ้
 

                                                                                         
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 
                                                                                คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
 

1.1 ที่ตั้ง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก 
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์  (อาคาร 37 ฝั่งที่ติดกับ
อาคารกีฬ าและสุ ขภาพ ) ชั้ น  1 -4 โทรศัพท์  0  2160 1182 , โทรสาร 0 2160 1184 เว็บ ไซต์ 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาส 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
ต่อยอดธุรกิจของตนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐช้ัน
น าหลายแห่ง อีกทั้งยังได้ท าความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทของตนได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา 
นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท็อปเจริญ จ ากัด 
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหน่วยงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น กลาง
และสูง ในสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 โครงการได้ขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก 
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ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการ เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of 
Innovation and Management)” และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีส านักงานต้ังอยู่ที่ อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผงนิรันดร์ เป็นคณบดี เปิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
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 - 4 12 16 11 8 1 - 20 
พนักงานชั่วคราว - 39 24 63 52 5 1 1 59 

รวมทั้งสิ้น - 43 36 79 63 13 2 1 79 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานประจ า - - 3 - 3 
พนักงานชั่วคราว  4 15 8 - 27 

รวมทั้งสิ้น 4 15 11 - 30 

แหล่งข้อมูล : 19 สิงหาคม 2563 จากฝ่ายบริหาร 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 
- งานคอมพิวเตอร์ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยและบริการวิจัย 
- งานวิเทศน์สัมพันธ์ 
 

 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
- บธ.บ. สาวิชาการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า 
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด 
- รบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- รม. สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง 
- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 
- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ 
- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา 
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 
- รด. สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง 
- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
- ปรด. สาขาการจัดการการกีฬา 

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 
- สโมสรนักศึกษาเก่า 
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ 
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  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. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
  2.1 งานพัสดุ 
  2.2  งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ 

1. ฝา่ยวิชาการ 
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 งานหลกัสูตรและ การ
สอน 
  1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลขอ้มูล 
  1.4 งานรับเข้าศกึษาต่อ 
  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ 
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
  1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและจัดการ 

 

2.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร

นวัตกรรมชั้นน า 

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

อย่างยั่งยืน 
3. ให้บริการวชิาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการและ

นวตักรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สร้างรายได้จากนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมองค์กร 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ อยูใ่นสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข 
 2. ให้บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  สังคม  และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
 3. อนุรักษ์ พฒันาให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
 5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
 6. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนมนษุย ์

 2. ทรัพยากร 
 3. เครื่องมือทางการบริหารจัดการ 
 4. เครือข่าย 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
1. มีความพร้อมในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ยึดหมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์มีความศรัทธาและผูกพันต่อองค์กร 

2.6 อัตลักษณ ์(Identity) 
 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการเสรมิสร้างแนวคิดด้านนวตักรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน
การประกอบอาชีพ 
 3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2. ส่งมอบบริการที่ด ี
 3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 4. ความเป็นมอือาชีพ  

2.9 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ข้อ 1 ใหทุ้กหนว่ยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานทีม่ีฐานะเทียบเทา่ ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ใหทุ้กหนว่ยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น 
ข้อ 3 ใหทุ้กหนว่ยงานมกีารจดัการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจัย 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) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้) 
2) ร้อยละของบุคลากรที่น าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ 50) 

 
3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2564 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ องคค์วามรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริมและ
สนับสนุนในการสร้างคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถ
พิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

บุคลากรทกุระดับมีความรู้ ทกัษะ 2. การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน 
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การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ องคค์วามรู้ที่จ าเป็น 

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

      1) การเงินและพัสดุ 
      2) การบรหิารทรัพยากรบคุคล  
      3) การประกันคุณภาพการศึกษา 
      4) การพัฒนานักศึกษา 
      5) แผนงานและงบประมาณ 
      6) IT 
      7) การตดิตามผลการปฏิบัติราชการ  
      8) การบริการการศึกษา 
      10) การบริหารส านักงาน 
      11) การพฒันางานวิจัยและบริการวิชาการ 

