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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
1.1 ที่ตงั้ วิทยาเขตนครปฐม 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
1.2 ประวัติและความเป็นมา
วิท ยาลั ย การจั ด การอุต สาหกรรมบริ ก าร (วกอ.) มี ชื่อ ภาษาอังกฤษ “College of Hospitality
Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
28 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสู ตรในศาสตร์เดียวกันให้ อยู่ ในสั งกัดเดียวกัน จึงยุบ เลิ ก
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ ละนำหลั ก สู ต รนานาชาติ ทั้ ง หมดจำนวน 4 หลั ก สู ต ร 6 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา ควบรวมกับ หลั กสู ตรภาษาไทย สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จำนวน 2 หลั ก สู ตร 3
สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีน
แบบ Joint Venture 2+2 Bachelor's Degree Program
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันของหลักสูตร
และการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสายวิช าการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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1.3 บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งปม.แผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งปม.รายได้)

รวมทั้งสิ้น

ป.ตรี
-

ระดับการศึกษา
ป.โท ป.เอก
3
2
8
4

รวม
5
12

อาจารย์
4
11

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
1
1
-

รวม
5
12

1

28

19

48

39

6

3

-

48

1

39

25

65

54

8

3

-

65

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภทบุคลากร

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ระดับการศึกษา
ป.โท

ป.เอก

พนักงานมหาวิทยาลัย
2
(งปม.แผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
16
2
(งปม.รายได้)
รวมทั้งสิ้น
18
2
เข
ตแหล่งข้อมูล : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 19 กันยายน 2564

รวม
2
18
20
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru College)
2.2 พันธกิจ (Mission)
ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ให้การศึกษา: เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเอตทัคคะ
2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืนได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง
3) บริการวิชาการ : เพื่อการนำผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใช้ ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุ นศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
2.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ทีว่ ่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์
2.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai
etiquette practices and seniority recognition)
2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
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2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
C (Creativity) : การมีความคิดสร้างสรรค์
H (Helpful) : ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กัน
M (Motivation) : แรงบันดาลใจ
W (Wisdom) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
2. สร้างผลงานวิจยั และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 3
แผนการจัดการความรูว้ ิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อ 1 ยกระดับการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดย
ยึดหลักแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวน
สุนันทา พ.ศ. 2563-2567 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence – EdPEx) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ข้อ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้ างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากร เพื่อ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
ข้อ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย โดย
ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้สู่มาตรฐาน KM
ISO 30401 : 2018 ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร และเครือข่าย
ความร่ วมมือภาครั ฐและภาคเอกชน (พั น ธมิ ตร) โดยมุ่ งหวังให้ เป็ นการเรี ยนรู้ที่ ก่อให้ เกิด องค์ความรู้และ
กระบวนงานใหม่ ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
ข้ อ 5 สร้ า งระบ บ การจั ด การความรู้ ข ององค์ ก ร (Platform for the Knowledge
Management Organization) ที่ บุ ค ลากรทุ กระดั บ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยง่ า ย เพื่ อเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และสนับสนุนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และวิ สัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่
มีอัตลักษณ์ “Niche Guru University”
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้
1) เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (องค์ ค วามรู้) จากที่ อ ยู่ ในตั ว บุ ค คล และแหล่ งเรีย นรู้ อื่ น ๆ ที่
ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
2) ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ น ำแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าปรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริ ง (ร้อ ยละ 50)
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3.3 องค์ความรู้ทจี่ ำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม 1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ และ มหาวิทยาลัยมีการ
2. การจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
(Community Based Learning : CBL)
นักศึกษามีคุณลักษณะ
3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มี
เรียนกับการทำงาน (Work Integrated
ทักษะที่จำเป็นในรูปแบบ
Learning: WIL)
มหาวิทยาลัยดิจิทัล มี
4. แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
ความสามารถเฉพาะทาง
ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน
และเป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั และ ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน 1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
สังคมอย่างยั่งยืน
นานาชาติ

