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สรุปผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู ้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2559 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)  
ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ :  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning  
ตัวช้ีวัด (KPI) :  ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่พัฒนา 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

-คณะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 เลขที่ 004/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2560 เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2559 

อ.ดร.ภัทรพล  
ชุ่มมี 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการจัดการความรู้มีการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วันพุธ ที่ 18  พ.ศ.2560 เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้

จ านวนครั้ง 
ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM ครั้งที่ 

คณะกรรมการ
KM  
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่  การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบ Work-Based Learning  
 
 

1/2560 วันพุธ ที่ 18 มกราคม
2560 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
- การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน    
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

- คณะกรรมการได้มีการแสวงความรู้จากภายนอก 
ได้แก่ แหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ ศึกษาจากคู่มือการ
พัฒนาหลักสูตรของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

จ านวนแหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
-เว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
http://www.mua.go.th/use
rs/ tqf-hed/ 
-คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการ
KM 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) 

3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวม 

-วิทยาลัยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จดัการ http://cim.ac.th 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์การ
จัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ http://cim.ac.th 

น.ส.ปัทมา 
พรหมสวัสดิ์ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

-วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้าน
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Work-
Based Learning เผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ความรู้ของวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่
ต้องการศึกษา 

จ านวนแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ าวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 

http://cim.ac.th 

น.ส.ปัทมา  
พรหมสวัสดิ์ 

 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท า
ไว้อย่างเป็นระบบ 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ ไดมี้การทบทวน
ความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนแบบ Work-Based Learning  ตาม
ระบบและกลไกการจัดความรู้ระบบการออกแบบ
และปรับปรุงหลักสูตร 

องค์ความรู้ที่ได้ อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 

จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
-การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบ Work-Based 
Learning   

คณะกรรมการ 
KM 

 

 

5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) 

-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การจัดท า Website 

- วิทยาลัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนแบบ Work-Based Learning  บนเว็บไซต์ KM 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการhttp://cim.ac.th 

จ านวนช่องทาง 
การเข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย   
1     

ช่องทาง 

 จ านวน 1 ช่องทาง 
-เว็บไซต์ KM 
http://cim.ac.th 

คณะกรรมการ
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

เพ่ือท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

- วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันาการเรียนการสอนแก่บุคลากร
สายวชิาการเร่ือง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบ Work-Based Learning” โดยแบ่งการด าเนิน
โครงการออกเป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นการอบรมสัมมนาเพื่อ
แรกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสตูรของ
วิทยาลยัตามมาตรฐาน WBL หรือ WIL โดยอาจารย์ ดร.
เรืองเดช  เร่งเพียร และช่วงที่ 2 จะเป็นการน าข้อสรุป
และปัญหาตา่งๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการในช่วงแรก
มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ ดร.อลงกต 
ยะไวทย์ ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ในวนัศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

จ านวนกิจกรรม อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
-โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7.การเรียนรู้ (Learning) 

-หลักสูตรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวชิาการ
จัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอาย ุ(หลักสูตรสองภาษา) 
ได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Work-Integrated Learning ในรูปแบบของ 
สหกิจศึกษา   

จ านวนหลักสูตร
ที่น าองค์ความรู้

ไปใช้งาน 

อย่างน้อย 
1 

หลักสูตร 

จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบนิ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ และ

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการ
บริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสอง

ภาษา) 

คณะกรรมการ
KM 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 1 กิจกรรม มีการด าเนินการครบทุก

กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning 
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แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับอาจารย์ “กิจกรรมอบรมโปรแกรม SPSS” 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ร้อยละ 80 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

-คณะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
เลขที่ 004/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
การเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

อ.ดร.ภัทรพล  
ชุ่มมี 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการจัดการความรู้มีการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วันพุธ ที่ 18  พ.ศ.2560 เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ได้แก่  การพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับอาจารย์ 
 

จ านวนครั้ง 
ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM ครั้งที่ 
1/2560 วันพุธ ที่ 18 

มกราคม2560 

คณะกรรมการ
KM  
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 

- การค้นหาและรวบรวมความรู้ในองค์
ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- อาจารย์และบุคลากร ได้มีการแสวงหาความรู้จาก 
เว็บไซต์ เพ่ือดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท า
โปรแกรม SPSS  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการประ
มวนผลงานทางสถิติ  

จ านวนแหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จ านวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
-เว็บ google  
 

อาจารย์สังกัด
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวม 

-วิทยาลัยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
เกี่ยวกับการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จดัการ http://cim.ac.th 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์การ
จัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ http://cim.ac.th 

น.ส.ปัทมา 
พรหมสวัสดิ์ 

 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

-วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า 

เผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ความรู้ของวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

จ านวนแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ าวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 

http://cim”ac”th 

น.ส.ปัทมา  
พรหมสวัสดิ์ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท า
ไว้อย่างเป็นระบบ 

- อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ ได้มีการด าเนินการสรุป

การใช้โปรแกรม SPSS  

องค์ความรู้ที่ได้ อย่างน้อย  

1 เรื่อง 

 

จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

การใช้โปรแกรม SPSS  

อาจารย์สินิทรา 

สุขสวัสดิ์  

 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การประชุม การจัดท า 
Website 

- วิทยาลัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS         
บนเว็บไซต์ KM วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพ่ือ
ท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

จ านวนช่องทาง 
การเข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

 จ านวน 1 ช่องทาง 
-เว็บไซต์ KM วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
http://cim.ac.th  

คณะกรรมการ
KM 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตร 

- วิทยาลัยมีการจัดโครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้

และการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง  

จ านวนกิจกรรม อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
-โครงการ การใช้โปรแกรม 
SPSS 

คณะกรรมการ
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
 

 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 

7 โดยอาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ได้มีการน าความรู้มา
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน  

7.การเรียนรู้ (Learning) 

-บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ได้
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการใช้โปรแกรม spss 
ไปใช้ในการประมวลงานวิจัยของตนเอง 

จ านวน 
อาจารย์ที่น า

โปรแกรม spss 
ไปใช้ในการ

ค านวน 

อย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

จ านวน อาจารย์ที่น า
โปรแกรม spss ไปใช้ในการ

ค านวน จ านวน 10 คน 
 

 

คณะ  
กรรมการ KM 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559  มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 2 กิจกรรม มีการด าเนินการครบ 2 

กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรม spss 

 