3. การสนบัสนนุการเรียนการสอนแบบระบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการสูก่ารยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รบัการตพีิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตพีิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
ผู้ทบทวน :   
            
                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรูว้ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบคุลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็ (K)  :  การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองคค์วามรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถงึการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสูศ่ตวรรษที่ 
21 เช่น การอ่าน , การเขียน , คณิตศาสตร์ , 
การคิดวเิคราะห์ , การสื่อสาร , การร่วมมือ , 
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม่ 

16 ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจดัการ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) และ 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 10 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  สมาชิกกลุ่ม KM 
1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเปน็ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหมโ่ดยประชุมกลุ่มย่อยและ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

29 พ.ย. 63 1. วธิีปฏิบัติเรือ่งการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ของสมาชกิกลุ่ม
ความรู ้

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3 การปรับปรงุ ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
สกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

23 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู ้

- สมาชิกกลุ่มความรู ้
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ใหเ้หมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

27 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

12 ก.พ.-31 มี.ค. 
64 

1. การพัฒนาศกัยภาพนักศกึษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้

- ประธานประจ ากลุม่ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 11 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
จริง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใน

การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
ในศตวรรษที่ 21 จากการน าองค์
ความรู้ไปใช้ เช่น ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยใีห้กับ
นักศึกษาและดา้นการอ่าน , การ
เขียน , คณิตศาสตร์ , การคิด
วิเคราะห์ , การสื่อสาร , การ
ร่วมมือ , ความคิดสร้างสรรค์ ตาม
รายวิชา 

- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติใหก้ับกองนโยบายและแผน 

30 เม.ย. 64 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่น าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบัติ โดย
สรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

29 พ.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21ที่ปรับปรุงหลังจากที่
น าไปปฏิบัติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

5.2 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 ม.ิย. 64 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรงุองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

29 ม.ิย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 12 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 

ศตวรรษที่ 21 ที่ปรับปรุงหลงัจากที่
พบผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่งการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.3 เผยแพรอ่งค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใหบุ้คลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทัง้ในหนว่ยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 
6.4 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.5 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

30 ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่ม
การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 
2. เล่มสรุปองคค์วามรู้เรือ่งการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจดัการ 
- ประธานประจ ากลุ่ม 
- กลุ่มความรู้ 
 

 
ผู้ทบทวน :           
    

 
ผู้อนุมัติ :  
 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 13 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ผังนิรันดร์)ต าแหน่ง 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 14 
 

 

 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็ (K)  :  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองคค์วามรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถงึการ
เขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
อาจารยใ์ห้มงีานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ได้แก่ ฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com)หรอื ฐานข้อมูล ISI 
Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social 
Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

16 ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจดัการ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 15 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ 
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเปน็ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติโดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

29 พ.ย. 63 1. วธิีปฏิบัติเรือ่งการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3 การปรับปรงุ ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
สกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

23 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

- สมาชิกกลุ่มความรู ้
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ใหเ้หมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

27 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 16 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติไปใช้ในพัฒนาศักยภาพ
อาจารย ์

12 ก.พ.-31 มี.ค. 
64 

1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาตจิากการน าองค์
ความรู้ไปใชก้ารตีพิมพ์บทความวิจัย

ในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago 
Journal Rank : 
www.scimagojr.com)หรือ 
ฐานขอ้มูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, 
Social 
Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือ
ฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดบั 
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

- ประธานประจ ากลุม่ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติใหก้ับกองนโยบายและแผน 

30 เม.ย. 64 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่น าองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 

29 พ.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ปรับปรงุหลังจากที่น าไปปฏิบัติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

5.2 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 ม.ิย. 64 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรงุองค์ความรู้เรื่องการเขยีนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาตเิพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 

29 ม.ิย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
ปรับปรงุหลังจากที่พบผูท้รงคุณวุฒิ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่งการ
เขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
6.3 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจัยเพือ่ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

