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วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานของวิทยาลัยนานาชาติ 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
      ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  
      ที่ตั้ง วทิยาเขตนครปฐม 111/5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 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 
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับจากโครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่เปิด
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศในด้านต่าง  ๆโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากร  ซึ่ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศมีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น 
ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึง
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศ  โดยมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย และมีความรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเป็นก าลังส าคัญของสังคมยุค Knowledge-based และ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 หรือ “ประเทศไทย 4.0” ที่เป็น Value-based Economy ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยเหตุผล
จากจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการพื้นที่ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชา
ต่าง  ๆนอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกเหนือจากใน
ห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานหน่วยงานตามความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรม
อบรมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามความร่วมมือ เป็นต้น  
 ในอนาคตวิทยาลัยนานาชาติ มีแผนในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
โดยการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย การจัดบุคลากรทางสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้ความรู้ การ
เสริมการเรียนรู้ภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การจัดตั้งศูนย์ Start up ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อให้นักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชน สังคม และศิษย์เก่า โดยทุกกระบวนการเน้นการพัฒนาทักษะ เสริมความ
เชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ตาม
เป้าประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

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 26 11 39 31 6 2 - 39 

รวมท้ังสิ้น 2 26 11 39 31 6 2 - 39 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.แผ่นดิน) - 2 - - 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.รายได้) - 14 2 - 16 

รวมท้ังสิ้น - 16 2 - 18 
 

 แหล่งข้อมูล : วิทยาลยันานาชาติ รายงานจ านวนบุคลากร ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563
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1.4 โครงสร้างองค์กร 
 โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ

รศ. ดร.ชตุิกาญจน ์ ศรีวิบูลย ์

รักษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ผศ. ดร.กรองทอง ไครริ ี

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

 

รศ.ทัศนีย ์ศริิวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกนัคุณภาพ 

ผศ. ดร.จันทร์ชัย  หญงิประยรู 

รองคณบดีฝ่ายวจัิย 

และบริการวชิาการ 

ดร.ทักษณิา  บุญบตุร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

ดร.บุญทอง บุญทว ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.กนกรตัน ์คุณะสารพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

นางสาวนันทพัชร์   ลีลาอัมพรสนิ 

หัวหน้าส านักงานวทิยาลัยนานาชาติ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

นางสาวอลิสา  พจนารถ 

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

 

นางสาวพิชชาภา    โหลสกุล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ 

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสด ุ

นายอรรคพล  ธรรมบุตร 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

นายสุรชัย   น้อยค าเมือง 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

 

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์ิ 

หวัหน้าฝ่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

 

สาขาวิชา 

 

นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช 

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบนิ 

 

ผศ.ดร.สุพจน์  ไชยสังข์ 

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

 

ดร. ศิริเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 

นายธนสิทธิ์   สุขสุทธ์ิ 

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 

ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

นายพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ 

หัวหน้าสาขาวิชา

ผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิตอล 

 

ผศ. ดร.จันทร์ชัย  หญงิประยรู 

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพ  

และพัฒนาธุรกิจ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ 

หัวหน้าฝ่ายรับรองสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและบริการ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินศูนย์ 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานศูนย ์



 

 โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

ส านักงาน 

วทิยาลัยนานาชาต ิ

 

ฝ่ายบรกิารการศึกษา 
1. งานบรกิารการศึกษา 
    1.1 งานบริหารงานทัว่ไป 
    1.2 งานหลกัสตูรและการ 

     สอน 
    1.3 ทะเบียนและประมวลผล 
    ขอ้มลู 
   1.4 การรบัเขา้ศึกษาต่อ 
   1.5 ผลงานวิชาการ 
   1.6 พฒันาคุณวุฒิปริญญาเอก 
   1.7 วิเทศสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
1. งานบรหิารงานทัว่ไป 
    1.1 ธุรการ/สารบรรณ 
    1.2 ประชาสมัพนัธ์ 
    1.3 ฝึกอบรมและพฒันา 
    1.4 อาคารสถานท่ีและ 
     ยานพาหนะ 
    1.5 งานบุคลากร 
 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. งานนโยบายและแผนงาน 
    1.1 วิเคราะหแ์ผนงานและ 
     งบประมาณ 
    1.2 พฒันาระบบและ 
     ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
    1.3 งานประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายวิจยัและบรกิารวิชาการ 
1. งานพฒันางานวิจยั 

