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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ 

 

1.1 ที่ตั้ง 
 ชื่อหน่วยงาน 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  
 ที่ตั้ง 
  เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
  โทรศัพท์  02-160-1490 , 02-160-1491  โทรสาร  02-160-1491 
 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยัง
มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  คณะท างาน
ที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์
อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จาก
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิ เทศก์  กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะท างานในการ
ก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 
 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน 
หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปะศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป 
และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น
ส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี 
ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรม
บริการ 

 ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา 
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 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชา
เพ่ิมข้ึนอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 
 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน และใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 
-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 
 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการจัดการ 
ได้เปลี่ยนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็นหลักสูตรได้ 
3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจ
บริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 

วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   
ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา

ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 
ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี

จ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 17 
สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจาก เดิมมีจ านวน 8 
หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 
  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 
  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
  5) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
  6) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
  7) แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 
  8) แขนงวิชาภาพยนตร์ 
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 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร จากเดิม
มีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   2) แขนงวิชาการตลาด 
   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จาก

เดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1.1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   1.2) แขนงวิชาการตลาด 
   1.3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   1.4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   1.5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
   1.6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
   5.1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
   5.2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
   5.3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
   5.4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
   5.5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
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 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 30 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  8  ท่าน คือ 
1.  อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2530 – 2533 
2.  อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2533 – 2536 
3.  รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2536 – 2538  
     (คณบดีโดยต าแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ   (คณบดี)       พ.ศ. 2539 – 2542 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ (คณบดี)       พ.ศ. 2542 – 2546 
6.  อาจารย์ทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ   (คณบดี)       พ.ศ. 2546 – 2549 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ (คณบดี)  พ.ศ. 2549 – 2552  
     (เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

 7.  อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์   (คณบดี) พ.ศ. 2552 – 2556 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา   (คณบดี) พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 
 
1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
บริหารธุรกิจ 1 36 26 63 39                                                  21 3 - 63 
นิเทศศาสตร ์ - 27 8 35 26 9 - - 35 

รวม 1 63 34 98 65 30 3 - 98 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

บุคลากรสายสนับสนุนฯ 1 15 18 - 34 

รวมทั้งสิ้น 1 15 18 - 34 
เขตพ 
 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบุคลากร คณะวทิยาการจัดการ
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน  
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสมัพันธ ์

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที ่

   1.5 งานบุคลากร 

   1.6 งาน ISO 

 
 

 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

   2.1 งานการเงิน บัญช ีและ

งบประมาณ 

   1.2 งานพัสด ุ

    
 
 

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

   1.3 งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

   1.4 งานการรับนักศกึษาต่อ 

   1.5 งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพ

และสหกิจศกึษา 

    

 
 
 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

   1.1 งานวิเคราะหแ์ผนงาน/

งบประมาณ 

   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

    

 
 

 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวชิาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   1.3 งานผลิตวารสาร 

วิชาการ 

   1.4 งานบริการวชิาการแก่

สังคม 

   1.5 งานศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

 

 

1. ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศกึษา 

   1.2 งานบริหารงานและ 

สวัสดิภาพ 

   1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

   1.4 งานศิลปวฒันธรรม 

    

 
 

 
3. ฝ่ายวทิยุโทรทัศน์และวิทยุ 

   กระจายเสียง 

   3.1 งานวิทยุโทรทัศน ์

   3.2 งานวิทยุกระจายเสียง 

    
 
 

 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นน าด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  
 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่
สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
   1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 
   2. คุณธรรม  (Morality) 
   3. เครือข่าย  ( Partnership)  
   4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3. I (Integration & Collaboration)  : บูรณาการ และความร่วมมือ 
 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู ้คณะวิทยาการจัดการ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า 
ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจัย หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
     2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง) 
  2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2562 
 
แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ งประสงค์สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลั ยมี ก ารบ ริห ารที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   2.1) งานธุรการและสารบรรณ 
   2.2) การเงินและพัสดุ 
   2.3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2.4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.5) การประชาสัมพันธผ์่านสื่อ
Facebook 
   2.6) การพัฒนานักศึกษา 
   2.7) งานแผนและงบประมาณ 
   2.8) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
   2.9) การพัฒนางานวจิัยและบริการ
วิชาการ 
   2.10) งานบริการการศึกษา 
   2.11) งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   2.12) การบริหารส านักงาน 
   2.13) งาน IT 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ
สู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่าง
ยั่งยืน 

บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
 

 

ผู้ทบทวน :   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบ ารุง) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทปี วจีทองรัตนา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
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 ประชุมสมาชิกกลุ่มจัดการเรียนการ
สอน (KM) และเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ต.ค. 2561 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ - ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
จัดการเรียนการ
ส อ น  ค ณ ะ
วิทยาการจัดการ 

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

ต.ค. 2561 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM - คุณอ านวยและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
ความรู ้

