
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             รู้ (Knowledge Management) 

 
ด้าน               

 

 

 

โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น 

ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน 

ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 
                                                                         เ พ่ือเป็น
                                            วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ       จัดกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา                  2560 ภายใต้กิจกรรมการบรรยายพิเศษ CEO 
TALK                เพ่ือให้เกิดการ                   แลก    ี่        และประสบการณ์                 
ระดับบัณฑิตศึกษา    เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง น าสู่การสร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ  
 
 
 
 

                            
   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ                    
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ทั้งนี้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านการพัฒนาบัณฑิต ของวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ด าเนินการภายในกิจกรรมการบรรยายพิเศษ CEO TALK เพ่ือให้นักศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา ได้เกิดการฝึกฝนในการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินการของโครงการ และเกิดการ
เรียนรู้ ได้ประสบการณ์จากการฟังบรรยายพิเศษ และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียน การท างาน การ
ท าธุรกิจได้ 

 
ป                        ใ   ปแ               ในการจัดกิจกรรม CEO TALK  

1. ฝึกปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ CEO TALK                             
                                 

2. เกิดการเรียนรู้ จาก                         ที่ ได้ รับฟังจากวิทยากรที่มาบรรยาย
                                                            ่                    
         

3.       น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ในการเรียน การท างาน ประกอบอาชีพได้  
 
 



 
                       ป  ใ                   

 
1.                แ  ป      

                                     ที่เกี่ยวกับ                             
กิจกรรมบรรยายพิเศษ                                            

 
 

2.                   แ  แ            
                 ้อ     ่                                                         
                                     ้                    ่                
           และสามารถสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 
 

ผลการด าเนินงาน  
การจัดการองค์ความรู้ด้ านการพัฒนาบัณฑิต โดย                            

                                                                                       
                                    การ ปรับใช้ในการเรียน การท างาน หรือพัฒนาสู่อาชีพ ได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



ผลงานการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2560 

 กิจกรรม/โครงการ 
ก าหนดการ/สถานที่

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1 โครงการบรรยายพิเศษ 
CEO TALK#1 
"ภาวะผู้น ากับการ
เปลี่ยนแปลงและการ
สร้างนวัตกรรม" 
คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

วันอาทิตย์ที่ 10 
มิถุนายน 2561 

เวลา 13.00-16.00 
น. 
 

ณ ห้อง Auditorium 
2  อาคาร 40 ป ี

ศรีปทุม (อาคาร 11) 
ชั้น 14  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
บางเขน 

1. ผู้อ านวยการ 
และ
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์  

2. ผู้จัดการ
ส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลยั
บัณฑิตศึกษา
ด้านการ
จัดการ 

3. ผู้จัดการศูนย์
วิทยบริการ 

1. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ 

1. จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ  

2. แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน
เสวนา จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 
87 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.82 (มาก
ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 
96.40 
 

2 โครงการบรรยายพิเศษ 
CEO TALK #2 
"สร้างแบรนด์ อยา่งไรให ้
ปัง..!" 
 
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร  
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ 
จ ากัด 
 
 
 
 
   

วันอาทิตย์ที่ 1 
กรกฎาคม 2561  

เวลา 13.00-16.00 
น. 

ณ ห้อง Auditorium 
2  อาคาร 40 ปี ศรี
ปทุม (อาคาร 11) 

ชั้น 14 มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม บางเขน 

1. ผู้อ านวยการ 
และ
เจ้าหน้าที่
หลักสูตรการ
จัดการ
มหาบัณฑิต  

2. ผู้จัดการ
ส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลยั
บัณฑิตศึกษา
ด้านการ
จัดการ 

3. ผู้จัดการศูนย์
วิทยบริการ 
 
 

1. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ 

1. จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ  

2. แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน
เสวนา จ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 
83 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.85 (มาก
ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 
97 
 



