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ค าน า 
 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
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ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ 

วิทยาลัยนานาชาติ หวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็น

แนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

ด าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยนานาชาต ิ

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
      ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  
      ที่ตั้ง ศนูย์การศึกษาจงัหวัดนครปฐม 111/5 หมู2่ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170      
      โทรศัพท์ 034-964-946  โทรสาร 034-964-945   
      เว็ปไซต์ออนไลน์  www.ssruic.ssru.ac.th 

Facebook: Information ssruic 
Line: @SSRUIC 
Instargram : information_ssruic 
YouTube: SSRUIC PR 
Twitter: @info_SSRUIC 
 

1.2 ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับจากโครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
ที่ได้เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเพิ่ม ศักยภาพและ
ความสามารถของประชากร ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศมีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษา
ที่เน้นการเรียนรู้ โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีนโยบายในการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีความรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตของวิทยาลัย
นานาชาติ สามารถเป็นก าลังส าคัญของสังคมยุค Knowledge-based และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 
หรือ "ประเทศไทย 4.0" ที่เป็น Value-based Economy ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม ด้วยเหตุผลจากจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการพื้นที่ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เป็นสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ยังจัดให้มีกิจกรรม
เสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานหน่วยงานตามความร่วมมือทางวิชาการ
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตาม
ความร่วมมือ  
 ในอนาคตวิทยาลัยนานาชาติ มีแผนในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย การจัดบุคลากรทางสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้
ความรู้ การเสริมภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การจัดตั้งศูนย์ Start up ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชน สังคม ศิษย์เก่า โดยทุกกระบวนการเน้นการ
พัฒนาทักษะ เสริมความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
 

 
 
 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
https://www.facebook.com/Information-Ssruic-136873039742096/
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1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งปม.รายได้) 
2 28 9 39 31 6 2 - 39 

รวมท้ังสิ้น 2 28 9 39 31 6 2 - 39 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.แผน่ดนิ) - 2 - - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.รายได้) - 15 2 - 17 

รวมท้ังสิ้น - 17 2 - 19 
เขต 

 แหล่งข้อมูล : วิทยาลยันานาชาติ รายงานจ านวนบุคลากร ณ วันท่ี 21 สิงหาคม2562
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนานาชาติ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype College of the Society) 
 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
 ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To educate people, 
conduct research, provide academic services to communities and to promote, conserve art and 
cultures) 
 1) ให้การศึกษา: เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเอตทัคคะ (Educating: To produce 
graduates focusing on the practical applications of the body of knowledge for Niche Guru) 
 2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืนได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง (Research: to conduct research in various fields in 
support of the Niche Guru. The outcomes of research are utilized in beneficial ways and correspond 
with the society and community for sustainable peace and growth.) 
 3) บริการวิชาการ: เพื่อการน าผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใช้ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น (Academic services: To provide academic services to the community 
answering questions or guiding the society in cooperation with the community and local 
organizations.) 
 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ยกย่องและ
ชื่นชมในระดับสากล (Preservation of art and culture: To promote and support Thai arts and culture 
which are well known and admired throughout the world.) 
 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล (Produce graduates with front row quality)  
 2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ (Provide academic 
services and transfer technology to communities and international society)  
  3) อนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอดศิลปและวัฒนธรรมไทยสู่สากล (Conduct research, create innovation 
and develop knowledge for society) 
 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับสากล (Establish network with outstanding universities 
in ASEAN) 
 6) เป็นวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 
versatility) 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้(Knowledge Capital) 
2) คุณธรรม(Morality) 
3) เครือขา่ย(Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai etiquette 
practices and seniority recognition) 

 

 2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะหรือมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
  นิยามค าส าคัญเอกลักษณ์ 
  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวัง

สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งได้

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

  S : Strong Leadership  ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
  S : Service Mind  ใจบริการ 
  R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
  U : Unity   ความสามัคคี  
  I  : Intelligence   ฉลาดคิดและเรียนรู้ 
  C : Creativity   ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู ้วิทยาลัยนานาชาต ิ

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
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) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง) 
  2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนนุ
การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

วิทยาลัยมีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.2 เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้ง
ผลงานวชิาการ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทาง
ปัญญา 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 

3. “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้
เหมาะสมกับงานวิจัย”ใช้ replace all 

วิทยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน 

4. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

           ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ด้านการศึกษา เร่ือง การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่อาจารย์
ที่มีความรู้ การพัฒนานักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ต.ค. 
2562 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- ฝ่ายวชิาการ 
- วิทยาลัย
นานาชาต ิ

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) และก าหนดคุณอ านวยของ
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ี
ความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันา
นักศึกษาและการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย. 
2562 