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

ต.ค. 2561 1. องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ” 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

พ.ย. 2561 1. วิธีปฏบิัติเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

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

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติ
รายบุคคล    
 

พ.ย. 2561 1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้ 

- คุณอ านวยและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
ความรู ้

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตั ิ
 

พ.ย. 2561 1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ 

” 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรูม้าปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน/การจัดโครงการ เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

ธ.ค.2561 - 
พ.ค.2562 

1. การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยจัดท า มคอ.3 ส าหรับภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 / โครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

” 

4.2 รวบรวมผลงานที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 2562 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่ น าองค์ความรู้ เรื่อ งการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ ได้
เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และ
สกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

มิ.ย. 2562 1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ที่ปรับปรุงหลงัจากทีน่ าไปปฏิบตัิ 

” 

 
 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ก.ค. 2562 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

” 

  
 
 
 

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้ างทั กษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2562 1. องค์ความรู้ เรื่องการพัฒ นาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ปรับปรุงหลังจากที่
พบผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอ านวยและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มจัดการเรียนการสอน 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ

ส.ค. 2562 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- คุณอ านวยและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
ความรู ้

 

ผู้ทบทวน :      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี  บุตรบ ารุง) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัติ :  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
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 าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ประชุมชี้แจงและคัดเลือกสมาชิกโดย
อาจารย์ที่สนใจและอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอกหรือทุน(วช) งบประมาณแผ่นดิน 

ต.ค. 2561 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สมาชิกกลุ่มการ
วิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ 

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

ต.ค. 2561 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM คุณอ านวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค. 2561 1. องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ” 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยประชุม
กลุ่มความรู้และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล
จากสมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย. 2561 1. ได้กลุ่มความรู้ตามศาสตร์ที่สนใจ 
2. ได้เทคนิคการถอดบทเรียน 
 

” 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติ
รายบุคคล    

พ.ย. 2561 1. ได้องค์ความรู้ของกลุ่มเพ่ือน าไปเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

” 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตั ิ

พ.ย. 2561 1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สามารถ
น าไปปฏบิัติได ้
2. การได้แนวคิดในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

” 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าแนวทางทีไ่ดไ้ปประยุกต์ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ธ.ค.2561 - 
พ.ค.2562 

1. การน าองค์ความรู้ที่สกัดได้มาสู่การปฏบิัติใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. ได้แนวคิดในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. ได้(ร่าง)ข้อเสนอโครงการวิจยั 

- คุณอ านวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

พ.ค. 2562 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มความรู้แลกเปลีย่นเก่ียวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

มิ.ย. 2562 1. การปรับแก้(ร่าง)ข้อเสนอโครงการวิจัย ” 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 2562 1. รายงานผลการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้กั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 . ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ต ร ว จ (ร่ า ง )ข้ อ เส น อ
โครงการวิจัย 

” 

  
 
 

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมาปรับปรุง
แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2562 1. ปรับแก้(ร่าง)ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒุ ิ

” 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการงานวจิัย คณะวิทยาการจัดการ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่สนใจ
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏบิัติ 

ส.ค. 2562 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่ม งานวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

 

ผู้ทบทวน :    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี  บุตรบ ารุง) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทปี  วจีทองรัตนา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มการพัฒนาการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.งานธุรการและสารบรรณ 2.งานการเงินและพัสดุ 3.การบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.การประกันคุณภาพการศึกษา 5.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อFacebook 6.การพัฒนานักศึกษา 7.งานแผนและงบประมาณ 8.การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
9.การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 10.งานบริการการศึกษา 11.งานโสตทัศนูปกรณ์ 12.การบริหารส านักงาน 13.งาน IT 
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. 2561 1. ปฏิทนิการด าเนนิงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปน็เข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้ 
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู ้

กองนโยบายและแผน 
  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

พ.ย. 2561 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อน าไป
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการท างาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทีไ่ดจ้ากข้อ 2 โดยปรับปรุง 
ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏบิัต ิ

พ.ย. 2561 1. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได ้
 

- กองนโยบายและแผน 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการ

จัดการความรู้มาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จากการน าองค์ความรู้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการน า
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ธ.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 

 
 
 

พ.ค. 2562 

1. รายงานผลการน าองค์ความรูไ้ป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5 
  

 การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  
 
 
 
 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ ไปปรบัใช้ในการปฏบิัติงาน โดยสรุปสิง่ที่
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้ไปปฏบิัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
5.2 ประชุมกลุ่ มย่อย พบผู้ ท รงคุณ วุฒิ  วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่  ที่ เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM 

มิ.ย. 2562 
 
 
 

ก.ค. 2562 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2562 

1. สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ า
องค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติการ 
 
1. ผู้ทรงคุณวฒุิประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 
 
1. กระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 
 
- กองนโยบายและแผน 
- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 
 
 
- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
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 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน พฒันาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการปฏิบัตงิาน 
ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