30 ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่ม
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
2. เล่มสรุปองคค์วามรู้เรือ่งการ
เขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจดัการ 
- ประธานประจ ากลุ่ม 
- กลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบัติ 
6.4 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.5 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
 

 
ผู้ทบทวน :           
    
                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :  
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ผังนิรันดร์)ต าแหน่ง 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็ (K)  : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน 
      1) การเงินและพัสดุ 
      2) การบรหิารทรัพยากรบคุคล  
      3) การประกันคุณภาพการศึกษา 
      4) การพัฒนานักศึกษา 
      5) แผนงานและงบประมาณ 
      6) IT 
      7) การตดิตามผลการปฏิบัติราชการ  
      8) การบริการการศึกษา 
      10) การบริหารส านักงาน 
      11) การพฒันางานวิจัยและบริการวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองคค์วามรู้หลัก

ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 63 1. ปฏิทินการด าเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจดัการความรู้ 
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
4. หวัข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู ้

- วิทยาลัยนวตักรรมและ
กาจัดการ  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธกีาร
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียน   

พ.ย. 63 1. รายชื่อสมาชกิกลุ่มและคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ไดอ้งค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อน าไป
ปรับปรงุกระบวนการ/วิธีการท างาน 

- คุณอ านวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3 การปรับปรงุ ดดัแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความรู้ที่ไดจ้ากข้อ 2 โดย

ปรับปรงุ ดัดแปลง องค์ความรูใ้ห้เหมาะสมต่อต่อการ
น าไปปฏิบัต ิ

พ.ย. 63 1. องค์ความรู้ทีส่ามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 
 

- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใชใ้น
การปฏิบัตงิานจริง 
 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 
 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ไดจ้ากการน าองค์ความรู้

ไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู ้

ธ.ค. 63 – 
พ.ค. 64 

1. รายงานผลการน าองค์ความรู้ไป
ปรับใชก้ับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอ านวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการน า
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

พ.ค. 64 

5  การน าประสบการณจ์าก
การท างาน และการ
ประยุกตใ์ช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ ไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
เป็นองค์ความรูใ้หม ่

มิ.ย. 64 
 

1. สรุปสิง่ที่ไดเ้รียนรู้หลังจากทีน่ า
องค์ความรู้ไปปรับใชใ้นการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอ านวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เดิม เปรยีบเทยีบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ ที่แสดงถงึการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 64 1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม ่
2. กระบวนการ/วิธกีารปฏิบัตงิาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- คุณอ านวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่ ที่เปน็
ผลลัพธ์จากการเข้ารว่มกิจกรรม KM 

ก.ค. 64 1. กระบวนการ/วิธกีารท างาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจดัการ 
- คุณอ านวยกลุม่ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ความรู ้
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู ้
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏบิัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธกีาร ใหม ่
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัตงิาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องงานพัฒนานักศึกษาให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

ส.ค. 64 1. ไดก้ระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
2. ไดวุ้ฒิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือ นานาชาต ิ

- กลุ่มความรู้ 
 

ผู้ทบทวน :              
 
                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
        ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)                                                  
                   ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
                  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็ (K)  : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองคค์วามรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ 

1. ประชุมเพ่ือก ำหนดองค์ควำมรู้

และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ 

เพ่ือจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

2. ก ำหนดบทบำทสมำชิกในกลุ่ม 

ธ.ค.63 1. หัวข้อในกำรแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

2. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู ้

3. แผนกำรด ำเนินกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ชื่อกลุ่มและบทบำทสมำชิกกลุ่ม KM 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 1. ประชุมถอดบทเรียนเพ่ือ

แสวงหำองค์ควำมรู้จำกบุคลำกร

สำยสนับสนุนวิชำกำรท่ีปฏิบติั

หน้ำท่ีในกำรสนับสนุนด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  

2. น ำบทเรียนท่ีได้จำกกำร

แสวงหำควำมรู้ประชุมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอแนวทำง 

ค ำแนะน ำ 

ธ.ค.63 –

ม.ค.64 

1. ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำร

สนับสนนุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 24 
 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรงุ ดดัแปลง ความรู้

บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

1. น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอด

บทเรียนไปเขียนเป็นขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนในกำรสนับสนุนระบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

2. น ำขั้นตอนที่สรุปจำกกำรถอด

บทเรียนไปทดลองปฏิบัติ 

3. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน ำผลจำก

กำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรถอด

บทเรียนไปทดลองปฏิบัติ 

ม.ค.-

ก.พ.64 

1. องค์ควำมรู้จำกกำรถอดบทเรียนเร่ือง

กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ระบบออนไลน์ ท่ีผ่ำนกำรสกัดองค์

ควำมรู้จำกสมำชิกกลุ่มองค์ควำมรู้ 

2. รำยงำนขั้นตอนจำกกำรน ำองค์

ควำมรู้ที่สมำชิกน ำไปทดลองปฏิบัติ ครั้ง

ท่ี 1 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

1. สมำชิกน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำร

ปรับปรุงมำทดลองใช้ในกำร

สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนออนไลน์ 

2. น าผลความรู้ที่น าไปทดลอง
ปฏิบัติมาประชุมกลุ่มสมาชิกเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
3. การศึกษาดงูานจากหน่วยงาน
ภายนอก 

มี.ค.-

มิ.ย.64 

1. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติ ลด

ขั้นตอน/ วิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การน าประสบการณ์จากการท างาน 

และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู ้

1. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปล่ียน

ควำมรู้หลังจำกสมำชิกน ำควำมรู้

ท่ีได้ไปทดลองปฏิบัติใช้ เพื่อสรุป

องค์ควำมรู้จำกกำรทดลองใช้ 

และสกัดเป็นองค์ควำมรู้เพื่อพร้อม

น ำไปเผยแพร่ 

2. เชิญผู้ทรงคณุวุฒิในด้ำนกำรใช้

ระบบออนไลน์มำให้ค ำแนะน ำและ

ควำมรู้เพ่ิมเติม 

3. พบผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อขอ

ค ำแนะน ำ 

ก.ค.64 1. องค์ควำมรู้จำกกำรแลกเปล่ียน

หลังจำกน ำไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ

จำกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยำกร 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร 

1. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มกำรสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

ระบบออนไลน์ 

2. จัดท ำคู่มือกำรสนับสนุนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

3. เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ช่องทำง

ส่ือสำรออนไลน์ 

4. เข้ำร่วมกิจกรรม SHARE & 

LEARN เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้

5. ส่งเข้ำร่วมกิจกรรมสรรหำแนว

ปฏิบัติที่ดี 

6. ต่อยอดกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นงำนวิจัย 

ก.ค.-

ส.ค.64 

1. เล่มสรุปผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มกำร

สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

ระบบออนไลน์ 

2. เล่มคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

3. งำนวิจัยในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนแบบระบบออนไลน์ 

สมำชิกกลุ่มควำมรู้ 

ผู้ทบทวน :              
 
                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
        ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

อนุมัติ :  
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)                                                  
                   ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
                  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 



 
 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ที่ 27 
 

3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 ไม่ม ี

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ที่ 28 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสัง่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที่ ๔๗๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการจดัการความรู(้KM)ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู ้อย่างสม่ าเสมอ” รวมทั ้งมหาวิทยาลัยที ่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้(KM)ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประธาน 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝ่ายแผนงานแบะประกันคุณภาพ กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กพร.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