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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3.4 แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้
2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ระยะเวลา
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
ต.ค. 2564
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรูท้ ี่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ ธ.ค. 2564
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ธ.ค. 2564
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
ดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรูท้ ี่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. วิธีปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active - คุณอำนวยกลุ่ม
Learning ของสมาชิกกลุ่มความรู้
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
1. องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
- คุณอำนวยกลุ่ม
Active Learning ที่ผ่านการสกัดความรู้จาก ความรู้
กลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลำดับ

4

5

6

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตั ิ
การนำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการ
จริง
ปฏิบัติงาน
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
การนำประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ที่นำองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
ความรูม้ าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Active Learning ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
เรียนรู้หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และ
สกัดเป็นองค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
กลุ่ม
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ม.ค.– พ.ค. 1. ผลงานที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
2565
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565

1. องค์ความรู้เรื่องจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ที่ปรับปรุงหลังจากทีน่ ำไปปฏิบัติ

ก.ค. 2565

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. องค์ความเรื่องรู้การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่ปรับปรุงหลังจากที่พบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.ค. 2565

ก.ค. -ส.ค.
2565

1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรือ่ งการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

ผู้รับผิดชอบ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นำไปปฏิบัติ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 11

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL)
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ระยะเวลา
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
ต.ค. 2564
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการจัด
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community
Based Learning : CBL)
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ ธ.ค. 2564
ด้านการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Learning : CBL) โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ธ.ค. 2564
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
ดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้

ผลลัพธ์ที่ได้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรูท้ ี่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. วิธีปฏิบัติเรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น - คุณอำนวยกลุ่ม
ฐาน (Community Based Learning : CBL) ความรู้
ของสมาชิกกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
1. องค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community Based Learning :
CBL) ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 12

ลำดับ

4

5

6

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
การนำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based
จริง
Learning : CBL) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
การนำประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ที่นำองค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เป็นฐาน (Community Based Learning :
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
CBL) ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้หลังจากที่
นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้
เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Learning : CBL)
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรูเ้ รื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (Community Based Learning : CBL)
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
กลุ่ม
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัด

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นฐาน (Community Based Learning :
CBL) ที่สามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้

ม.ค.– พ.ค. 1. ผลงานที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
2565
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community Based Learning :
CBL) ที่ปรับปรุงหลังจากทีน่ ำไปปฏิบัติ

ก.ค. 2565

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. องค์ความรูเ้ รื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community Based Learning :
CBL)ที่ปรับปรุงหลังจากทีพ่ บผูท้ รงคุณวุฒิ

ก.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

ก.ค. - ส.ค. 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม
- คุณอำนวยกลุ่ม
2565
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้ ความรู้
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based
- สมาชิกกลุ่ม
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 13

ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community
Based Learning : CBL)
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องการจัดเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning
: CBL) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
Learning : CBL)

ผู้รับผิดชอบ
ความรู้

ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 14

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนกับการทำงาน (Work Integrated
Learning: WIL) โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
ดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้

ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ต.ค. 2564 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรูท้ ี่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ธ.ค. 2564

1. วิธีปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ของสมาชิกกลุ่ม
ความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

ธ.ค. 2564

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ทีผ่ ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 15

ลำดับ

4

5

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตั ิ
การนำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
จริง
ทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ไป
ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
การนำประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ที่นำองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
Integrated Learning: WIL) ไปปฏิบัติ โดยสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
(Work Integrated Learning: WIL)
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) เพื่อเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ทีส่ ามารถนำไป
ปฏิบัติได้
ม.ค.– พ.ค. 1. ผลงานที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
2565

ผู้รับผิดชอบ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ทีป่ รับปรุง
หลังจากที่นำไปปฏิบัติ

ก.ค. 2565

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ทีป่ รับปรุง
หลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.ค. 2565

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลำดับ
กิจกรรม
6
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ก.ค. - ส.ค. 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม
กลุ่ม
2565
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรูเ้ รื่องการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
(Work Integrated Learning: WIL)
การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
(Work Integrated Learning: WIL) ให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทัง้ ในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานนำไปปฏิบตั ิ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้รับผิดชอบ
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ระยะเวลา
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
ต.ค. 2564
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการ
เขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ ธ.ค. 2564
ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ธ.ค. 2564
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
ดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย

ผลลัพธ์ที่ได้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรูท้ ี่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. วิธีปฏิบัติเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ของสมาชิกกลุ่มความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ทีผ่ ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