 กิจกรรม/โครงการ 
ก าหนดการ/สถานที่

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

3 โครงการบรรยายพิเศษ 
CEO TALK #3  
Road To Cambodia : 
เปิดเส้นทางธุรกิจ สู่
ประเทศกัมพูชา 
 
ด าเนินรายการโดย ดร.
อุทัยรัตน์ เมืองแสน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ  
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้าน
การจัดการ 
 
วิทยากรร่วมเสวนาทั้ง 3 
ท่าน  
นักธุรกิจที่มีความ
เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์สูงในการท า
ธุรกิจในตลาดกัมพูชา 
คุณดวงใจ จันทร 
รองประธานสภาธุรกจิ
ไทย-กัมพูชา 
ดร.บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล  
ประธานบริหาร 
Southeast 
International Institute 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
สมาคมธุรกิจไทยใน
กัมพูชา 
ดร.ณรงค์ ศรีเกียงทอง 
รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โมเดิรน์คาส 
อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเม
ติคส์ จ ากัด 
ผู้ผลิตและจัดจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ท าสีผมและ
ดูแลเส้นผมยี่ห้อดีแคส 
(DCASH) 

วันเสาร์ที่ 21 
กรกฎาคม 2561 

เวลา 13.00-16.00 
น. 

ณ ห้อง Auditorium 
2  อาคาร 40 ปี ศรี
ปทุม (อาคาร 11) 

ชั้น 14 มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม บางเขน 

1.   ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยบรกิาร 
1. ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

2. ผู้จัดการ
ส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลยั
บัณฑิตศึกษา
ด้านการ
จัดการ 

3. ผู้จัดการศูนย์
วิทยบริการ 

1. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ 

1. จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ  

2. แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน
เสวนา จ านวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 
83 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.30 (มาก
ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 
86 
 



 กิจกรรม/โครงการ 
ก าหนดการ/สถานที่

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

4 โครงการบรรยายพิเศษ 
CEO TALK #04  
"คมคิด..ปั้นธุรกิจแบบ 
CEO รุ่นใหม่" 
 
วิทยากรโดย ดร.เทพสิทฐ์ิ 
ประวาหะนาวิน 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ 
จ ากัด  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เมอริท เฮลพิง
แฮนด์ จากัด 
และผู้ด าเนินรายการหลัก
ของรายการในเครือบริษัท 
ทั้ง 4 รายการ คือ  
1. รายการ “หมุนตาม
โลก” ทางช่อง 5 
2. รายการ “CEO ซ้ีปึ๊ก” 
ทางช่อง 3 
3. รายการ “คิดดีท าดี” 
ทางช่อง 11 
4. รายการ “สาระพัน
ข่าว” ทาง TNN24 

วันอาทิตย์ที่ 5 
สิงหาคม 2561  

เวลา 13.00-16.00 
น. 

ณ ห้อง Auditorium 
2 อาคาร 40 ป ีศรี
ปทุม (อาคาร 11) 

ชั้น 14 มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม บางเขน 

1. ผู้อ านวยการ 
และ
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

2. ผู้จัดการ
ส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลยั
บัณฑิตศึกษา
ด้านการ
จัดการ 

3. ผู้จัดการศูนย์
วิทยบริการ 

 

1. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ 

1. จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ  

2. แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน
เสวนา จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 
80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.40 (มาก
ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 
88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษ CEO TALK#1 
"ภาวะผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม" 

 

 
 

 
 

#01 



ภาพกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษ CEO TALK #2 
"สร้างแบรนด์ อย่างไรให้ ปัง..!" 

 

 
 

 

#02 



ภาพกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษ CEO TALK #3  
Road To Cambodia : เปิดเส้นทางธุรกิจ สู่ประเทศกัมพูชา 

 
 

 



ภาพกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษ CEO TALK #04  
"คมคิด..ปั้นธุรกิจแบบ CEO รุ่นใหม่" 

 
 

 


