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ค าน า 

 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

ความรู้ที่ช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่นั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นภายในองค์กร โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

เผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการจัดการระบบสารสนเทศ

ภายในหนว่ยงาน ดังนั้น การระดมความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรจงึมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดการ

ความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนีค้ณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ จึงได้ถอดบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ประสบการณ์การน าไปปฏิบัติจริงจากกระบวนการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของบุคลากรในหนว่ยงาน 

           

       



 

2 

 

สารบัญ 

เรื่อง หนา้ 

ค าน า 1 

สารบัญ 2 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ความรู้………………………………………………………………………………… 3 

 ความเป็นมาของกลุ่มความรู้…………………………………………………………………………………………………………… 3 

 สมาชิกชุมชนนักปฏบัิตแิละบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก………………………………………………………………...…… 3 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจดัการความรู้........................................................................................ 4 

การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหนว่ยงาน และก าหนด

เป้าหมายของการจัดการความรู้................................................................................................................ 

 

4 

การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ…………………………………………………………………………………………………… 7 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบ้างส่วนให้เหมาะสมตอ่การด าเนนิงานของหนว่ยงาน…………………… 8 

การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใชใ้นการปฏบัิตงิานจรงิ………………………………………. 9 

การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10 

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร……………… 11 

ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ…์………………………………………………………………………………………… 12 

ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้…………………………………………………………………………………………… 12 

การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์……………………………………………………………………………………………………….. 12 

 สรุปผลการด าเนนิการจัดการความรู้........................................................................................... 13 

 การตอ่ยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น............................................................................. 13 

ภาคผนวก 15 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 16 

 

  



 

3 

 

สว่นท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ

จัดการความรู ้รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรูข้องบัณฑิตวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน และได้ก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นให้ทบทวนหรือจัดท าแผนการจัดการความรู ้

ด้านการเรียนการสอน และด าเนินการจัดกิจกรรม ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทางบัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้นั้น คณะกรรมการการจัดการความรู ้ด้านการเรียน

การสอน จึงด าเนินการโดยจัดท าโครงการประชุมการจัดการความรู้ในกลุ่มการเรียนการสอน ซึ่งโครงการนี้

มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้สั่งสมมาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะได้รว่มกันสร้างองค์ความรูใ้หม่ในการท างาน และร่วมสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรูต้ามแผน ด้านการเรียนการสอนต่อไป 

ในการด าเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู ้การเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้คว้าอิสระ โดยน ากระบวนการที่สร้างขึ้นไปด าเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซึ่งในปี 2562 

นี้มีแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้เรื่อง “แนวการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ” 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาท

หน้าที่ 

1 ผศ.ดร.ชื่นอารมณ ์ จันทิมาชัยอมร บัณฑติวิทยาลัย คุณอ านวย 

2 ผศ.ดร.สุคนธ ์ เครอืน้ าค า บัณฑติวิทยาลัย คุณประสาน 

3. อ.ดร.พลอมร ธรรมประทีป บัณฑติวิทยาลัย คุณวิศาสตร ์

4. ศ.กรีติ บุญเจอื บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

5. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์ กุลนิเทศ บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

6. ผศ.ดร.ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์ บัณฑติวิทยาลัย คุณลิขติ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหนง่ : คุณอ านวย คุณลิขติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร์
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

 1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยการน าวาระเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ที่สนใจ

สมัครเข้ารว่มกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู้ อย่างน้อย หลักสูตรละ 1 ท่าน 

    1.1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) และก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) โดย

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอาจารย์สนใจเข้า

รว่มกลุ่ม จ านวน 6 ท่าน และได้ท าการเลือกตั้งคุณอ านวยของกลุ่ม ได้แก ่ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร 

    1.1.3 ก าหนดองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก ่แนวการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ และได้จัดท าแผนการจัดการความรูข้องกลุ่ม ดังนี ้

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

1 การก าหนดองคค์วามรู้

หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญ

ต่องานหรอืกิจกรรมของ

หน่วยงาน และก าหนด

เป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คอื ตัวแทน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

ความต้องการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระและบุคคลที่

สนใจ 

ต.ค.