ส.ค. 2562 1. ได้กระบวนการ/วธิีการปฏิบตัิงาน 
2. ได้วฒุิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือ นานาชาติ 

- กองนโยบายและแผน 
- กลุ่มความรู ้
 

 

ผู้ทบทวน :     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี  บุตรบ ารุง) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  
(ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ประทปี  วจีทองรัตนา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 กลุ่มการจัดการความรู้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที่  ๔๒๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” รวมทั้งมหาวิทยาลัยที ่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการ
จัดการ เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาการจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ดังนี้  
 

         ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป         วจีทองรัตนา           ประธานกรรมการ 
         ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ           แสวงกุล           กรรมการ 
         ๓. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์                      คล้ายสังข ์           กรรมการ 
         ๔. อาจารย์ ดร.กฤษณะ                     เชื้อชัยนาท           กรรมการ 
         ๕. อาจารย์สุพัตรา                           กาญจโนภาส           กรรมการ 
         ๖. อาจาร์ยอภิญญา                         วิเศษสิงห์ 
         ๗. อาจารย์ ดร.ยุทธภมูิ                     ธนากจิบรสิุทธิ์ 
         ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร           ส าเร็จกิจเจริญ                      
         ๙. อาจารย์กนกวรรณ                       แก้วประเสริฐ 
        ๑๐. อาจารย์รัศมี                             รัตนอุบล 
        ๑๑. อาจารย์ชุติมา                           คล้ายสังข ์
        ๑๒. อาจารย์พิชามณต์                      ชาญสุไชย 
        ๑๓. อาจารย์พัชราภรณ์                     เลขยันต์ 
        ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์        พจนจารุวิทย์ 
        ๑๕. อาจารย์ส่งเสริม                         วจีทองรัตนา 
        ๑๖. อาจารย์ปิติมนัส                         บรรลือ 
        ๑๗. อาจารย์นิติธร                           อุ้นพิพัฒน์ 
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        ๑๘. นางสาวนิภาวรรณ                   ธาราศักดิ์ 
        ๑๙. นางสาวสุวิมล                        วจีทองรัตนา 
        ๒๐. นางสาวธิดารัตน์                     รุ่งเรืองชัยคงมี 
        ๒๑. นางสาวอรวรรณ                     บริบาล 
        ๒๒. นางสาวปทุมวดี                      นิน า 
        ๒๓. นางสาวอรรถจิรา                     สงจันทร์ 
        ๒๔. นางสาววีณา                          กัณหญีต 
        ๒๕. นางสาวมาลัยพรรณ                 ปั้นทรัพย์ 
        ๒๖. นางสาวสายบัว                       นนท์ศิลา 
        ๒๗. นางสาวณัฏฐิญา                     นุชนาง 
        ๒๘. นายสมภพ                            บุญคุ้ม 
        ๒๙. นายสิริธนธราธร                      จิรทีปต์ธนชาติ   
        ๓๐. นายวชิรศักดิ์                          ถิ่นทว ี
        ๓๑. นางสาวกันยากร                      สุจริตเนติการ 
        ๓๒. นางสาวสุลาวรรณ                    เพ็ชรแอง 
        ๓๓. นางสาวเกศิณี                         นิธสิิริประไพ 
        ๓๔. นางสาวพัชรี                           ทรัพย์ประเสริฐ 
        ๓๕. นางนัษนันท์                           ทิพวัลย ์
        ๓๖. นางสาวจารุณี                         สนน้อย 
        ๓๗. นางสาววาสนา                        แสงพรหม 
        ๓๘. นายประจวบ                          ทอสาร 
        ๓๙. นางสาวปุณรภา                      ประดิษฐพงษ์ 
        ๔๐. นายกาญจน์มนัส                     หมื่นสังข ์
        ๔๑. นางสาวพัชราภรณ์                   สีลาดเลา 
        ๔๒. นางสาวภคพร                         เดชอนันต์ 
        ๔๓. นางสาวปิยะกาญจน์                  อภิชัยกุล    
        ๔๔. นายวรเชษฐ์                           เอี่ยมม่ัน 
        ๔๕. นายนพพล                             สินสืบผล  
        ๔๖. นายนาวิน                              ศรีแสง 
        ๔๗. นายกาจปกรณ์                        นิลอรุณ 
        ๔๘. นายฉัตรลิขิต                          นิ่มงาม 
        ๔๙. นางสาวพจนา                         พัดใย 
        ๕๐. นางสาวอัจฉรา                        สีลาดเลา 
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        ๕๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี       บุตรบ ารุง 
        ๕๒. นางสาวดวงเนตร                     สาระสมบัติ 

        กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ทบทวนหรือจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  
๒. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้   
๔. สรุปและรายงานผลการจัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของคณะและคณะกรรมการ

ด าเนินงานจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยเป็นระยะ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง  ณ  วันที่ ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

                                                 
 
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 
                                                   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


