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คํานํา 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดําเนินการจัดการความรู้เป็นประจําทุกปีเพ่ือให้เป็นไป 
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การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการ
ความรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ส่วนท่ี 3 แผนการจัดการความรู้ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
 

1.1 ท่ีต้ัง 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

ต้ังอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์วิทยาลัย คือ 
www.cls.ssru.ac.th  
 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดต้ังวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2557 โดยดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงถือ
ว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ท้ังในส่วนของ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูงและ 
มีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีตรงต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีตอบสนองและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการ
ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกท้ัง
เรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถาน
ประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างความร่วมมือ ท้ังงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทํางานหลัง
จบการศึกษา  

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสํานักงานมา
ประจําที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซ่ึงการขยายอาคารและสถานที่ใหม่น้ีทําให้ วิทยาลัยฯสามารถรับ
นักศึกษาได้มากข้ึนถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทํางาน ทําให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งม่ันในการสร้างความเป็นเลิศให้กับ
บัณฑิตเพ่ือนําความรู้ ความสมารถไปปรับใช้กับการทํางานและพร้อมท่ีจะเข้าสู่สถานประกอบการอย่าง
สมบูรณ์ 
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1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
พนง.(เงินรายได้) - 55 - 55 50 5 - - 55 
พนง.(งบประมาณแผ่นดิน) - - 1 1 - 1 - - 1 

รวมท้ังส้ิน - 55 1 56 50 6 - - 56 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนง.(เงินรายได้) 2 20 4 - 26 
พนง.(งบประมาณแผ่นดิน) - - 6 - 6 

รวมท้ังส้ิน 2 20 10 - 32 
เขตพแหล่งข้อมูล : งานบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ 30 สิงหาคม 2563 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
คณบดี 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานฯ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าสํานักงาน 

สถานบันวิจัยและบริการ
วิชาการด้านโลจิสติกส์

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 คณะกรรมการอํานวยการ 

คณบดี 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

หวัหนา้สาํนกังาน 

1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ์ 
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลติผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลติวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  

1.งานกิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  
   2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได้ 

สถานบันวิจัยและ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

1.งานศูนย์การศกึษานอก
ที่ตั้ง 
1.1 กํากับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ 
จ.ระนอง 
2. งานโครงการภาคพิเศษ 
2.1 กํากับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี 
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตร ี
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ์
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ส่วนท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 

2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ให้การศึกษา (Educate)  
2. วิจัย (Research)  
3. บริการวิชาการ (Outreach)  
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลง

ทางอาเซียนและสังคมโลก 
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม 

และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
4. อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ 
2. คุณธรรม 
3. เครือข่าย 
4. ความเป็นมืออาชีพ 
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”์ 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

2.6 อัตลักษณ ์(Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ยึดม่ันคุณธรรม เป็นผู้นําองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 
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2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมท้ังธํารง
รักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ท่ีถูกต้อง มี
การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการ
บริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอ่ืนๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน พร้อมท้ังพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของ
ประชาคมตลอดจนเป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ส่วนท่ี 3 
แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า ดําเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครือ่งมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามภารกิจหน้าท่ีหลักของหน่วยงานน้ัน 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการนําองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานท่ีปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู ้ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจัย หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เปน็ระบบ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  

1) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี (องค์ความรู้) จากท่ีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมท้ังนํามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาํแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 

1) จํานวนองค์ความรู้ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้) 
2) ร้อยละของบุคลากรท่ีนําแนวปฏิบัติ ท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ 50)



แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน หน้าท่ี 8 
 

3.3 องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2564 
 
แบบฟอร์มท่ี 1 : การจําแนกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ องคค์วามรู้ท่ีจําเป็น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการสร้างคุณลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจําเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถ
พิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
สอดคล้องตาม 
อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- แผนงานและงบประมาณ 
- การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
- การบริการการศึกษา 
- การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงาน
วิชาการสูก่ารยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่งทุน 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

 
 
ผู้ทบทวน : ……………………………………….. 
           (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์) 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 
ผู้อนุมัติ : ……………………………………………..……………….. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร) 
ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 
แบบฟอรม์ที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  :  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกําหนดองค์ความรู้หลักที่

จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กําหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กําหนดกลุม่เป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีประสบการณแ์ละ
ความเชี่ยวชาญด้านการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และวิทยากรภายนอก 

ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพนกัศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

- รองคณบดีฝาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ 
- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) และ
กําหนดคุณอํานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 

ต.ค. 63 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM - คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1.3 กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค. 63 1. องค์ความรู้ที่จําเป็นในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพนกัศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

- สมาชิกกลุ่มความรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม

พ.ย. 63 1. วิธีปฏิบัติเรือ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 
 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
สกดัองค์ความรูจ้ากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

พ.ย. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู ้

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3.2 การปรับปรงุ ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
โดยนําองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติ

พ.ย. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4 การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุม่นําองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใน
การเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ธ.ค. 63 – 
พ.ค. 64 

1. ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
จํานวน 2 โครงการ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนําองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน

พ.ค. 64 

5 การนําประสบการณ์จากการ
ทํางาน และการประยกุต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกดัออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่นําองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบัติ โดย
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นําองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกดัเป็นองค์ความรู้เรือ่งการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มิ.ย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21ที่ปรับปรุงหลังจากที่นําไปปฏิบัติ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 64 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
  5.3 นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา

ปรับปรุงองค์ความรู้เรือ่งการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพรสู่่การปฏิบัติ
ต่อไป 

ก.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ปรับปรุงหลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.2 จัดทํารายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่ง การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพรอ่งค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานนําไปปฏิบัติ 

ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการดําเนินงานกลุ่มการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรือ่งการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 
                 (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์) 
 ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร) 
    ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอรม์ที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ
1 การกําหนดองค์ความรู้หลักที่

จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กําหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู ้

1.1 กําหนดกลุม่เป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning และมี
วิทยากรภายนอกมีบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยน) 

ต.ค. 2563 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 
และประกันคุณภาพ 
- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) และ
กําหนดคุณอํานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 

ต.ค. 2563 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิก
กลุ่ม KM 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

1.3 กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ต.ค. 2563 1. องค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูแ้บบ Active 
Learning โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชกิภายในกลุ่ม

พ.ค. 2563 1. วิธีปฏิบัติเรือ่งการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ของสมาชิกกลุ่ม
ความรู ้
 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3 การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกดั
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล    
 

พ.ค. 2563 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่ผ่านการสกดั
ความรู้จากกลุ่มความรู้ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 
 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 การปรับปรงุ ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน โดย
นําองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบตัิ 

พ.ค. 2563
 

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุม่นําองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการ 
ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
รวมถึงการเผยแพร่ให้บุคคลากรทั้งภาทยในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อให้เห็นผลการนําเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้
อย่างชัดเจน 

ธ.ค. 2563 
– พ.ค. 
2564 

1. นําองค์ความรู้เรือ่งการจัดการเรยีนรู้
แบบ Active Learning ไปใช้ในการ 
ออกแบบการเรยีนการสอนรายวิชา
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพรใ่ห้บุคคลากร
ทั้งภาทยในและภายนอกองค์กร รวมถึง
การเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพื่อสร้างการ
รับรูปและขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงาน และ งานวิจัยในชั้น
เรียนที่ได้จากการนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กบั
กองนโยบายและแผน 

พ.ค. 2564 

5 การนําประสบการณ์จากการ
ทํางาน และการประยกุต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่นําองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้หลังจากที่นําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และ
สกดัเป็นองค์ความรู้เรือ่งการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  

ก.ค. 2564 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่ปรับปรุง
หลังจากที่นําไปปฏิบัติ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 2564 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

  5.3 นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงองค์ความรู้เรือ่งการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพื่อเผยแพรสู่่การปฏิบัติ

ก.ค. 2564 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่ปรับปรุง
หลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒิ

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
ต่อไป 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
6.2 จัดทํารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง การ
จัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพรอ่งค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นําไปปฏิบัติ 

ก.ค. 2564 1. เล่มสรุปผลการดําเนินงานกลุ่มการ
จัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรือ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 
                 (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์) 
 ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร) 
    ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอรม์ที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  :  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหลง่ทุนภายนอก 
 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

1 การกําหนดองค์ความรู้หลักที่
จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กําหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
เขียนข้อ เสนอ ที่ ได้ รับ ทุนจากแหล่ ง ทุน
ภายนอก และวิทยากรภายนอก 

ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

- รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 
- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) และ
กําหนดคุณอํานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค. 63 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

1.3 กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค. 63 1. องค์ความรู้ที่จําเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

- สมาชิกกลุ่มความรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย. 63 1. วิธีปฏิบัติแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

3 การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
สกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

พ.ย. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู้ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
โดยนําองค์ความรู้จากข้อ  
3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อ
การนําไปปฏิบัติ 

พ.ย. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4 การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุม่นําองค์ความรู้เรื่องการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกไปใช้ในการในการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย  

ธ.ค. 63 – 
พ.ค. 64 

1. จัดทําคู่มือในการทําข้อเสนองานวิจัย 
รูปแบบไฟล์ดิจิตอล โดยสมาชิกในกลุ่ม
สามารถดาวน์โหลดเพื่อเป็นแนวทางใน
การเขียนข้อเสนองานวิจัย 
 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนําองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน

พ.ค. 64 

5 การนําประสบการณ์จากการ
ทํางาน และการประยกุต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกดัออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่นําองค์ความรู้ เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลังจากที่นําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ เรื่ องการเ ขียนข้อเสนอ
โครงการวิ จัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

มิ.ย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกที่ปรับปรุ งหลั งจาก ที่นําไป
ปฏิบัติ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 64 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

  5.3 นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงองค์ความรู้เรือ่งการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกเพือ่เผยแพรสู่่การปฏิบัติต่อไป 

ก.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ที่ปรั บปรุ ง หลั ง จ าก ที่พบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร 

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
6.2 จัดทํารายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่งการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นําไปปฏิบัติ 

ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการดําเนินงานกลุ่มการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก  
2. เล่มสรุปองค์ความรู้ เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู ้

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………………….. 
                (อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์) 
         ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
    ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………….. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร) 
      ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
      ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แบบฟอรม์ที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  :  การพัฒนาการปฏิบัติงาน – การประกันคุณภาพการศึกษา – แผนงานและงบประมาณ – การติดตามผลการปฏิบัติราชการ – การบริการการศึกษา  
- การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ
1 การกําหนดองค์ความรู้หลัก

ที่จําเป็นหรือสําคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และกําหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู ้

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน และ
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 2563 1. ปฏิทินการดาํเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู ้
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้อง
กลุ่มความรู ้

กองนโยบายและแผน 
  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ประชุมกลุม่ย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ทํางานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน  

ธ.ค. 2563 1. รายชื่อสมาชกิกลุ่มและคุณ
อํานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
นําไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ
ทํางาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดดัแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ไดจ้ากข้อ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ

ธ.ค. 2563 1. จํานวนองค์ความรู้ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้ 
 

- กองนโยบายและแผน 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
นําไปปฏิบัติ 

4 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

4.1 นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มนําองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จากการนําองค์ความรู้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู ้

ม.ค.– พ.ค. 
2564 

1. รายงานผลการนําองค์ความรู้ไป
ปรับใชก้ับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอํานวยกลุ่มความรู ้รวบรวมรายงานผลการนํา
กระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2564 

5 การนําประสบการณ์จาก
การทํางาน และการ
ประยุกตใ์ช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นํา
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่นําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกดั
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2564 
 

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นํา
องค์ความรู้ไปปรับใชใ้นการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

  5.2 ประชุมกลุม่ย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงาน เดิม เปรยีบเทียบกับ 
กระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการดําเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

ก.ค. 2564 1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจํากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ ที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.3 นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรงุ และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธกีารทํางาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลพัธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM

ก.ค. 2564 1. กระบวนการ/วิธีการทํางาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอํานวยกลุม่ความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
ความรู ้
6.2 จัดทํารายงานสรุปองค์ความรู ้

ส.ค. 2564 1. ได้กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล 

- กองนโยบายและแผน 
- กลุ่มความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
ลักษณ์อักษร 6.3 ส่งผลงานเขา้ร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัตทิี่ดี  

6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธกีาร ใหม่ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสําหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เกีย่วขอ้งและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนําไปปฏิบัติ 

3. เข้ารว่มการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 ระบุข้อมูลการนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
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