61 

1. กลุม่เป้าหมายที่ต้องการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1.2 จัดตั้งกลุม่แลกเปลีย่นเรียนรู ้

(KM) และก าหนดคุณอ านวยของ

กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค.

61 

1. ชื่อกลุม่ความรูแ้ละ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองคค์วามรูท้ี่จ าเปน็

ในการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ต.ค.

61 

1. องคค์วามรู้ที่จ าเป็นใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้

ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยท์ี่มี

ความเช่ียวชาญด้านการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด

บทเรยีนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก

สมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย.-

ธ.ค.

61 

1. วธิีปฏิบัติเรื่อง การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ในการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้คว้าอิสระ ของสมาชิก

กลุ่มความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบ้างส่วนให้

เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอด

บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคล โดย

ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อสกัดองค์

ความรูจ้ากการถอดบทเรียนวธิี

ปฏิบัติรายบุคคล    

ม.ค.

62 

1. องคค์วามรูเ้รื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ในการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระที่ผา่นการ

สกัดความรูจ้ากกลุม่

ความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดดัแปลง 

ความรูบ้างส่วนให้เหมาะสมตอ่

การด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยน าองคค์วามรูจ้ากข้อ 3.1 มา

ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม

ต่อการน าไปปฏิบัต ิ

ก.พ.

62 

1. องคค์วามรูเ้รื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ในการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระที่สามารถ

น าไปปฏิบตัิได ้

4 การน าความรูท้ี่ได้จาก

การจัดการความรูม้า

ปรับใชใ้นการปฏิบัติงาน

จรงิ 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองคค์วามรู้

เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ ไปใช้ในการให้

ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระแก่นักศึกษา  

มี.ค.-

เม.ย.

62 

1. นักศึกษาสามารถสอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้

อิสระได้ตามที่ก าหนดไว ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จาก

การน าองคค์วามรูไ้ปปฏิบัตใิหก้ับ

กองนโยบายและแผน 

มี.ค.-

เม.ย.

62 

5 การน าประสบการณ์

จากการท างาน และการ

ประยุกต์ใชค้วามรูม้า

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ

สกัดออกมาเป็นขมุ

ความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่น

ความรูห้ลังจากที่น าองคค์วามรู้

เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ ไปปฏิบัต ิโดย

สรุปสิ่งที่ได้เรยีนรูห้ลังจากที่น า

องคค์วามรูไ้ปปฏิบตัิ และสกดั

เป็นองคค์วามรูเ้รื่องแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ

ท าวิทยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ 

พ.ค.-

มิ.ย.

62 

1. องคค์วามรูเ้รื่องแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้

อิสระที่ปรับปรุงหลังจากที่

น าไปปฏิบตั ิ

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่น พ.ค.- 1. รายงานผลการ
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

เรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ  มิ.ย.

62 

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.3 น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์

ความรูเ้รื่องแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ

เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัตติ่อไป 

ก.ค.

62 

1. องคค์วามรูเ้รื่องแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้

อิสระที่ปรับปรุงหลังจากที่

พบผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 การรวบรวมความรูแ้ละ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณอ์ักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มการจัดการ

ความรู ้

6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์

ความรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

6.3 ส่งผลงานเข้ารว่มกจิกรรม

สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี 

6.4 เข้าร่วมกจิกรรม SHARE & 

LEARN แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

6.5 เผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่องแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ ให้บุคลากรที่

เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน

น าไปปฏิบตั ิ

ส.ค.

