รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้

กลุ่มความรู้
GRAD GOOD GREAT KM
องค์ความรู้เรื่อง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ

ประจาปีงบประมาณ 2562

คานา
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การสร้างองค์ค วามรู้ใหม่นั้นได้ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ขึ้นภายในองค์ก ร โดยสามารถนาความรู้ที่ ได้ไป
เผยแพร่และประยุ ก ต์ใช้ในการพั ฒ นาองค์ก รอย่างต่อเนื่ อง ท าให้ เกิดการจัดการระบบสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน ดังนั้น การระดมความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความจาเป็นของการจัดการ
ความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่ม นี้ขึ้น โดยคาดหวั งว่าการจัด กิ จกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้ค ณาจารย์และผู้ ที่มี ส่วนเกี่ ย วข้อ ง
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนีค้ ณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ จึงได้ถอดบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประสบการณ์การนาไปปฏิบัติจริงจากกระบวนการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การจัด การเรีย นการสอนของคณาจารย์และบุคลากรที่มีส่ วนเกี่ย วข้อง เพื่ อเพิ่มประสิท ธิภาพการ
ทางานของบุคลากรในหน่วยงาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรูข้ องบัณฑิตวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน และได้กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นให้ทบทวนหรือจัดทาแผนการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน และดาเนินการจัดกิจกรรม ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกาหนดไว้นั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการเรียน
การสอน จึงดาเนินการโดยจัดทาโครงการประชุมการจัดการความรู้ในกลุ่มการเรียนการสอน ซึ่งโครงการนี้
มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้สั่งสมมาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะได้รว่ มกันสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการทางาน และร่วมสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูต้ ามแผน ด้านการเรียนการสอนต่อไป
ในการดาเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู้ การเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ โดยนากระบวนการที่สร้างขึ้นไปดาเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซึ่งในปี 2562
นี้ มี แ นวทางเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นองค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง “แนวการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ”
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ลาดับ
1
2
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์
ผศ.ดร.สุคนธ์
อ.ดร.พลอมร
ศ.กีรติ
ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์
ผศ.ดร.ศันสนีย์

หน่วยงานที่สังกัด

จันทิมาชัยอมร
เครือน้าคา
ธรรมประทีป
บุญเจือ
กุลนิเทศ
จะสุวรรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

บทบาท
หน้าที่
คุณอานวย
คุณประสาน
คุณวิศาสตร์
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณลิขติ

* บทบาทหน้าที่ ระบุตาแหน่ง : คุณอานวย คุณลิขติ คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การดาเนินงานจัดการความรู้
1. การก าหนดองค์ ค วามรู้หลั ก ที่ จ าเป็ น หรือ ส าคั ญ ต่ อ งานหรือ กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน และ
กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
1.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
1.1.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
สังกัดบัณ ฑิตวิทยาลัย โดยการนาวาระเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาบัณ ฑิตวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู้ อย่างน้อย หลักสูตรละ 1 ท่าน
1.1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และกาหนดคุณอานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) โดย
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอาจารย์สนใจเข้า
ร่วมกลุ่ม จานวน 6 ท่าน และได้ทาการเลือกตั้งคุณอานวยของกลุ่ม ได้แก่ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
1.1.3 กาหนดองค์ความรูท้ จี่ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ แนวการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และได้จัดทาแผนการจัดการความรูข้ องกลุ่ม ดังนี้
ระยะ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เวลา
1
การกาหนดองค์ความรู้ 1.1 กาหนดกลุม่ เป้าหมายในการ ต.ค. 1. กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการ
หลักที่จาเป็นหรือสาคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ตัวแทน
61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่องานหรือกิจกรรมของ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
หน่วยงาน และกาหนด ความต้องการพัฒนาศักยภาพ
เป้าหมายของการ
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
จัดการความรู้
การค้นคว้าอิสระและบุคคลที่
สนใจ
1.2 จัดตั้งกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ต.ค. 1. ชื่อกลุม่ ความรูแ้ ละ
(KM) และกาหนดคุณอานวยของ 61 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM
กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กาหนดองค์ความรูท้ ี่จาเป็น
ต.ค. 1. องค์ความรู้ที่จาเป็นใน
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
61 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2
การเสาะแสวงหาความรู้ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มี พ.ย.- 1. วิธีปฏิบัติเรื่อง การ
ที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ธ.ค. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ศักยภาพนักศึกษาในการทา
61 ในการทาวิทยานิพนธ์/การ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นคว้าอิสระ ของสมาชิก
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด
กลุ่มความรู้
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม
4

