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สรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู ้คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจำปีการศึกษา 2563 
 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านการผลิตบัณฑิต 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การสร้างผู้ประกอบการ Start Up 
ตัวช้ีวัด (KPI) : รูปแบบ/โมเดล การสร้างผู้ประกอบการ Start Up จำนวน 1 รูปแบบ/โมเดล 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การจัดการความรู้ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
ว ิทยาการจ ัดการ เลขที ่  106/2563 ลงว ันท ี ่  2 
กันยายน 2563 เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนา
แผนการจัดการความรู ้ คณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จำนวน
คำสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่ 106/2563 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2563 

คณบดี ✓ 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้  คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุม ครั ้งที ่ 1/2563 วันพุธที ่ 23 
กันยายน 2563 เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู ้เช ิงผลิตภาพ (Productive Learning) เรื ่อง 
การสร้างผู้ประกอบการ Start Up โดยให้สาขาวิชา
การบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบ  

จำนวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

คณะกรรมการ 
KM 

 

✓ 

 

 



~ 2 ~ 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- สาขาวิชาการบัญชี 
       รวบรวมข้อมูล รูปแบบและกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้เช ิงผลิตภาพ (Productive Learning) เรื ่อง 
การสร้างผู ้ประกอบการ Start Up ที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จำนวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จำนวน 2 แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
1. โครงการบ่มเพาะให ้บ ัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการ START UP 
2. อาจารย์และนักศึกษาที ่เข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการ START UP 

สาขาวิชา 
การบัญชี 

✓ 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม 

- คณะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms 
เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จำนวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ  
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

✓ 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- คณะมีการนำความรู้ที ่ได้จากการค้นคว้าด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ Start Up เผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่
ต้องการศึกษา 

จำนวน
แหล่ง

เผยแพร่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จำนวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

✓ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ร ่วมก ันพ ิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่
ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ 

- สาขาวิชาการบัญชีมีการทบทวนความถูกต้องของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) ตามขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั ้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติท ี ่ดี เรื ่อง การสร้าง
ผู้ประกอบการ Start Up 

องค์ความรู้
ที่ได้ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 

องค์ความรู้จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ 
Start Up 

สาขาวิชา 
การบัญชี 

✓ 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได ้แก ่  การประช ุม การจ ัดทำ 
Website 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที ่ได้จากการจัดการ
ความร ู ้  เร ื ่อง การจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิ งผล ิตภาพ 
(Productive Learning) เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ 
Start Up บนเว ็บไซต์ KM คณะวิทยาการจ ัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ เพื่อทำให้ผู ้สนใจใน
การใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวกข้ึน  

จำนวน
ช่องทาง 

การเข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

จำนวน 1 ช่องทาง เว็บไซต์ KM 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/  

คณะกรรมการ
KM 

 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
จัดกิจกรรมพบปะเพื ่อแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของ
คณะวิทยาการจ ัดการ ในทุกสาขาว ิชาได ้ม ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)  

จำนวน
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ 
Start Up 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ Start Up ในวันพุธที่ 31 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
MS 212 โดยสาขาวิชาการบัญชี ได้นำความรู้จากการ
การสร ้างผ ู ้ประกอบการ Start Up มาถ ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันเมื่อ 

     

7.การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอก 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียน 
การสอน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย สาขาวิชา 
การบัญชี ได้นำประเด็นความรู้ รูปแบบ วิธีการไปปรับ
ใช้เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการบ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ START UP ปีต่อไป 
และผู้ช ่วยศาสตราจารย์พวงเพชร  ส ุขประเสริฐ 
ได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
MGM๒๐๑ การเป็นผู้ประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

จำนวน
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

รูปแบบ/
โมเดล 
การสร้าง
ผู้ประกอบ
การ Start 
Up 
จำนวน 1 
รูปแบบ/
โมเดล 

จำนวนบ ุคลากรคณะว ิทยาการ
จัดการและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ 
KM 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563  มีกิจกรรม/การดำเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการดำเนินการแล้วทั้งหมด 