62 

1. เล่มสรุปผลการ

ด าเนินงานกลุ่มการจดัการ

ความรู้ 

2. เล่มสรุปองคค์วามรู้

เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในการ

ท าวิทยานิพนธ/์การคน้ควา้

อิสระ 

 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

   1) ใบสมัครกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู ้(KM) 

   2) ชื่อกลุ่มความรูแ้ละรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM 

   3) แผนการจัดการความรู ้กลุ่มด้านการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาท

และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 21-22 

ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเพื่อให้อาจารย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการให้

ค าปรึกษาของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แก่นักศึกษาได้ตามมาตรฐานเดียวกัน และให้อาจารย์สามารถให้

ค าปรึกษาในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงผสมผสาน ตลอดจนการเขียนบทคัดย่อได้อย่างถูกต้อง 

โดยที่สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการให้ค าปรึกษาระหว่างกัน

และอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งมีอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญมาร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์สิริศักดิ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ 

พรหมสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร ์มีก าหนดการและรายละเอียด ดังนี้ 
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง : 

 1) เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร "บทบาทและหน้าทีอ่าจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศกึษา” 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 3.1.1 ประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคลที่ได้ให้สมาชิกแต่ละคนไปเขียนมา โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอด

บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล และได้มาเป็น องค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้ ซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม และดัดแปลง ซึ่ง

กระจัดกระจายและไม่สามารถจัดกลุ่มองคค์วามรูไ้ด้ 

 3.1.2 สมาชิกได้ประชุมเพื่อปรับปรุง ดัดแปลง องคค์วามรูค้วามรูใ้ห้เหมาะสมตอ่การ

ด าเนินงาน โดยน าองคค์วามรูจ้ากข้อ 3.1.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ดังนี ้

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระ 

ส่วนที่ 1 การท าวิทยานิพนธ ์

   1.1 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   1.2 การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ ์

   1.3 การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ ์
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ส่วนที่ 2 การท าการค้นควา้อสิระ 

   2.1 การเสนอเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ 

   2.2 การสอบป้องกันการค้นควา้อิสระ 

ส่วนที่ 3 การสอบวัดคุณสมบตัิ 

ส่วนที่ 4 การสอบประมวลความรู้ 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

1) รายงานการประชุมสมาชิกกลุ่มความรู ้คร้ังที่ 1/2562 

2) องคค์วามรู ้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้

อิสระ 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ ไปปรับใช้ในการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระของหลักสูตรที่ตนเองสังกัด และ

ประยุกต์ใช้กับ Advisee ที่ตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ โดยเน้นให้นักศึกษาน าผลงานวิจัยบทที่ 2 มาเขียน

เป็นบทความวิชาการ/บทความปรทิัศน์เพื่อน าเสนอกอ่นหนึ่งคร้ัง และอีกครัง้หนึ่งหลังจากที่ได้ผลการวิจัยแล้ว 

ซึ่งมีวธิี/กระบวนการ ดังนี้ 

 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

ไม่มีแนวทางชัดเจน นักศึกษาจะไป

น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานตอนไหน

ไม่ ได้ ร ะ บุ  ซึ่ ง ก า ร ยื่ น ส า เร็ จ

การศึกษาต้องมีเอกสารครบถว้น 

1. นักศึกษามีเค้าโครงวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ ส่งเสริมให้เขียน

บทความวิชาการ/บทความปรทิัศน์ 

มี แนวทางให้ นั กศึ กษาตีพิ มพ์

เผ ย แพ ร่ ชั ด เจ น  โด ย เฉ พ า ะ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มี

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่สูง

กวา่ 

2. ตีพิมพ์/เผยแพร่บทความในการ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ /

นานาชาติ (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปรญิญาโท/ปริญญาเอก) 

3. ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระในบทที่ 4-5 

4 . นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ผ ล ก า ร วิ จั ย

บางส่วนแล้ว ส่ งเสริมให้ เขียน

บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 
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5. ตีพิมพ์/เผยแพรบ่ทความในการ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ /

นานาชาติ (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปรญิญาโท/ปริญญาเอก) 

6. ด าเนินการยื่นเรื่องสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ  

 

 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ  พบว่า นักศึกษามี

แนวทางในการตีพิมพ์/เผยแพร่ชัดเจน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแนวทางให้นักศึกษาได้ จะเห็นได้

