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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เป็นประจำทุกปีเพ่ือให้เป็นไปตาม
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้
เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู ้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หวังว่าแผนการจัดการความรู ้ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ตลอดปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

1.1 ที่ตัง้ วิทยาเขตนครปฐม 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170      
1.2 ประวัติและความเป็นมา 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ว.ก.อ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “College of Hospitality Industry 
Management” เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั ้งขึ ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กำหนดให้มีการควบรวมหลักสูตร/สาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน แต่สังกัดอยู่ในคณะ/
วิทยาลัยต่าง ๆ  ให้อยู่ในสังกัดคณะ/วิทยาลัยเดียวกัน และให้ดำเนินการปรับ ปิดหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจำนวน
นักศึกษาน้อย และเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประเทศโดยการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหม่ จึงมีการควบรวมหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 6 สาขาวิชา ในวิทยาลัยนานาชาติ กับหลักสูตรภาษาไทย 
จำนวน 3 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สังกัดอยู่ใน “วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2563 เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 
10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขต
นครปฐม  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันของหลักสูตร
และการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้าด้วยกัน เพ่ือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2566 และตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตในศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ การจัดการด้านธุรกิจดิจิทัล การจัดการท่องเที่ยว
และโรงแรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนด
กลุ่มมหาวิทยาลัยตามนโยบายการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนการปฏิรูประบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีเป้าหมาย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และจากการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ การสร้างรายวิชาเพ่ือเป็นคลังหน่วยกิต(Credit Bank) การสร้าง
ความร่วมมือกับองค์การภายนอกเพื่อการเปิดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดส่ง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพร้อมกับการจัดการรียนการสอนในสถานประกอบการ และการฝังตัวของอาจารย์ในสถาน
ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นต้น 
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1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์/ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ระดับการศึกษา 2 26 11 39 1 22 12 35 1 37 24 62 

รวมทั้งสิ้น 2 26 11 39 1 22 12 35 1 37 24 62 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภท 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน/ระดบัการศึกษา/ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ต่ำ
กว่า  
ตรี 

ตรี โท รวม 
ต่ำ
กว่า  
ตรี 

ตรี โท รวม 
ต่ำ
กว่า  
ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

พนักงานวิทยาลัย - 17 2 19 - 16 2 18 - 15 4 1 20 

ลูกจ้างวิทยาลัย 8 - - 8 7 - - 7  5 - - - 5 

รวมทั้งสิ้น 8 17 2 27 7 16 2 25 5 15 4 1 25 
 

แหล่งข้อมูล : วิทยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบริการ รายงานจำนวนบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 64-กันยายน 65) 
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
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1.5 โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
           สร้างมืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการจัดการและทักษะความเป็นผู้นำพลวัตรของ
อุตสาหกรรมบริการ 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  
1) ให้การศึกษา (To Educate) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ปลูกฝังประชาชนให้

สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิต
วิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวการล้มเหลว   

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่
สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวจิัย
ทางวิชาการท่ีอุดดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์   

3) บริการวิชาการ (To Serve the Community) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบ
และแก้ปัญหาสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve and Promote Arts and Culture) ส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา ให้เป็นที่ยกย่อง
และชื่นชมของมนุษยชาติ 

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 ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ  
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์  
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ มุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ 
ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม  

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล   
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์  
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู ่สากล หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
ค่านิยมหลักที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินงานร่วมกัน 

(Shared value) ได้แก่ “CHIM” 
 C (Cooperation): ร่วมมือ 
 H (Heart): เปี่ยมด้วยหัวใจ 
 I (Integrity & Intelligence): ซื่อตรง และชาญฉลาด 
 M (Mastery): ความเป็นนายในงานและกิจการที่รับผิดชอบ 
การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที ่เรียกว่า CHIM ข้างต้น จะเป็นสิ ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่ว ิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัย
แห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ  
วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่มีความร่วมมือการทำงานเป็นทีม ด้วยการใช้ความเป็นนายในการทำงานและ
กิจกรรมที่รับผิดชอบได้อย่างมีความสุข มีความรักและความภักดีต่อวิทยาลัย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน
ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์นี้ 

2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (The Policy on College’s 
Management and Development) 

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ  



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้าที่ 7 
 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไป สู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ  
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต  
1) พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับประเทศ

และระดับสากล  
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ

การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ  
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั ้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร  
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี  
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับท่ีดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอก จากศาสตร์ที่ศึกษา  
นโยบายด้านการวิจัย  
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย และสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้  
นโยบายด้านการบริการวิชาการ  
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้  
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย  
นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา  
2) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์   และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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2.10 แนวทางในการพัฒนา (Strategic Themes/ Strategies) 