ลาดับ
3

4

5

ระยะ
ผลลัพธ์ที่ได้
เวลา
การปรับปรุง ดัดแปลง 3.1 สกัดความรูท้ ี่ได้จากการถอด ม.ค. 1. องค์ความรูเ้ รื่องการ
ความรูบ้ างส่วนให้
บทเรียนวิธีปฏิบตั ิรายบุคคล โดย 62 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เหมาะสมต่อการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ในการทาวิทยานิพนธ์/การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ความรูจ้ ากการถอดบทเรียนวิธี
ค้นคว้าอิสระที่ผา่ นการ
ปฏิบัติรายบุคคล
สกัดความรูจ้ ากกลุม่
ความรู้
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง
ก.พ. 1. องค์ความรูเ้ รื่องการ
ความรูบ้ างส่วนให้เหมาะสมต่อ
62 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการทาวิทยานิพนธ์/การ
โดยนาองค์ความรูจ้ ากข้อ 3.1 มา
ค้นคว้าอิสระที่สามารถ
ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม
นาไปปฏิบตั ิได้
ต่อการนาไปปฏิบัติ
การนาความรูท้ ี่ได้จาก 4.1 สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้
มี.ค.- 1. นักศึกษาสามารถสอบ
การจัดการความรูม้ า
เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
เม.ย. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
62 อิสระได้ตามที่กาหนดไว้
จริง
การค้นคว้าอิสระ ไปใช้ในการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จาก มี.ค.การนาองค์ความรูไ้ ปปฏิบัตใิ ห้กับ เม.ย.
กองนโยบายและแผน
62
การนาประสบการณ์
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่ น พ.ค.- 1. องค์ความรูเ้ รื่องแนว
จากการทางาน และการ ความรูห้ ลังจากที่นาองค์ความรู้ มิ.ย. ทางการพัฒนาศักยภาพ
ประยุกต์ใช้ความรูม้ า
เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
62 นักศึกษาในการทา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
สกัดออกมาเป็นขุม
การค้นคว้าอิสระ ไปปฏิบัติ โดย
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากที่
ความรู้
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูห้ ลังจากที่นา
นาไปปฏิบตั ิ
องค์ความรูไ้ ปปฏิบตั ิ และสกัด
เป็นองค์ความรูเ้ รื่องแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
ทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่ น พ.ค.- 1. รายงานผลการ
กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
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ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
เรียนรูก้ ับผูท้ รงคุณวุฒิ

6

การรวบรวมความรูแ้ ละ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร

5.3 นาข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์
ความรูเ้ รื่องแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัตติ ่อไป
6.1 จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มการจัดการ
ความรู้
6.2 จัดทารายงานสรุปองค์
ความรูเ้ รื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
สรรหาแนวปฏิบตั ิท่ดี ี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE &
LEARN แลกเปลีย่ นเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นาไปปฏิบตั ิ