1. องค์ความรูเ้ รื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
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ลำดับ
4

5

6

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตั ิ
การนำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการเขียน
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
จริง
ระดับนานาชาติ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
การนำประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ที่นำองค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้หลังจากที่นำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่อง
การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรูเ้ รื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
นานาชาติทสี่ ามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้

ม.ค.– พ.ค. 1. ผลงานที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
2565
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565

1. องค์ความรูเ้ รื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ทีป่ รับปรุงหลังจากทีน่ ำไปปฏิบัติ

ก.ค. 2565

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. องค์ความรูเ้ รื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ทีป่ รับปรุงหลังจากทีพ่ บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.ค. 2565

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ก.ค. - ส.ค.
กลุ่ม
2565
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู้
- สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ระดับนานาชาติ
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้ง
ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 5
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรูห้ ลัก
ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
และกำหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้
2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
- รับสมัครสมาชิก
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่ม
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ 2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ต้องการ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
- ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ทำงานจากสมาชิกภายในกลุ่ม
- สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
การปรับปรุง ดัดแปลง
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ความรูบ้ างส่วนให้เหมาะสม พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ต่อการดำเนินงานของ
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
หน่วยงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทไี่ ด้จากข้อ 2 โดย

ระยะเวลา
ต.ค. 2564

ธ.ค. 2564

ธ.ค. 2564

ผลลัพธ์ที่ได้
1. ปฏิทินการดำเนินงาน
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู้
1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณ
อำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
นำไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธกี าร
ทำงาน

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1. จำนวนองค์ความรู้ทสี่ ามารถ
นำไปปฏิบัติได้

- สมาชิกกลุ่มความรู้

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 21

ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
นำไปปฏิบัติ

ระยะเวลา

4

การนำความรู้ทไี่ ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

4.1 นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ ทีไ่ ด้จากข้อ 3 ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
- สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ ด้จากการนำองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้

ม.ค.– พ.ค.
2565

4.2 คุณอำนวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการนำ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ านใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
การนำประสบการณ์จาก
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นำ
การทำงาน และการ
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิง่ ที่
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด เป็นองค์ความรู้ใหม่
ออกมาเป็นขุมความรู้
5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผูท้ รงคุณวุฒิ วิพากษ์
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน เดิม เปรียบเทียบกับ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ าน การ
พัฒนาผลการปฏิบัตงิ านจากผลการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่ ที่เป็น

พ.ค. 2565

5

มิ.ย. 2565

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

1. รายงานผลการนำองค์ความรูไ้ ป - คุณอำนวยกลุ่มความรู้
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติการ

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มตรวจ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน
ใหม่
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1. กระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่ - คุณอำนวยกลุ่มความรู้
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ - สมาชิกกลุ่มความรู้
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 22

ลำดับ

กิจกรรม

6

การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM

ระยะเวลา

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
ความรู้
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่
- มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสำหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดำเนินงานในปีทผี่ ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ

ก.ค. - ส.ค.
2565

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ)
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผลลัพธ์ที่ได้

1. ได้กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
- กลุ่มความรู้

ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........………
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 23

3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
จากการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย ดังนี้
1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย
จำนวน 3 เรื่อง (อาจารย์ จำนวน 3 เรื่อง)
2. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัย จำนวน 47 เรื่อง (อาจารย์ จำนวน 24 เรื่อง และนักศึกษา จำนวน 23 เรื่อง)
3. องค์ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านภาษา มีการต่อยอดองค์ความรู้
ไปสู่งานวิจัย จำนวน 18 เรื่อง (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 18 เรื่อง)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 24