1. วิธีปฏบิัติการพัฒนา
นักศึกษาและการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของสมาชิกกลุ่มความรู ้
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏบิัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

พ.ย. 
2562 

1. วิธีปฏบิัติการพัฒนา
นักศึกษาและการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่ผา่นการสกัดความรู้จาก
กลุ่มความรู ้

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มา
ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม
ต่อการน าไปปฏบิัติ 

 1. วิธีปฏบิัติการพัฒนา
นักศึกษาและการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่สามารถน าไปปฏิบตัิได้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้
เร่ือง การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
รายวิชา ในหลักสูตรของวิทยาลยั
นานาชาต ิ

ธ.ค. 
2562
– 

พ.ค. 
2563 

1.วิธีการเรียนการสอนที่
ก าหนดใน มคอ.3 ของรายวิชา
ในหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาต ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จาก
การน าองค์ความรู้ไปปฏบิัติให้กับ
กองนโยบายและแผน 

พ.ค. 
2563 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุม
ความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้
การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบตัิ โดยสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเปน็
องค์ความรู้การพัฒนานักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มิ.ย. 
2563 

 

1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
นักศึกษาและการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่ปรับปรงุหลังจากที่น าไป
ปฏิบัต ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 
2563 

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- กองนโยบาย
และแผน 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์
ความรู้การพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป 

ก.ค. 
2563 

1. การพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ปรับปรุงหลังจากที่พบ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.4 นักศึกษาเป็นประชากรใน
บทความวิจยัการพัฒนานักศึกษา 

 1.เขียนรายงานดารวิจัยและ
น าเสนอบทความวจิัย 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มการพฒันา
นักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบตัิที่ดี  
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน
น าไปปฏบิัต ิ

ส.ค. 
2563 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่มการพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
 

- กองนโยบาย
และแผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

           ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปญัญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  : ด้านการวิจัย เรื่อง “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย”ใช้ 
replace all 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้แก่อาจารย์ใน
วิทยาลัยนานาชาติและ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสนุันทา 

ต.ค. 
2562 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม (ประธาน
กลุ่ม)  

 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 เสาะหาองค์ความรู้ที่
เปิดเผย (Explicit) จาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือจากแหล่ง
ต่างๆ  
2.2 หาผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่อง
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม
กับงานวิจัย (Tacit) เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 
สมาชิกกลุ่มถอดองค์ความรู้
จากอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการใช้สถิติใน
งานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมโดยประชุมกลุ่มย่อย
และถอดองค์ความรู ้วิธีปฏิบัติ
สมาชิกภายในกลุ่มน ามาเขียน
เป็น Explicit 

พ.ย. 
2562 

1. องค์ความรูเ้ร่ือง การ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยัของสมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

- ฝ่ายวิจัย 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จาก 
Explicit และ Tacit  โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากผู้เชียวชาญและ
จากการแสวงหาองค์ความรู้
ของสมาชิกกลุ่ม 

พ.ย. 
2562 

1. องค์ความรู้เรื่อง การ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยั ที่ผา่นการสกัดความรู้
จากกลุ่มความรู ้

- กองนโยบาย
และแผน 
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

3.2 ปรับประยุกต์ความรูท้ีไ่ด้
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและผู้ใช้ โดยน า
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับ
ปรับประยุกต์ ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปใช้ในงานวิจัย 

 1. องค์ความรู้เรื่อง การ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ใน
งานวิจยัได ้

 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้
เร่ือง การเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย ไปใช้ใน
การ ผลิตผลงานวิจัย และ
โครงการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  

ธ.ค. 
2562 
– 

พ.ค. 
2563 

1. โครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
ที่เลือกใช้สถิติอย่างเหมาะสม  

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้
จากการน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติให้กับกองนโยบายและ
แผน 

พ.ค. 
2563 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นคู่มือการ
เลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่
น าองค์ความรู้เรื่องการเลือกใช้
สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยไป
ปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้
หลังจากที่น าองค์ความรู้ไปใช้ 
และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่อง
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม
กับงานวิจัย 

มิ.ย. 
2563 

 

1. คู่มือการเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย (ฉบับใช้
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทา) 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสาะหา 
Feedback จากผูน้ าคู่มือการ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยั ไปใช ้

ก.ค. 
2563 

1.รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และ Feedback จากอาจารย์ใน
วิทยาลัยนานาชาติและ อาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่ใช้คู่มือการเลอืกใช้สถิติ
ให้เหมาะสมกับงานวิจยั 