มหาวิทยาลัยเป็นระยะ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
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1.ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธาน 
2.ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู ่ กรรรมการ 
3.ผศ.ดร.ปรเมษฐ ์ แสงอ่อน กรรรมการ 
4.ผศ.ดร.ญาณญัฎา ศิรภัทร์ธาดา กรรรมการ 
5.ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูม ิ กรรรมการ 
6.รศ.ดร.ชุติกาญจน ์ ศรีวิบูลย ์ กรรรมการ 
7.ผศ.ดร.ชลภัสสรณ ์ สิทธิวรงค์ชัย กรรรมการ 
8.ดร.วิไลลักษณ์ รักบ ารุง กรรรมการ 
9.ดร.พนิดา นิลอรุณ กรรรมการ 
10.ดร.จิราภรณ ์ บุญยิ่ง กรรรมการ 
11.อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส กรรรมการ 
12.อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรรมการ 
13.อาจารย์คัทลียา จันดา กรรรมการ 
14.อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป ์ กรรรมการ 
15.ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรรมการ 
16.ผศ.ดร.สุพตัรา ปราณ ี กรรรมการ 
17.ดร.ปลื้มใจ สินอากร กรรรมการ 
18.ผศ.หทัยพนัธน ์ สุนทรพิพิธ กรรรมการ 
19.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร ์ กรรรมการ 
20.ผศ.เอกณรงค ์ วรสีหะ กรรรมการ 
21.ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรรมการ 
22.อาจารยธ์วัช พุ่มดารา กรรรมการ 
23.ดร.ศิริญญา ศิริญานันท ์ กรรรมการ 
24.ผศ.ดร.ภัทรวิทย ์ อยู่วัฒนะ กรรรมการ 
25.อาจารยน์ฤมล ชมโฉม กรรรมการ 
26.อาจารยว์ีระพล วงษ์ประเสริฐ กรรรมการ 
27.ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล กรรรมการ 
28.นายกษิติธร อัศวพงศ์วานิช กรรรมการ 
29.ผศ.(พิเศษ) ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ กรรรมการ 
30.ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ กรรรมการ 
31.อาจารย์รติรัตน ์ ณ สงขลา กรรรมการ 
32.รศ.ศิโรตม ์ ภาคสุวรรณ กรรรมการ 
33.ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ กรรรมการ 
34.ดร.บุญไทย แก้วขันต ี กรรรมการ 
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35.ดร.ฉัตรแกว้ ฮาตระวัง กรรรมการ 
36.ดร.ธนพล ก่อฐานะ กรรรมการ 
37.ดร.John Forssen Smith กรรรมการ 
38.อาจารย์อรพรรณ เดชา กรรรมการ 
39.อาจารย์ณธกร คุ้มเพชร กรรรมการ 
40.ผศ.ดร.วิมลศร ี แสนสุข กรรรมการ 
41.ดร.สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ ์ กรรรมการ 
42.อาจารย์บริบูรณ ์ ฉลอง กรรรมการ 
43.ดร.สุริยะ ประภายสาธก กรรรมการ 
44.อาจารย์พีรศักดิ ์ ฉัตรศร ี กรรรมการ 
45.อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร กรรรมการ 
46.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ ์ กรรรมการ 
47.ดร.พิเชษฐ ์ เกิดวิชัย กรรรมการ 
48.ดร.สุรเชษฐ ์ สุชัยยะ กรรรมการ 
49.ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร กรรรมการ 
50.ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ กรรรมการ 
51.ดร.วลีรักษ ์ สิทธิสม กรรรมการ 
52.อาจารย์เต๋อจุ้น จาง กรรรมการ 
53.ดร.สัณหณฐั จักรภัทรวงศ์ กรรรมการ 
54.ดร.อนุชิต กุลวานิช กรรรมการ 
55.อาจารย์ชมพ ู สายเสมา กรรรมการ 
56.อาจารย์พีรันธร แสนสุข กรรรมการ 
57.อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ์ กรรรมการ 
58.ดร.เมธวิน กิติคุณ กรรรมการ 
59.รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ กรรรมการ 
60.อาจารยL์iu (หลิว) Xin (ซีน) กรรรมการ 
61.อาจารย์พริ้มเพรา บุญยก กรรรมการ 
62.อาจารย์สุวัฒน ์ สระแก้ว กรรรมการ 
63.อาจารย์แสงเดือน ทองเมืองสัก กรรรมการ 