ว่าก่อนจะน ากระบวนการดังกล่าวไปใช้ นักศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องของการยื่นเรื่องส าเร็จการศึกษาที่ไม่

สามารถยื่นเรื่องได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศให้นักศึกษาระดับปรญิญาเอกที่

จะยื่นสอบต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลังจากที่สมาชิกกลุ่มได้น าแนวทาง

กระบวนการไปใช้นักศึกษาในระดับปรญิญาโท และปริญญาเอกพบวา่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก

ขึน้ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท มีร้อยละการตีพิพม์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 รอ้ยละ 22.48 และใน

ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 45.58 

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 1) รอ้ยละผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกทีไ่ด้รับ

การตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์

ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่นเรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ  

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ สู่การปฏบิัติต่อไป 
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6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

 6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มการจัดการความรู้ 

 6.2 จัดท ารายงานสรุปองคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

 6.3 เผยแพร่องคค์วามรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระ ใหอ้าจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระที่สนใจทัง้ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

น าไปปฏิบตั ิ

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1) กระบวนการ/วธิีการปฏิบัตงิาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดประเด็นในการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

1.2 ก าหนดทีมงานกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

1.3 ด าเนินการให้วิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการท าวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี 

1.4 รวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู ้

และประสบการณด์้านการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ และอาจารย์ที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม มาสกัดเป็น

องค์ความรู ้เพื่อจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไป 

1.5 เผยแพร่คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

บันทึกอยู่ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้  

องค์ความรู้ดังกล่าวสามารใช้เป็นแนวทางส าหรับอาจารยในระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นมาตรฐานในการให้

ค าปรกึษา และควบคุม ดูแลใหนักศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ/การคน้คว้าอิสระ ได้อย่างประสบความส าเร็จ

และเป็นไปตามประกาศ และระเบียบของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย รายละเอียดของการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบ ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา กลุ่มการ

จัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่า คู่มือฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/

หรอืการค้นควา้อิสระตามสมควร 

2.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน) 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้

ค าปรึกษากับนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ผลปรากฏว่า นักศึกษาในระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกพบว่ามีผลงานการตีพิมพ์เผยแพรจ่ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับปรญิญาโท 
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มีร้อยละการตีพิพม์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 22.48 และในปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

45.58 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1) รอ้ยละผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกทีไ่ด้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

3.1.1  มีการวางแผนและการจัดการที่ดี ตามหลัก PDCA 

 3.1.2  มีแบบอย่าง Model ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง 

 3.1.3  มีที่ปรกึษา ผู้ที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ คอยให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่าง ๆ และคอย

ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 3.2.1 อาจารย์ใหม่ที่พึ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

 3.2.2 มรีะเบียบและประกาศใหม่ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระยังไม่เข้าใจ  

 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย  

  ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  หน่วยงาน : บัณฑติวิทยาลัย 

  ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวจิัย : ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท จ านวน 460 คน แต่มีผลงานที่ตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ เพียงรอ้ยละ 7.39 และในระดับปริญญาเอก มีผู้ส าเร็จการศึกษา 27 คน มีผลงานที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ร้อยละ 32.40 ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

เท่าที่ควร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยก็มีการส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าทาง

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการสนับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นสนุนด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างไร และจะ

สามารถพัฒนาระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้มีการตีพมิพ์เพ่ิมขึ้นได้อย่างไร  
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  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย : เพื่อศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

  ขอบเขตของโครงการวิจัย  : ศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยส ารวจข้อมูลจาก ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

  ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย : - 

  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง :  

ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

  เอกสารอ้างอิงของโครงการวจิัย :  - 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บัณฑิตวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุน

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  วิธีการด าเนินการวจิัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล :  

ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมจากผู้เก่ียวข้องใน

ระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ ระยะที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาของการตีพิมพ์เผยแพร่โดยการเก็บข้อมูลจาก

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

ระยะเวลาท าการวจิัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)  : 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1) ก าหนดพืน้ที่ ประชากรตัวอย่ าง การสุม่ตัวอย่าง 

2) เก็บข้อมลู และรวบรวมข้อมูล 

3) น าขอ้มลูมาประมวลผล 

4) วิเคราะห์และแปลผลขอ้มลู 

5) สรุปผลขอ้มลู 

6) จัดท ารายงานการวิจัย 

ต.ค.-พ.ย. 2561 

ธ.ค. 2561-มี.ค. 2562 

เม.ย. 2562 

พ.ค. 2562 

มิ.ย. 2562 

ก.ค. 2562 
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

ค ำสั่ง บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ที่   ๓๙ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

.................................................................. 
 

 ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มำตรำ ๑๑ กล่ำวไว้ว่ำ "ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ..." รวมทั้งมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยบัณฑิตวิทยำลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้ 
   

กลุ่มด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๑. อำจำรย์ ดร.เมธำ    หริมเทพำธิป 

๒. ศำสตรำจำรย์ กีรติ   บุญเจือ 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ์ 

๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ ์ เครือน้ ำค ำ 

๕. อำจำรย์ ดร.พลอมร   ธรรมประทีป 

๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชื่นอำรมณ์ จันทิมำชัยอมร 
 

 กลุ่มด้ำนกำรวิจัย 
๑. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ 

๒. อำจำรย์ ดร.รัชฎำ   ฟองธนกิจ 

๓. อำจำรย์ ดร.ศรีปริญญำ   ธูปกระจ่ำง 

๔. พล.ต.อ.ดร.นพดล   บุรณนัฏ 

๕. อำจำรย์ ดร.สุดำวรรณ   สมใจ 

๖. อำจำรย์ ดร.รวิช    ตำแก้ว 

๗. อำจำรย์ ดร.ณัฐชำ   ผำสุข 

๘. อำจำรย์ ดร.ปรำมศึก   หวลประไพ 
 
 ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 



๑. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
๒. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้เสนอต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

กำรจัดกำรควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยเป็นระยะ 
๓. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
      สั่ง   ณ  วันที่   ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                         (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์) 
                  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 



รายชื่อสมาชิกของกลุ่มการจัดการความรู้ บัณฑติวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กลุ่มที่ 1 ด้านการเรียนการสอน องค์ความรู ้แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในการท าวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ  

1. อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป  

2. ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจอื  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์ จะสุวรรณ์  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือนาคา  

5. อาจารย์ ดร.พลอมร ธรรมประทีป  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นอารมณ ์จันทิมาชัยอมร  

 

กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัย องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์สูก่ารจดสทิธิบัตร  

1. ผศ.พิเศษพล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ  

2. อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  

3. อาจารย์ ดร.ศรปีริญญา ธูปกระจา่ง  

4. พล.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ  

5. อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ  

6. อาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว  

7. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข  

8. อาจารย์ ดร.ปรามศกึ หวลประไพ  
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3.4 แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  บัณฑิตวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาในการท า
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระและบุคคลที่สนใจ 

ต.ค.61 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ บัณฑิตวิทยาลยั 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค.61 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค.61 1. องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในการท า
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย.-ธ.ค.
61 

1. วิธีปฏิบัติเร่ือง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการท าวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ ของ
สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติ
รายบุคคล    

ม.ค.62 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตั ิ

ก.พ.62 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ไปใช้ในการให้ค าปรึกษา
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา  

มี.ค.-เม.ย.
62 

1. นักศึกษาสามารถสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระได้ตามที่ก าหนดไว้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

มี.ค.-เม.ย.
62 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ไปปฏบิัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเปน็องค์ความรู้เรื่อง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท า
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 

พ.ค.-มิ.ย.
62 

1. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากทีน่ าไปปฏิบัติ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

พ.ค.-มิ.ย.
62 

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมาปรับปรุง
องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 

ก.ค.62 1. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากทีพ่บผูท้รงคุณวุฒิ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการจัดการความรู ้
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง แนว
ทางการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในการท า
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่สนใจ
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏิบัต ิ

ส.ค.62 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการจัดการ
ความรู ้
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

 
 

 
 