ระยะ
เวลา
มิ.ย.
62
ก.ค.
62

ผลลัพธ์ที่ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. องค์ความรูเ้ รื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากที่
พบผู้ทรงคุณวุฒิ
ส.ค. 1. เล่มสรุปผลการ
62 ดาเนินงานกลุ่มการจัดการ
ความรู้
2. เล่มสรุปองค์ความรู้
เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการ
ทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) ใบสมัครกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู้ (KM)
2) ชื่อกลุ่มความรูแ้ ละรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM
3) แผนการจัดการความรู้ กลุ่มด้านการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ
2.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาท
และหน้ า ที่ อ าจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และการค้ น คว้า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา” เมื่ อ วั น ที่ 21-22
ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ เพื่อให้อาจารย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการให้
คาปรึกษาของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แก่นักศึกษาได้ตามมาตรฐานเดียวกัน และให้อาจารย์สามารถให้
คาปรึกษาในการทาวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงผสมผสาน ตลอดจนการเขียนบทคัดย่อได้อย่างถูกต้อง
โดยที่สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาระหว่างกัน
และอาจารย์ท่านอื่ น ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งมี อ าจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.สมเดช รุ่ง ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒ น์สิริศักดิ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์
พรหมสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มีกาหนดการและรายละเอียด ดังนี้
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2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "บทบาทและหน้าทีอ่ าจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา”
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
3.1.1 ประชุ ม สมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อ สกัด ความรู้ที่ ได้จ ากการถอดบทเรีย นวิธีป ฏิบั ติ
รายบุคคลที่ได้ให้สมาชิกแต่ละคนไปเขียนมา โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัด องค์ความรู้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล และได้มาเป็น องค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้ ซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม และดัดแปลง ซึ่ง
กระจัดกระจายและไม่สามารถจัดกลุ่มองค์ความรูไ้ ด้
3.1.2 สมาชิกได้ประชุมเพื่อปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรูค้ วามรูใ้ ห้เหมาะสมต่อการ
ดาเนินงาน โดยนาองค์ความรูจ้ ากข้อ 3.1.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ดังนี้
ความรูท้ ี่ได้จากการแสวงหาความรู้
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ

ความรูท้ ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 การทาวิทยานิพนธ์
1.1 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.2 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1.3 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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ส่วนที่ 2 การทาการค้นคว้าอิสระ
2.1 การเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
2.2 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
ส่วนที่ 3 การสอบวัดคุณสมบัติ
ส่วนที่ 4 การสอบประมวลความรู้
3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) รายงานการประชุมสมาชิกกลุ่มความรู้ ครั้งที่ 1/2562
2) องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ
4. การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ไปปรับใช้ในการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของหลักสูตรที่ตนเองสังกัด และ
ประยุกต์ใช้กับ Advisee ที่ตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ โดยเน้นให้นักศึกษานาผลงานวิจัยบทที่ 2 มาเขียน
เป็นบทความวิชาการ/บทความปริทัศน์เพื่อนาเสนอก่อนหนึ่งครั้ง และอีกครัง้ หนึ่งหลังจากที่ได้ผลการวิจัยแล้ว
ซึ่งมีวธิ ี/กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม
ไม่มีแนวทางชัดเจน นักศึกษาจะไป
นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานตอนไหน
ไม่ ได้ ร ะ บุ ซึ่ ง ก า ร ยื่ น ส า เร็ จ
การศึกษาต้องมีเอกสารครบถ้วน

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่
1. นักศึกษามีเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ส่งเสริมให้เขียน
บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์
2. ตีพิมพ์/เผยแพร่บทความในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ (ขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ก าร
ส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)
3. ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระในบทที่ 4-5
4 . นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล ก า ร วิ จั ย
บางส่ ว นแล้ ว ส่ ง เสริ ม ให้ เ ขี ย น
บทความวิ จั ย ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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สิ่งที่ปรับปรุง
มี แน วท างให้ นั ก ศึ ก ษ าตี พิ ม พ์
เผ ย แ พ ร่ ชั ด เจ น โด ย เฉ พ า ะ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ สู ง
กว่า