จากสภาพเดิม UAI (Unknown-Alone-Insignificant) สู่สภาพใหม่ WOW RAM (Widen Recognition-
Open Alliance- Welcome Magnetize) 

1) ยอมรับ – Widen Recognition (การสร้างชื ่อเสียง ความโดดเด่น การยอมรับจากแวดวงที่
เกี่ยวข้อง) [จากเดิมท่ีไม่เป็นที่รู้จัก - Unknown] 

2) ร่วมมือ - Open Alliance (การสร้างและใช้เครือข่ายพันธมิตร หุ้นส่วน ในการสร้างผลประโยชน์
ร่วมกัน) [จากเดิมท่ีโดดเดี่ยว - Alone]  

3) ดึงดูด – Welcome Magnetize (ศูนย์รวมด้านอุตสาหกรรมบริการ) [จากเดิมที ่ไม่น่าค้นหา 
Insignificant] 

2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื ่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรูว้ิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ข้อ 1 ยกระดับการบริหารการจัดการความรู้ขององค์กร ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยยึด
หลักแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2563-2567 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence – EdPEx) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ข้อ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนะคติของบุคลากร เพ่ือเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

ข้อ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการพัฒนา
บุคลากร และเตรียมพร้อมการจัดการความรู้สู่มาตรฐาน KM ISO 30401 : 2018 

ข้อ 4 สนับสนุนให้หน่วยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจของหน่วยงานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน (พันธมิตร) โดยมุ่งหวังให้เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และกระบวนการงานใหม่ ตลอดจน
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

ข้อ 5 สร ้างระบบการจ ัดการความร ู ้ขององค์กร (Platform for the Knowledge Management 
Organization) ที่บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงโดยง่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนต่อ
พันธกิจของวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ในการเป็นวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ “Niche Guru College” 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
 1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู้ 

1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้) 
2) ร้อยละของบุคลากรที่นำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ 50)
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3.3 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
วิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณข์อง
วิทยาลัยมทีักษะและวิชาชีพเฉพาะ
ทางเปน็ที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและ
สังคม รวมทั้งไดง้านตรงความตอ้งการ
ของประเทศ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับพันธกิจอ่ืน (การวิจยั, การบริการ
วิชาการ, การทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
คุณภาพสูงทัง้ความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้า
ในสายงาน 

2. แนวทางการนำเสนอข้อมูลขา่วสาร
เพื่อการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งงานวิจยั
และนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ทีต่ีพิมพ์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตพีิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
    
ผู้ทบทวน : ………………………………………………… 
             (รองศาสตราจารย์ทศันีย์  ศิริวรรณ) 
        รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
         ผู้บริหารสูงสดุด้านการจดัการความรู้ (CKO) 
 

 
 
ผู้อนุมัติ : ………………………………………….........……… 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)      
          คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
       ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1  
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K)  :  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน (การวิจัย, การบริการ  
                                  วิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ) 

 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารยท์ี่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ 

ต.ค. 2565 
ธ.ค. 2565 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
  

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
และกำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับพนัธกิจอ่ืนฯ โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

ต.ค. 2565 1. วิธีปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
กับพันธกิจอ่ืนฯ 
 

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล    

ธ.ค. 2565 1. องค์ความรูด้้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ ผ่าน
การสกัดความรู้จากกลุ่มความรู ้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยนำองค์ความรู้จากข้อ 
3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม
ต่อการนำไปปฏบิัต ิ

1. องค์ความรูด้้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ ที่
สามารถนำไปปฏบิัติได้ 

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4 การนำความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ดา้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนฯ ไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 

ม.ค.– พ.ค. 2566 1.ระบุผลทีไ่ด้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ - คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการนำ
องค์ความรู้ไปปฏบิัติให้กับกองนโยบาย
และแผน 

พ.ค. 2566 

5 การนำประสบการณ์จากการ
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่นำองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกบัพันธกิจ
อ่ืนฯ ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้
หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏบิตัิ และ
สกัดเป็นองค์ความรู ้

มิ.ย. 2566 
 

1. องค์ความรูด้้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ ที่
ปรับปรุงหลังจากทีน่ำไปปฏิบัต ิ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 2566 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
  5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมา

ปรับปรุงองค์ความรู้ดา้นการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ 
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 

ก.ค. 2566 1. องค์ความรูด้้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ ที่
ปรับปรุงหลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา
แนวปฏิบัตทิี่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

ก.ค. 2566 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงาน 
2. เล่มสรุปองค์ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 
 

                 ผู้ทบทวน : …………………………...............…..........… 
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ) 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 
 

           ผู้อนุมัติ : …………………….............................................……. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K)  :  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารยท์ี่มี
ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