64.ผศ.อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ ์ กรรรมการ 
65.อาจารย์วีระพล วิชญานุภาพ กรรรมการ 
66.ดร.จงด ี พฤกษารักษ ์ กรรรมการ 
67.อาจารย์พรรณนลิน สัชฌุกร กรรรมการ 
69.อาจารย์วรีญา คลังแสง กรรรมการ 
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70.ดร.จักรวาล สุขไมตร ี กรรรมการ 
71.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน ์ กรรรมการ 
72.ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรรมการ 
73.อาจารย์เย็นจิต คงปาน กรรรมการ 
74.ดร.วิชญ ์ วณิชพัทธ์ กรรรมการ 
75.ศ.ดร.สมบรูณ์ สุขส าราญ กรรรมการ 
76.ดร.วิไล พึ่งผล กรรรมการ 
77.อาจารย์สุชาดา ปราชญากุล กรรรมการ 
78.ดร.ภิญญาพัชญ์ รัตน์พริษฐ ์ กรรรมการ 
79.ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน ์ กรรรมการ 
80.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน ์ กรรรมการ 
81.อาจารย์เบญญา หวังมหาพร กรรรมการ 
82.ดร.Muhammad Shahid Khan กรรรมการ 
83.ผศ.ดร.วัชรินทร ์ แสงมา กรรรมการ 
84.รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรรมการ 
85.รศ.ดร.นัยนา วงศ์จรรยา กรรรมการ 
86.ดร.ฑิฏิวุฒ ิ ศรีมานพ กรรรมการ 
87.ดร.ชญานันท ์ เกิดพิทักษ์ กรรรมการ 
88.ดร.ธวชัชัย สู่เพื่อน กรรรมการ 
89.ดร.ปัญญดา จันทกิจ กรรรมการ 
90.อาจารย์ธีรพงศ ์ พงษ์เพ็ง กรรรมการ 
91.นายจารึก รูปบุญ กรรรมการ 
92.นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร กรรรมการ 
93.นางสาวน้ าทิพย ์ กลีบบัวบาน กรรรมการ 
94.นางสาวศุทธิน ี ไชยรัตน ์ กรรรมการ 
95.นางสาวดวงกมล สุรพิพธิ กรรรมการ 
96.นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์ กรรรมการ 
97.นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ กรรรมการ 
98.นายชนะอัญญ ์ อุไรรักษ ์ กรรรมการ 
99.นางสาวนันทิกา อนุโต กรรรมการ 
100.นางสาวกนกศรี อู่ไทย กรรรมการ 
101.นายจเร นาคทองอินทร ์ กรรรมการ 
102.นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล กรรรมการ 
103.นายพีชญานัท ก้อนทองค า กรรรมการ 
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104.นางสาวจุไรรัตน ์ อนุพันธ์ กรรรมการ 
105.นางสาวรุจิรา เนียมหอม กรรรมการ 
106.นายวรเมธ ี บุญยก กรรรมการ 
107.นายลิขิต เกิดมงคล กรรรมการ 
108.นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน กรรรมการ 
109.นายอนุสรณ์ ต่วนเครือ กรรรมการ 
110.นายนิกร นันทวงศ์ กรรรมการ 
111.นางสาวปรีณา ศรีบุญเรือง กรรรมการ 
112.นายนนทวัชร ์ เกิดฤทธ์ิ กรรรมการ 
113.นางสาวกุลรดา ชีรนรวนิชย์ กรรรมการ 
114.นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูน กรรรมการ 
115.นายรามิล จิรัฎฐ์พิชชามญชุ์ กรรรมการ 
116.นางสาววาสนา อ้นป้อม กรรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานมหีน้าที ่ดังนี ้
 ๑. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้(KM)ของของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 
 ๒. ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้(KM)ของวิทยาลัย 
ให้กับคณะกรรมการประสานงานและรายงานผลของวิทยาลัย เมื่อด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้(KM)ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 
 ๔. ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดการความรู้(KM)ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกรอบ ๓ , ๖ ๙ , ๑๒ เดือน 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้(KM)ของวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทราบ 
 ๖. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 