5. ตีพิมพ์/เผยแพร่บทความในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ (ขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ก าร
ส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)
6. ดาเนินการยื่นเรื่องสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ผลที่ เกิ ด จากการน ากระบวนการ/วิธี ป ฏิ บั ติง านที่ ป รับ ปรุง ไปปฏิบั ติ พบว่า นั ก ศึ ก ษามี
แนวทางในการตีพิมพ์/เผยแพร่ชัดเจน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแนวทางให้นักศึกษาได้ จะเห็นได้
ว่าก่อนจะนากระบวนการดังกล่าวไปใช้ นักศึกษาจะมีปัญ หาในเรื่องของการยื่นเรื่องสาเร็จการศึ กษาที่ไม่
สามารถยื่นเรื่องได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่
จะยื่นสอบต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ หลังจากที่สมาชิกกลุ่มได้นาแนวทาง
กระบวนการไปใช้นักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกพบว่ามีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่จานวนมาก
ขึน้ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท มีร้อยละการตีพิพม์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 22.48 และใน
ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.58
4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ ด้รับ
การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
5.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
สมาชิกกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นาองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นาองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับผูท้ รงคุณวุฒิ
5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์ความรูเ้ รื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สู่การปฏิบัติต่อไป
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6. การรวบรวมความรูแ้ ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
6.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
6.1 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มการจัดการความรู้
6.2 จัดทารายงานสรุปองค์ความรูเ้ รื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6.3 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่สนใจทัง้ ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นาไปปฏิบตั ิ
6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้
ความรู้ที่ได้ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
1.1 กาหนดประเด็นในการจัดการความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.2 กาหนดทีมงานกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.3 ดาเนิน การให้วิท ยากรผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการท าวิท ยานิพ นธ์/การ
ค้นคว้าอิสระมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี
1.4 รวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม มาสกัดเป็น
องค์ความรู้ เพื่อจัดทาคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ดี ีต่อไป
1.5 เผยแพร่คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกอยู่ท่ี เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th
2. ประโยชน์ขององค์ความรูแ้ ละการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้
องค์ค วามรู้ดั งกล่ าวสามารใช้เป็ น แนวทางส าหรับ อาจารยในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ท าหน้ าที่ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นมาตรฐานในการให้
คาปรึกษา และควบคุม ดูแลใหนักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ/การค้นคว้าอิสระ ได้อย่างประสบความสาเร็จ
และเป็นไปตามประกาศ และระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย รายละเอียดของการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ ประกาศของบัณ ฑิตวิทยาลัย เทคนิคการตีพิม พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึ กษา กลุ่ม การ
จัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่า คู่มือฯ ฉบับนี้จะเป็ นประโยชนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/
หรือการค้นคว้าอิสระตามสมควร
2.2 การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน)
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษานาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้
คาปรึกษากับนักศึกษาในการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ผลปรากฏว่า นักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกพบว่ามีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่จานวนมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท
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มีร้อยละการตีพิพม์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 22.48 และในปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
45.58
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. สรุปการดาเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้
3.1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
3.1.1 มีการวางแผนและการจัดการที่ดี ตามหลัก PDCA
3.1.2 มีแบบอย่าง Model ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
3.1.3 มีท่ปี รึกษา ผู้ท่มี ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คอยให้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องต่าง ๆ และคอย
ช่วยเหลือและให้กาลังใจ
3.2 ปัญหาและอุปสรรค
3.2.1 อาจารย์ใหม่ ที่พึ่งเข้ามาเป็ นอาจารย์ผู้ส อนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3.2.2 มีระเบียบและประกาศใหม่ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่เข้าใจ
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
4.1 งานวิจัย
ชื่อโครงการ : การศึ กษาระบบสนั บ สนุน การตีพิม พ์ผ ลงานวิจั ยของนั กศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย : ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 460 คน แต่มีผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ เพียงร้อยละ 7.39 และในระดับปริญญาเอก มีผู้สาเร็จการศึกษา 27 คน มีผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อ ยละ 32.40 ซึ่ ง ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ยั งไม่ บ รรลุ เป้ า หมาย
เท่าที่ควร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยก็มีการส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ
บัณ ฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่า ทาง
บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มี ระบบการสนั บ ให้มีคุ ณ ภาพยิ่งขึ้น สนุ น ด้า นการตีพิ ม พ์ผ ลงานวิจั ย อย่างไร และจะ
สามารถพัฒนาระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้มีการตีพมิ พ์เพิ่มขึ้นได้อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย : เพื่อศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ขอบเขตของโครงการวิ จั ย : ศึ ก ษาระบบสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสารวจข้อมูลจาก ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย : การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง :
ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย : ประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้ รับ เช่ น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิ ท ธิ บั ต ร ฯลฯ และหน่ ว ยงานที่ น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : บัณฑิตวิทยาลัยสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล :
ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบการสนับสนุน การตีพิมพ์ฯ ระยะที่ 2 วิเคราะห์ปัญ หาของการตีพิมพ์เผยแพร่โดยการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) :
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กาหนดพืน้ ที่ ประชากรตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง
2) เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
3) นาข้อมูลมาประมวลผล
4) วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
5) สรุปผลข้อมูล
6) จัดทารายงานการวิจัย
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ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 2561
ธ.ค. 2561-มี.ค. 2562
เม.ย. 2562
พ.ค. 2562
มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562