7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ Start Up 
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แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านงานวิจัย 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : มีบทความตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน 1 บทความ 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      การจัดการความรู้ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
ว ิทยาการจ ัดการ เลขที ่  106/2563 ลงว ันท ี ่  2 
กันยายน 2563 เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนา
แผนการจัดการความรู ้ คณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จำนวน
คำสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่ 106/2563 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2563 

คณบดี ✓ 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 23 
กันยายน 2563 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยให้สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ  

จำนวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

คณะกรรมการ 
KM 

 

✓ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ศ ึกษาค ้นคว ้าข ้อม ูล ร ูปแบบ ข ั ้นตอนและ
กระบวนการตีพ ิมพ์ผลงานทางว ิชาการในระดับ
นานาชาติ  เทคน ิคและว ิธ ีการให ้สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ โดยจัดให้ม ีการนำเสนอและ
บรรยายเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ 

จำนวน
แหล่ง
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู้ 

จำนวน 8 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
1. เว็บไซต์ QuillBot 
2. เว็บไซต์ PubSURE 
3. เว็บไซต์ www.aje.com 
4. เว็บไซต์ wWW.link.springer.com 
5. เว็บไซต์ 
www.journalfinder.elsevier.com 
6. เว็บไซต์ www.scimagojr.com 
7. เว็บไซต์ www.tci-thailand.org 
8. เว็บไซต์ 
www.scopus.com/home.uri 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
 

✓ 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
3.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้

ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวม 

- คณะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms 
เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 

จำนวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ  
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

✓ 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- คณะมีการนำความร ู ้ท ี ่ ได ้จากการค้นคว้าด้าน
งานวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

จำนวน
แหล่ง

เผยแพร่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จำนวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

✓ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ร ่วมก ันพ ิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่
ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาในด้านงานวิจัย ตามขั้นตอนกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที ่ดี  
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

องค์ความรู้
ที่ได้ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 

องค์ความรู้จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

✓ 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได ้แก ่  การประช ุม การจ ัดทำ 
Website 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที ่ได้จากการจัดการ
ความรู ้ ด้านงานวิจัย เรื ่อง การตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ  บนเว็บไซต์ KM คณะ
ว ิทยาการจ ัดการ  http://fms.vru.ac.th/kmfms/ 
เพ่ือทำให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

จำนวน
ช่องทาง 

การเข้าถึง
ความรู้ 

อย่างน้อย    
1 ช่องทาง 

จำนวน 1 ช่องทาง เว็บไซต์ KM 
คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.vru.ac.th/kmfms/  

คณะกรรมการ
KM 

 

 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของ
คณะว ิทยาการจ ัดการ ในท ุกสาขาว ิชาได ้ม ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
โดย รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา ได้นำความรู้ เทคนิค
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
มาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเมื่อ 

จำนวน
กิจกรรม 

อย่างน้อย 1   
กิจกรรม 

จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ 

คณะกรรมการ 
KM 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรม / การดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7.การเรียนรู้ (Learning) 
บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอก 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล ได้มีการนำเทคนิค วิธีการในการตีพิมพ์
ผลงานทางว ิชาการในระดับนานาชาติ ไปปรับใช้ 
ในผลงาน Innovation of Community Potential 
Development in Khlong Luang district, Pathum 
Thani province.  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล 
ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย ตีพิมพ์ 
ในผลงาน A causual relationship model of 
factors affecting competitiveness of 
community enterprise in the central region. 

อาจารย์นำ
เทคนิคการ

ตีพิมพ์
ผลงานทาง
วิชาการใน

ระดับ
นานาชาติ
จำนวน 1 
บทความ 

อย่างน้อย 
1 

บทความ 

จำนวนบ ุคลากรคณะว ิทยาการ
จัดการและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการ 
KM 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563  มีกิจกรรม/การดำเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม มีการดำเนินการแล้วทั้งหมด 7 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 