ต.ค. 2565 
ธ.ค. 2565 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
  1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

และกำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

ต.ค. 2565 1. วิธีปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มความรู้ด้าน
การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย

ธ.ค. 2565 1. องค์ความรูด้้านการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล    

ระดับนานาชาติ ผา่นการสกัดความรู้จาก
กลุ่มความรู ้

 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยนำองค์ความรู้จากข้อ 
3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม
ต่อการนำไปปฏบิัต ิ

1. องค์ความรูด้้านการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่สามารถนำไปปฏิบัติ
ได ้

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4 การนำความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ดา้นการ
เขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ม.ค.– พ.ค. 2566 1.ระบุผลทีไ่ด้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ - คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการนำ
องค์ความรู้ไปปฏบิัติให้กับกองนโยบาย
และแผน 

พ.ค. 2566 

5 การนำประสบการณ์จากการ
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่นำองค์ความรู้ด้านการเขียน
บทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไปปฏบิัติ 
โดยสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้หลังจากทีน่ำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเปน็องค์ความรู้ 

มิ.ย. 2566 
 

1. องค์ความรูด้้านการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ทีป่รับปรุงหลงัจากที่
นำไปปฏบิัต ิ

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 2566 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมา
ปรับปรุงองค์ความรู้ดา้นการจัดการเรียน

ก.ค. 2566 1. องค์ความรูด้้านการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้าที่ 16 
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
การสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนฯ 
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 

ระดับนานาชาติ ทีป่รับปรุงหลงัจากที่พบ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา
แนวปฏิบัตทิี่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

ก.ค. 2566 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงาน 
2. เล่มสรุปองค์ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 

- คุณอำนวยกลุ่ม
ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 
 

                 ผู้ทบทวน : …………………………...............…..........… 
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ) 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 
 

           ผู้อนุมัติ : …………………….............................................……. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K)  :  แนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองค์ความรู้หลัก

ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และกำหนดเปา้หมายของ
การจัดการความรู ้

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 2565 1. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปน็เข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู ้
2. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ
3. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มความรู้ 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
  

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/
วิธีการทำงานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

ธ.ค. 2565 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณ
อำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
นำไปปรบัปรุงกระบวนการ/วิธกีาร
ทำงาน 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ธ.ค. 2565 1. องค์ความรู้ที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได ้ 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้  
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทีไ่ดจ้ากข้อ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
นำไปปฏบิัต ิ

4 การนำความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
  

4.1 นำองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ ทีไ่ด้จากข้อ 3 ไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ด้จากการนำองค์ความรู้

ไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ 

ม.ค.– พ.ค. 
2566 

1. รายงานผลการนำองค์ความรูไ้ป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง  

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอำนวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการ
นำกระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิานใหม่ ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2566 

5 
  

การนำประสบการณ์จาก
การทำงาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นำ
องค์ความรู้ ไปปรบัใช้ในการปฏบิัติงาน โดยสรุปสิง่ที่
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ำองค์ความรู้ไปปฏบิัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2566  1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ำ
องค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยวิพากษ์ กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลดรอบระยะเวลา การ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานจากผลการดำเนนิงานในปีทีผ่่านมา หรือ
การสร้างนวตักรรมในการปฏิบตัิงาน 

ก.ค. 2566 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการ/
วิธีการปฏิบัติงาน เดิม 
เปรียบเทียบกับ กระบวนการ/
วิธีการปฏิบัติงาน ใหม ่

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.3 ปรับปรุง และรวบรวมกระบวนการ/วธิีการ
ทำงาน ใหม่ ที่เป็นผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
KM 

ก.ค. 2566 1. กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน 
ใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
ความรู ้
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
และที่สนใจทั้งในหนว่ยงานและนอกหน่วยงานนำไป
ปฏิบัต ิ

ก.ค. 2566 1. ได้กระบวนการ/วธิีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ได้วุฒิบัตร 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 
 

                 ผู้ทบทวน : ………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ) 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 
 

                   ผู้อนุมัติ : ………………………….......………………....... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำองค์ความรู้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาต่อยอดสู่การ
ดำเนินงาน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี งานวิจัย หรือนวัตกรรม ดังนี้ 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 องค์ความรู้ ได้แก ่
    1.1) องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จากดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้าน
ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ และสื่อการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
               1.2) องค์ความรู้ด้านการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) จาก
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน จนเกิดเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดการชุมชน 
               1.3) องค์ความรูด้้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 
Learning: WIL) จากดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งแบบการฝังตัวและการฝึกงาน 
     การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะนำองค์ความรู้ที ่มีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา
ดำเนินการเพื่สร้างแนวปฏิบัติที่ดี การวิจัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป     

2) ด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะได้นำองค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการ ไปสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเผยแพร่ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ และนำไปสู่การวิจัย  
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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นโยบายการจัดการความรู้ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้  
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
กลุ่มองค์ความรู้ สมาชิกกลุ่ม 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับพนัธกิจอ่ืน (การวจิัย
, การบริการวิชาการ, การทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24.   