ภาคผนวก
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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คำสั่ง บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ที่ ๓๙ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
..................................................................
ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๑๑ กล่ ำวไว้ว่ำ "ส่ วนรำชกำรมีห น้ำที่พั ฒ นำควำมรู้ในส่ วนรำชกำร เพื่อให้ มีลั กษณะเป็ น
องค์ ก ำรแห่ งกำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำงสม่ ำเสมอ..." รวมทั้ งมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ก ำหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงำนมี ก ำร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยบัณฑิตวิทยำลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
กลุ่มด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๑. อำจำรย์ ดร.เมธำ
หริมเทพำธิป
๒. ศำสตรำจำรย์ กีรติ
บุญเจือ
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์
เครือน้ำคำ
๕. อำจำรย์ ดร.พลอมร
ธรรมประทีป
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชื่นอำรมณ์ จันทิมำชัยอมร
กลุ่มด้ำนกำรวิจัย
๑. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์
๒. อำจำรย์ ดร.รัชฎำ
๓. อำจำรย์ ดร.ศรีปริญญำ
๔. พล.ต.อ.ดร.นพดล
๕. อำจำรย์ ดร.สุดำวรรณ
๖. อำจำรย์ ดร.รวิช
๗. อำจำรย์ ดร.ณัฐชำ
๘. อำจำรย์ ดร.ปรำมศึก

กุลนิเทศ
ฟองธนกิจ
ธูปกระจ่ำง
บุรณนัฏ
สมใจ
ตำแก้ว
ผำสุข
หวลประไพ

ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
๒. สรุ ป และรำยงำนผลกำรจั ด กำรควำมรู้ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยเป็นระยะ
๓. งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอำนวยกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

รายชื่อสมาชิกของกลุ่มการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มที่ 1 ด้านการเรียนการสอน องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ
1. อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป
2. ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือนาคา
5. อาจารย์ ดร.พลอมร ธรรมประทีป
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัย องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สกู่ ารจดสิทธิบัตร
1. ผศ.พิเศษพล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
2. อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
3. อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
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.ปรามศึก หวลประไพ

3.4 แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ลาดับ
กิจกรรม
1
การกาหนดองค์ความรู้หลักที่
จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กาหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

2

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและบุคคลที่สนใจ
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กาหนดคุณอานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม

ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ต.ค.61 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต.ค.61

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ต.ค.61

1. องค์ความรูท้ ี่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พ.ย.-ธ.ค.
61

1. วิธีปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของ
สมาชิกกลุ่มความรู้

ผู้รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลาดับ
กิจกรรม
3
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

4

5

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ม.ค.62 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
อิสระทีผ่ ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้
รายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
ก.พ.62 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน โดย
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
นาองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
อิสระที่สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบตั ิ
การนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
มี.ค.-เม.ย. 1. นักศึกษาสามารถสอบวิทยานิพนธ์/การ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การ
62
ค้นคว้าอิสระได้ตามทีก่ าหนดไว้
จริง
ค้นคว้าอิสระ ไปใช้ในการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนาองค์
มี.ค.-เม.ย.
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
62
การนาประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก พ.ค.-มิ.ย. 1. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางาน และการประยุกต์ใช้
ที่นาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
62
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากทีน่ าไปปฏิบัติ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้หลังจากที่นาองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่อง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ผู้รับผิดชอบ
สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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ลาดับ

6

กิจกรรม

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พ.ค.-มิ.ย. 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
62
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง ก.ค.62 1. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
อิสระที่ปรับปรุงหลังจากทีพ่ บผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป
6.1 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของ
ส.ค.62 1. เล่มสรุปผลการดาเนินงานกลุ่มการจัดการ
กลุ่มการจัดการความรู้
ความรู้
6.2 จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง แนว
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทา
ศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นคว้าอิสระ
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจ
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
สมาชิกกลุ่ม
ความรู้

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้
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