- กองนโยบาย
และแผน 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
คู่มือการเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย และเชิญ 
ทรงคุณวุฒิมาชี้แนะและ
ปรับปรุงคู่มือการเลือกใช้สถิติ
ให้เหมาะสมกับงานวจิัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้นวตักรรมเพื่อ
เผยแพร่สู่การน าไปใช้ใน
งานวิจยัต่อไป 

ก.ค. 
2563 

1. คู่มือการเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย ที่
ปรับปรุงหลังจากที่มีการ
น าไปใชโ้ดยอาจารย์ภายใน
วิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาซึ่งปรับปรุงหลังจาก
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มการ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยั 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
สรรหาแนวปฏิบัตทิี่ดี  
6.3 เข้ารว่มกิจกรรม SHARE 
& LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม
กับงานวิจัยโดยใช้คู่มือการ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
งานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องและบุคคล
ที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างผลงาน
วิชาการ 

ส.ค. 
2563 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่มการเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย 
2. คู่มือการเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกับงานวิจัย (ฉบับ
สมบูรณ์) 

- กองนโยบาย
และแผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

           ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปญัญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  : ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้นวัตกรรม 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่
อาจารย์ที่ได้รบัทุนสนบัสนุน
จากภายนอก 

ต.ค. 
2562 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม (ประธาน
กลุ่ม)  

 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อย่างไรเพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมโดยประชุมกลุ่มย่อย
และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พ.ย. 
2562 

1. วิธีปฏบิัติเร่ือง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร
เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
ของสมาชิกกลุ่มความรู ้
 

- ฝ่ายวิจัย 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้จาก
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล    

พ.ย. 
2562 

1. องค์ความรู้เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรม ที่ผ่าน
การสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู ้

- กองนโยบาย
และแผน 
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 
มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัต ิ

 1. องค์ความรู้เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรมที่
สามารถน าไปปฏบิัติได้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้
เร่ือง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรม ไปใช้ในการ 
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากหน่วยทุนภายนอก  

ธ.ค. 
2562 
– 

พ.ค. 
2563 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากหน่วยทนุภายนอก  

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้
จากการน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติให้กับกองนโยบายและ
แผน 

พ.ค. 
2563 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุม
ความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่
น าองค์ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรมไปปฏบิัติ 
โดยสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรูไ้ปปฏิบัติ และ
สกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 

มิ.ย. 
2563 

 

1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรม ที่
ปรับปรุงหลังจากทีน่ าไป
ปฏิบัต ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 
2563 

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- กองนโยบาย
และแผน 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

  5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์
ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่สู่
การปฏิบัติต่อไป 

ก.ค. 
2563 

1. องค์ความรู้เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรมที่ปรับปรุง 
หลังจากที่พบผู้ทรงคุณวฒุ ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรม 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
สรรหาแนวปฏิบัตทิี่ดี  
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE 
& LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรมให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน
น าไปปฏบิัต ิ

ส.ค. 
2563 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่มการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรม 
 

- กองนโยบาย
และแผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

           ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 
ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนาการปฏิบตัิงาน  

                   1.การประกันคุณภาพการศึกษา  

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนด
องค์ความรู้
หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่อ
งานหรือ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนด
เป้าหมายของ
การจัดการ
ความรู ้

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินงาน และก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่

ปฏิบัต ิ
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม 

ต.ค. 2562 1. ปฏิทนิการ
ด าเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่
สมัครเป็นเข้าร่วม
กลุ่มการจัดการ
ความรู ้
3. กลุ่มความรู้ตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
4. หัวข้อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มความรู้ 

กองนโยบายและแผน 
  

2 การเสาะ
แสวงหาความรู้
ที่ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิก
ภายในกลุ่มที่มปีระสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะ
งานทีป่ฏิบัต ิ
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอด
บทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  -  สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียน   

พ.ย. 2562 1. รายชื่อสมาชิก
กลุ่มและคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธาน
กลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของ
กลุ่ม เพื่อน าไป
ปรับปรุง
กระบวนการ/วิธีการ
ท างาน 

- กองนโยบายและ
แผน 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่
ได้จากข้อ 2 โดยปรับปรุง 
ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสม
ต่อต่อการน าไปปฏิบัต ิ

พ.ย. 2562 1. องค์ความรู้ที่
สามารถน าไปปฏบิัติ
ได ้
 

- กองนโยบายและ
แผน 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ที่
ได้จากการ
จัดการความรู้
มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
จริง 
 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ 
ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ด้
จากการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ด้
เรียนรู้ 

ธ.ค. 2562 
– พ.ค. 
2563 

1. รายงานผลการน า
องค์ความรู้ไปปรบัใช้
กับการปฏิบัติงาน
จริง 
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
รวบรวมรายงานผลการน า
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน
ใหม่ ไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน
จริง 