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์    
อาจารย์ ดร.บุญทอง   
อาจารย์ ดร.นันทนา    
อาจารย์ชิดชม 
อาจารย์ยุพาพร 
อาจารย์พนิตทัศน์ 
อาจารย์ ดร.รัมภาภัค 
อาจารย์ ดร.สุจิตรา 
อาจารย์ลือชัย 
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ 
อาจารย์เนตรนภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง 
อาจารย์พิมนภัทร์    
อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส  
อาจารย์ธีระ  
อาจารย์ปานฤทัย  
อาจารย์ ดร.วีระ 
อาจารย์อรนพัฒน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ 
อาจารย์โสภาวรรณ   
อาจารย์ ดร.สริตา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 
อาจารย์ ดร.สกุล 

ศิริวรรณ 
บุญทวี 
ลัดพลี 
กันจุฬา 
กิจหว่าง 
พ่ึงภักดี 
ฤกษ์วีระวัฒนา 
ริมดุสิต 
ทิพรังศรี 
แก้วไทรฮะ 
เหลืองสอาด 
ไคริรี 
พันทนา 
เบินท์ 
อินทรเรือง 
เห่งพุ่ม 
วีระโสภณ 
เหมือนเผ่าพงษ์ 
ยืนทน 
โพธิ์พันธุ์ 
ตรีสุวรรณ์ 
พันธ์เทียน 
ไชยสังข์ 
จริยาแจ่มสิทธิ์ 

2. การเข ียนบทความว ิจ ัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร  
อาจารย์ ดร.นลิน 
อาจารย์ ดร.พงศ์ระพี 
อาจารย์สุภัคศิริ 
อาจารย์กรวินท์ 
อาจารย์เทพลักษณ์ 
อาจารย์ศศิธร 
อาจารย์กัญญาพิไล 
อาจารย์ ดร.นิรชราภา 
อาจารย์ขนิษฐา 

กันแก้ว 
สีมะเสถียรโสภณ 
แก้วไทรฮะ 
ปราการเจริญ 
กังวล 
โกมลวณิช 
เจตานนท์ 
กุญชรศิริมงคล 
ทองธรรมชาติ 
เจริญนิตย์ 
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กลุ่มองค์ความรู้ สมาชิกกลุ่ม 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

อาจารย์คงศักดิ์  
อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  
อาจารย์โสมยา 
อาจารย์รจนารถ 
อาจารย์กังวาฬ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา 
Assoc.Prof.Dr. Denis Sergeevich 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช 
อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ 
อาจารย์ชลลดา 
อาจารย์บัว 
อาจารย์ศักรินทร์ 
อาจารย์สุนิษา 
อาจารย์ณิชชา 

บุญอาชาทอง 
แหวนเพชร 
ปรัชญางค์ปรีชา 
วรมนตรี 
โพธิ์ทอง 
ฤทธิชัยฤกษ์ 
Ushakov 
วงศ์ลีดี 
วรรณถนอม 
เงาประเสริฐวงศ์ 
ชูวณิชชานนท์ 
ศรีคช 
ศรีอุปโย 
เพ็ญทรัพย์ 
คุ้มเพชรรัฐ 

3. แนวทางการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเพื ่อการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ  
นางสาวนันทพัชร์ 
นางสาวพิชชาภา 
นายมานิตย์   
นายเชาว์ฤทธิ์ 
นางสาวฐิตารีย์  
นายอรรคพล  
นางสาวจันทนา   
นายสุรชัย   
นายกฤษฎิ์ธเนศ  
นายภัทราวุธ   
นายรัชตะสรณ์  
นายเมธาวัฒน์   
นายสุรศักดิ์  
นายเอกชัย   
นางสาวหนึ่งฤทัย   
นางสาวโยษิตา   
นายเกียรติยศ  
นายอรรถกฤต 
นางสาวจินตนา  

ต๊ะปินตา 
ลีลาอัมพรสิน 
โหลสกุล 
ศรีวัง 
พินิจ 
จิตรประทุม 
ธรรมบุตร 
อนุลีจันทร์ 
น้อยคำเมือง 
มัคคภาวีธวัฒน์ 
สีรวิสุทธิ์ 
จันทรวรศิษฐ์ 
แสงใส 
ดาวเรือง 
ด้วงเอ้ียง 
ใจนิ่ม 
สมเจริญ 
ล้อทองสมุทร 
จันทร 
ทิพย์รัตน์ 

 
 