ภาคผนวก

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 25

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 26

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 27

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 28

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 29

นโยบายการจัดการความรู้
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 30

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 31

รายชื่อสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 32

รายชื่อสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. สมาชิกกลุ่ม : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1. ดร.บุญทอง
บุญทวี
2. รศ.ฉวีวรรณ
แก้วไทรฮะ
3. ผศ.ดร.กรองทอง
ไคริรี
4. อ.ลือชัย
ทิพรังศรี
5. ผศ.ดร.จันทร์ชัย
หญิงประยูร
6. Dr. Dee Jean Ong
7. ผศ.ดร.สุพจน์
ไชยสังข์
8. รศ.ทัศนีย์
ศิริวรรณ
9. อ.สกุล
จริยาแจ่มสิทธิ์
10. ดร.ทักษิณา
บุญบุตร
2. สมาชิกกลุ่ม : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning:CBL)
1. อ.ศศิธร
เจตานนท์
2. อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
3. ดร.นรินทร์
ยืนทน
4. อ.อรนพัฒน์
เหมือนเผ่าพงษ์
5. อ.ศักรินทร์
ศรีอุปโย
6. อ.ชิดชม
กันจุฬา
7. อ.พนิตทัศน์
พึ่งภักดี
8. อ.สุนิษา
เพ็ญทรัพย์
9. อ.ณิชชา
คุ้มเพชรรัฐ
10. ดร.ภรณ์นภัส
เบินท์
11. อ.ธีระ
อินทรเรือง
12. ดร.วีระ
วีระโสภณ
13. ดร.ศุภศักดิ์
เงาประเสริฐวงศ์

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 33

3. สมาชิกกลุ่ม : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL)
1. อ.พงศ์ระพี
แก้วไทรฮะ
2. อ.ภิญญา
ชัยสงคราม
3. อ.กัญญาพิไล
กุญชรศิริมงคล
4. อ.ยุพาพร
กิจหว่าง
5. ดร.รัมภาภัค
ฤกษ์วีระวัฒนา
6. อ.นลิน
สีมะเสถียรโสภณ
7. อ.คงศักดิ์
บุญอาชาทอง
8. ผศ.ฉันทัช
วรรณถนอม
9. อ.ปานฤทัย
เห่งพุ่ม
10. อ.ชลลดา
ชูวณิชชานนท์
11. ดร.ศิริเพ็ญ
เยี่ยมจรรยา
12. ดร.กมลลักษณ์
โพธิ์พันธุ์
13. อ.เนตรนภา
เหลืองสอาด
14. ผศ.อลิสา
ฤทธิชัยฤกษ์
15. ดร.สริตา
พันธ์เทียน
16. อ.วัชรวิชย์
เพิ่มสินพานทอง
17. อ.พิมนภัทร์
พันทนา
18. อ.บัว
ศรีคช
4. สมาชิกกลุ่ม : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1. ผศ. ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
2. อ.นิสรา
แพทย์รังษี
3. อ.สุภัคศิริ
ปราการเจริญ
4. อ.ขนิษฐา
เจริญนิตย์
5. อ.รจนารถ
วรมนตรี
6. ดร.สุจิตรา
ริมดุสิต
7. อ.เทพลักษณ์
โกมลวณิช
8. อ.กรวินท์
กังวล
9. Asst.Prof.Dr. Denis Sergeevich Ushakov
10. อ.นันทนา
ลัดพลี
11. อ.โสมยา
ปรัชญางค์ปรีชา
12. ดร.ยิ่งศักดิ์
แหวนเพชร
13. อ.กังวาฬ
โพธิ์ทอง
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5. สมาชิกกลุ่ม : แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน
1. นางสาวนันทพัชร์
ลีลาอัมพรสิน
2. นางสาวฐิตารีย์
จิตรประทุม
3. นางสาวพิชชาภา
โหลสกุล
4. นายเมธาวัฒน์
แสงใส
5. นายเอกชัย
ด้วงเอี้ยง
6. นางสาวหนึ่งฤทัย
ใจนิ่ม
7. นางสาวอลิสา
พจนารถ
8. นายมานิตย์
ศรีวัง
9. นายรัชตะสรณ์
จันทรวรศิษฐ์
10. นายเกียรติยศ
ล้อทองสมุทร
11. นายเชาวฤทธิ์
พินิจ
12. นางสาวจันทนา
อนุลีจันทร์
13. นายสุรศักดิ์
ดาวเรือง
14. นายอรรคพล
ธรรมบุตร
15. นางสาวจินตนา
ทิพย์รัตน์
16. นายสุรชัย
น้อยคำเมือง
17. นางสาวโยษิตา
สมเจริญ
18. นายอรรถกฤต
จันทร
19. นายภัทราวุธ
สีรวิสุทธิ์
20. นายกฤษฎิ์ธเนศ
มัคคภาวีธวัฒน์
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