    1.1 ผลิตผลงานวิจยั 
    1.2 เผยแพร่ผลงานวิจยั 
    1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
    1.4 บริการวิชาการแก่สงัคม 
    1.5 U-Ranking 

2. งานบรกิารวิชาการ 
    2.1 บริการวิชาการ 
    2.2 งานจดัหารายได ้

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 
1. งานกิจกรรมนักศึกษา 

     1.1 พฒันากิจกรรมนักศึกษา 
     1.2 บริหารและสวสัดิภาพ 
     1.3 แนะแนวใหค้ าปรึกษา 
     1.4 กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
     1.5 ทุนการศึกษา 
2. งานศิลปวฒันธรรม 
     2.1 พฒันาศิลปวฒันธรรม 

     2.2 เอกลักษณ์ และ อตัลกัษณ์ 
 

ศูนย์สตาร์ทอัพ 

และพัฒนาธุรกิจ 

1. ฝา่ยส่งเสริมธุรกิจ 
2. ฝา่ยรับรองสมรรถนะของ   

   บุคคลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. ฝา่ยฝึกอบรมและบริการ 

4. ฝ่ายการเงิน  
5. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

ฝ่ายคลงัและพสัดุ 
1. งานคลงัและพสัดุ 
    1.1  การเงินและงบประมาณ 
    1.2  บญัชี 
    1.3  พสัดุ 
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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 : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เปน็เอตทัคคะ 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 ไปใช้ตอบและแก้ปัญหาของสั งคม 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) 
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2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้(Knowledge Capital) 
2) คุณธรรม(Morality) 
3) เครือข่าย(Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

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 
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 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  
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดบั คณะ ส านัก สถาบัน วทิยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเทา่ ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

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

สร้างสรรค์สู่งานวิจยั หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 

 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่ นๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
1) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้) 
2) ร้อยละของบุคลากรที่น าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานจริง (ร้อยละ 50)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ในการสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือ ความสามารถพิเศษ 
(talent) ให้กับนักศึกษาสอดคลอ้ง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัตงิาน
ตลอดจนมีความกา้วหน้าในสาย
อาชีพ 

2. กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศดา้น
ภาษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้ง
ผลงานวชิาการสู่การ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตพีิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
   ( ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี ) 

              ต าแหน่งคณบดี 
    ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักท่ีจ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้แก่อาจารย์ทีม่ี
ความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

ต.ค. 
2563 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(KM) และก าหนดคณุอ านวยของ
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ช่ือกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พ.ย.-
ธ.ค. 
2563 

1. วิธีปฏิบัติการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง ดดัแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคล โดย
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบตัิ
รายบุคคล    

ม.ค.
2564 

1. องค์ความรู้เรื่องการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู ้

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

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

ก.พ. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได ้

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

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ที่ไดจ้าก
การจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง 
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning  ไปใช้ในการออกแบบ
การเรยีนการสอนรายวิชา ใน
หลักสตูรของวิทยาลัยนานาชาต ิ

มี.ค. 
64 

1.วิธีการเรียนการสอนที่ก าหนด
ใน มคอ.3 ของรายวิชาใน
หลักสตูรของวิทยาลัยนานาชาต ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมองค์ความรู้ และผลงาน
ที่ได้จากการน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิ
ให้กับกองนโยบายและแผน 

 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกดัออกมาเป็น
ขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  ไปปฏิบตัิ โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรูห้ลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกดัเป็นองค์ความรู้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

เม.ย.- 
64  
 

1. องค์ความรู้เรื่องการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่
ปรับปรุงหลังจากท่ีน าไปปฏบิัต ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ  

พ.ค.- 
64 

1. รายงานผลการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์ความรู้
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning เพื่อเผยแพรสู่่การปฏิบตัิ
ต่อไป 

มิ.ย.- 
64 

1. องค์ความรู้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่
ปรับปรุงหลังจากท่ีพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้
เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้รื่อง การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และที่สนใจท้ังในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ

ส.ค. 
64 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่ม 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

- กองนโยบายและ
แผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

              ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
       ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
      ( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริรี ) 
               ต าแหน่งคณบดี 
    ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักท่ีจ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้แก่อาจารย์ทีม่ี
ความรู้ ด้านการเขียนบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอื
ระดับนานาชาต ิ

ต.ค. 
2563 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(KM) และก าหนดคณุอ านวยของ
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ช่ือกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พ.ย.-
ธ.ค. 
2563 

1. วิธีปฏิบัติการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคล โดย
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบตัิ
รายบุคคล    

ม.ค.
2564 

1. องค์ความรู้เรื่องการเขยีน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่ผ่านการสกัดความรู้
จากกลุ่มความรู ้

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

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

ก.พ. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการเขยีน
บทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ที่ไดจ้าก
การจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง 
การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง และสิ่งที่ได้เรียนรู ้

มี.ค. 
64 

1.บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับ 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมองค์ความรู้ และผลงาน
ที่ได้จากการน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิ
ให้กับกองนโยบายและแผน 

 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกดัออกมาเป็น
ขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ไปปฏิบตัิ โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรูห้ลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกดัเป็นองค์ความรู้การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

เม.ย.- 
64  
 

1. องค์ความรู้เรื่องการเขยีน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ที่ปรับปรุงหลังจากท่ี
น าไปปฏิบตั ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ  

พ.ค.- 
64 

1. รายงานผลการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์ความรู้
การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เพื่อเผยแพรสู่่การปฏบิัติ
ต่อไป 

มิ.ย.- 
64 

1. องค์ความรู้การเขียนบทความ
วิจัยเพือ่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 
ที่ปรับปรุงหลังจากท่ีพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้
เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้รื่อง การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ให้บุคลากรที่เกีย่วข้อง
และที่สนใจท้ังในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ

ส.ค. 
64 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่ม 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้การเขยีน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

- กองนโยบายและ
แผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
      ( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริรี ) 
               ต าแหน่งคณบดี 
    ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักท่ีจ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้แก่บุคลากรที่มี
ความรู้ ด้านกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา 

ต.ค. 
2563 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- ฝา่ยแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(KM) และก าหนดคณุอ านวยของ
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ช่ือกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  โดยประชุม
กลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย.-
ธ.ค. 
2563 

1. วิธีปฏิบัติกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคล โดย
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบตัิ
รายบุคคล    

ม.ค.
2564 

1. องค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา ที่ผ่าน
การสกัดความรูจ้ากกลุ่มความรู ้

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

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

ก.พ. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา ที่
สามารถน าไปปฏิบัตไิด ้

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

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรู้ที่ไดจ้าก
การจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง 
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู ้

ม.ีค. 
64 

1.รายงานผลการน าองค์ความรู้
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

4.2 รวบรวมองค์ความรู้ และผลงาน
ที่ได้จากการน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิ
ให้กับกองนโยบายและแผน 

 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกดัออกมาเป็น
ขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  ไปปฏิบตัิ 
โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูห้ลังจากท่ีน า
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกดัเป็น
องค์ความรู้กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา 

เม.ย.- 
64  
 

1. องค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา ที่
ปรับปรุงหลังจากท่ีน าไปปฏบิัต ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ  

พ.ค.- 
64 

1. รายงานผลการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้ทรงคณุวุฒิ 

- คุณอ านวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู ้

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  เพื่อ
เผยแพรสู่่การปฏิบัตติ่อไป 

มิ.ย.- 
64 

1. องค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา ที่
ปรับปรุงหลังจากท่ีพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้
เรื่องกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้รื่อง
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา  ให้
บุคลากรที่เกีย่วข้องและที่สนใจท้ัง
ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
น าไปปฏิบตั ิ

ส.ค. 
64 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน
กลุ่ม 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

- กองนโยบายและ
แผน 
- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :              
( รศ.ทัศนีย์   ศิริวรรณ ) 

       ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  
      ( ผศ.ดร.กรองทอง    ไคริรี ) 
               ต าแหน่งคณบดี 
    ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  

 จากการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มีการต่อยอด
องค์ความรู้สู่งานวิจัย ดังนี้ 
 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย จ านวน 84 เรื่อง 
 2. องค์ความรู้เรื่องการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย ใช้ replace all มี
การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย จ านวน 7 เรื่อง 
 3. องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม มีการต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่งานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง 
 4. องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย 
โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขียนบทความวิจัย จ านวน 19 เรื่อง 
 
 ส าหรับความคาดหวังในการต่อยอดองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้โครงการวิจัย ไม่ต่ ากว่า 2 เรื่อง  
2. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 40 เรื่อง 
3. กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา มีงานวิจัย ไม่ต่ ากว่า 18 เรื่อง 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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