พ.ค. 
2563 

5  การน า
ประสบการณ์
จากการท างาน 
และการ
ประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
สกัดออกมา
เป็นขุมความรู ้
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้ 
ไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
สรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ไปปฏบิัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2563 
 

1. สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้
หลังจากที่น าองค์
ความรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติการ 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 
เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 
ใหม่ ที่แสดงถึงการลดรอบ
ระยะเวลา การลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน การพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานจากผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา หรือการสร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 2562 1. ผู้ทรงคุณวฒุิ
ประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน ใหม ่
2. กระบวนการ/
วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและ
แผน 
- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการ
ท างาน ใหม่ ที่เป็นผลลัพธ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม KM 

ก.ค. 2563 1. กระบวนการ/
วิธีการท างาน ใหม่
ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวม
ความรู้และ
จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มความรู้ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์
ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
สรรหาแนวปฏิบัตทิี่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ประกาศใช้ กระบวนการ/
วิธีการ ใหม่ 
 -  มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัล
ส าหรับกลุ่มความรู้ทีส่ามารถ ลด
รอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาผลการปฏิบัตงิานจากผล
การด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
หรือสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง.... 
ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบตัิ 

ส.ค. 2563 1. ได้กระบวนการ/
วิธีการปฏิบัติงาน 
2. ได้วฒุิบัตรและ
เงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ 
นานาชาต ิ

- กองนโยบายและ
แผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

           ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 5 
ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการ เร่ือง 
เทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก.ย.62 1. กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

วิทยาลัย
นานาชาต ิ

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) และก าหนดคุณอ านวยของ
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ก.ย.62 1. ชื่อกลุ่มความรู้
และรายชื่อสมาชิก
กลุ่ม KM 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้  

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ก.ย.62 1. องค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้  

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีความเชี่ยวชาญดา้น 
เทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ความรู้กับสมาชกิที่
เก่ียวข้อง โดยประชุมกลุ่มย่อยและ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย. 2562 1. วิธีปฏบิัติเร่ือง 
เทคนิคการให้บริการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
ของสมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏบิัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

พ.ย. 2562 1. องค์ความรู้เรื่อง 
เทคนิคการให้บริการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
ที่ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่ม
ความรู ้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน า
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัต ิ

 1. องค์ความรู้เรื่อง 
เทคนิคการให้บริการ
อย่างมีประสทิธิภาพ
ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ทีไ่ด้

จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง 
เทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ น ามาปรับปรุงการ
ท างานเรื่อง การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ธ.ค. 2562 
-พ.ค. 
2563 

1. น ามาปรบัปรุง
การท างานเรื่อง การ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จาก
การน าองค์ความรู้ไปปฏบิัติให้กับ
กองนโยบายและแผน 

พ.ค. 2563 

5 การน า
ประสบการณ์จาก
การท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้
เร่ือง เทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพไปปฏบิัติ โดยสรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้
ไปปฏบิัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้ 
ด้านเทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มิ.ย. 
2563-ก.ค. 
2563 

1. องค์ความรู้เรื่อง 
เทคนิคการให้บริการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
ที่ปรับปรุงหลงัจากที่
น าไปปฏบิัต ิ

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

6 การรวบรวม
ความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เทคนิคการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงานน าไปปฏิบัต ิ

ส.ค. 2563 1. เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานองค์
ความรู้ เทคนิคการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

    ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

             ต าแหนง่รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
         ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริร ี) 

             ต าแหน่งคณบดี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 จากการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยนานาชาติ มีการต่อยอด
องค์ความรู้สู่งานวิจัย ดังนี้ 
 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย โดยนักศึกษาเขียนบทความวิจัย จ านวน 60 เรื่อง 
 2. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ มีการต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย โดยอาจารย์ได้
น าบทความวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การน าเสนอจ านวน 72 เรื่อง นักศึกษาเขียนบทความวิจัย 
จ านวน 2 เรื่อง และนักศึกษาเขียนบทความวิจัยและน าเสนอ จ านวน 2 เรื่อง 
 3. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเขียนบทความวิจัย จ านวน 16 เรื่อง 
 
 ส าหรับความคาดหวังในการต่อยอดองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ได้โครงการวิจัย ไม่ต่ า
กว่า 70 เรื่อง  

2. การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ มีบทความวิชาการและบทความวิจัยน าเสนอ ไม่ต่ ากว่า 50 
เรื่อง 

3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน มีโครงการวิจัยที่งบทุนจากภายนอกไม่ต่ ากว่า 2 เรื่อง 
4. การพัฒนาการปฏิบัติงาน มีงานวิจัย ไม่ต่ ากว่า 19 เรื่อง 

  
 



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 25 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 26 

 

 



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 27 

 

 


