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การจัดการความรู ้
(Knowledge 

Management : KM) 



แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



 
ประเด็นความรู้ที่ด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย : 
การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Research Design and 
Research  Proposal) 
 

ขั้นตอนการ
จัดการ
ความรู ้

วัตถุประสงค ์
กลุ่มผูร้่วม
กิจกรรม 

 

วัน เดือนป ี
 

กิจกรรม 
 



Research Design and Research  Proposal 
ขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ 

วัตถุ 

ประสงค ์
กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(1) การก าหนด
ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุม่
หรือองค์กร 

เพื่อก าหนด
ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือ
ส าคัญต่อ
งานหรือ
กิจกรรมของ
กลุ่มหรือ
องค์กร 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ  
2. ท าการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบองค์ความรู้ที่มีอยู่
และที่ต้องใช้  
3. ท าการส ารวจระดับองค์
ความรู้ของคณาจารย์ที่มี 
เกี่ยวกับการการออกแบบ
การวิจัยการเขียนโครงร่าง
งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 

6 ธันวาคม 
2560 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย 
และคณาจารย ์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1. มีคณะกรรมการ ***ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2. รายการความรู้ที่ต้องการ  

3. รายการระดับองค์ความรู้ของอาจารย์ที่มีเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย
การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



Research Design and Research  Proposal 
ขั้นตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
กิจกรรม วัน เดือนปี 

กลุ่มผู้ร่วม

กิจกรรม 

(2) การเสาะหา
ความรู้ที่ต้องการ 

เพื่อเสาะหา
ความรู้ที่
ต้องการ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการวิจัยการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

26 
ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย 
และคณาจารย ์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1. การจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  

2. จ านวนเงินทุน สนับสนุนการวิจัย 



Research Design and Research  Proposal 

ขั้นตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
กิจกรรม วัน เดือนปี 

กลุ่มผู้ร่วม

กิจกรรม 

(3) การปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือ
สร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะ
ต่อการใช้งานของ
ตน 

เพื่อปรับปรุง 
ดัดแปลง 
หรือสร้าง
ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะต่อ
การใช้งาน
ของตน 

1. ส ารวจหาผู้ทีม่ีความรู้ความ 
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
การวิจัยการเขียนโครงร่าง
งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. จัดท าคู่มือนักวิจัย  
การออกแบบการวิจัยการเขียน
โครงร่างงานวจิัยทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบการวิจัยการเขียน
โครงร่างงานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการ 
การจัดการ
ความรู้ 
ด้านการวิจัย 
และคณาจารย ์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1 ทะเบียนผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัย 

 
2. จัดท าคู่มือ นักวิจัย  
 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



Research Design and Research  Proposal 
ขั้นตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
กิจกรรม วัน เดือนปี 

กลุ่มผู้ร่วม

กิจกรรม 

(4) การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้ในกิจการ
งานของตน 

เพื่อ
ประยุกต์ใช้
ความรู้ใน
กิจการงาน
ของตน 

น าความรู้ไปแนะน าให้กับ
อาจารย์ใหม่ที่สนใจในการ
ออกแบบการวิจัยการเขียน
โครงร่างงานวจิัยทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

26 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย 
และคณาจารย ์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1. ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ใหม่ในการท าการออกแบบการ
วิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



Research Design and Research  Proposal 

ขั้นตอนการจัดการ
ความรู ้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(5) การน า
ประสบการณ์
จากการท างาน 
และการ
ประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
และสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมา
บันทึกไว้ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเด็นการน า
ประสบการณ์จาก
การท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้   
2. เพื่อสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมา
บันทึกไว้ 
(การเขียน
บทความวิจัยเพื่อ
การ เผยแพร)่ 

1. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเด็นการน า
ประสบการณ์จากการ
ท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้   
2. สกัด“ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 
(การออกแบบการวิจัย
การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

6 เมษายน 
พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการ 
การจัดการ
ความรู้ 
ด้านการวิจัย 
และคณาจารย์ 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1. สรุปผลจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการน า
ประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้   

2. รูปเล่ม สกัด “ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 
(การออกแบบการวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัย) 



Research Design and Research  Proposal 
ขั้นตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
กิจกรรม วัน เดือนปี 

กลุ่มผู้ร่วม

กิจกรรม 

(6) การจดบันทึก  
“ขุมความรู้” และ 
“แก่นความรู้” 
ส าหรับไว้ใช้งาน 
และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเชื่อมโยงมาก
ขึ้น เหมาะต่อการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

เพื่อจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ 
“แก่นความรู้” 
ส าหรับไว้ใช้งาน 
และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเชื่อมโยงมาก
ขึ้น เหมาะต่อการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผลโครงการ  
เพื่อปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน 
2. จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ / web site 
 

6 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

ด้านการวิจัย 

และคณาจารย์ 

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 



Research Design and Research Proposal: 

Indicators 

1. ชุดความรู้ที่ครบถ้วน 

2. จ านวนเอกสาร เผยแพร ่และ web site 

3. ผลงาน หรอืโครงการวิจัยที่เกิดจากการจัดการความรู้การออกแบบ
การวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์ 
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย  

“การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย” 
 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. 



รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 



แนวทางการเขียนและการปฏิบัติ การออกแบบการวิจยัการเขียนโครง
ร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากวิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. พยงุ ซีดาร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



















































































 การเรียนรู้การจัดการความรู้ สรุปได้ใน 
3  แนวทาง สอดคล้อง Cr.ศ.นพ.วิจารณ ์ พานิช 

ลงมือปฏิบัติ 

• การลงมือเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติ/
มีประสบการณ์ 

• พี่เลี้ยงนักวิจัย 
• วิทยากร 

เรียนรู้จากต ารา/  

ฟังการบรรยาย 

• ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิจัย
เฉพาะด้าน 

• วิทยากร 



การเรียนรู้การจัดการความรู้ใน ๓  แนวทาง  
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1 ลงมือปฏิบัต ิ
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 2.เรียนรู้จากผู้  
ปฏิบัติ /มี
ประสบการณ์  
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3.เรียนรู้จากต ารา 
ฟังบรรยาย  



1. การสกัดความรู้โดยใช้เทคนิคมาปรับใช้ : ผลส าเร็จที่
เกิดขึ้น 

• บุคลากรได้แสดง
ศักยภาพออกมา 

• บุคคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนางาน 

• การพัฒนาทุก
กระบวนการพร้อมๆ
กันไป 

• การท างานเป็นทีม 

การ
จัดการ
ความรู ้

การสกัด
ความรู ้

ปัจจัย
ส าเร็จที่
ส าคัญ 

ผลส าเร็จ 



2. การสกัดความรู้โดยใช้เทคนิคมาปรับใช้ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

• ความสามารถ ของคุณอ านวย /
ความพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก 
บุคลากรได้แสดงศักยภาพ /การดึง 
KNOWLEDGE ASSETS ท าแล้วเห็น
ผลลัพธ์ 

• ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

• วัฒนธรรมองค์กร/การ
ท างานเป็นทีม 

• ผู้น าท างานเพื่อ
องค์กร 

การจดัการ
ความรู้ 

การสกดั
ความรู้ 

ปัจจยัส าเร็จ
ท่ีส าคญั 

ผลส าเร็จ 



ผลงาน หรือโครงการวิจัยที่เกิดจากการจดัการความรู้การออกแบบ
การวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1. อาจารย์บัญชา /โปรแกรมภาษาจีน     

2. อาจารยส์ุทธรีา /สังกัดโปรแกรมภาษาไทย 

3. อาจารย์อิสราพร /สังกัดโปรแกรมพัฒนาสังคม 



Thank you 

อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู ้

ดร.พิษณุ  บุญนิยม ผู้อ านวยการงานวิจัย 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

Compiled by Itdharom M. Singhara 
 

Presenter 


