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ค าน า 

           
  การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในหลากหลายศาสตร์ที่มีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ลงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง และการมีส่วนร่วมในการวิจัยของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในคณะ รวมทั้งผู้น าชุมชน 
ชาวบ้านและเครือข่าย/องค์กรในชุมชน พบว่า กระบวนการในการวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ การส ารวจบริบทชุมชน การส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน การส ารวจตัวตนเพ่ือเชื่อมโยงศาสตร์ การติดต่อประสานงานชุมชน การด าเนินการ
วิจัย การคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน การเผยแพร่ และการแก้ปัญหา/อุปสรรคของการวิจัย 
 ในการจัดท าการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ ตั้งแต่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนภายในคณะที่ร่วมมือกันด าเนินการจัดการ
ความรู้ครั้งนี้เสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การ
วิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะก่อประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการผลิตผลงาน
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อไป  
 

 

      คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ระบุข้อมูล ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้ มีหน้าที่ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ระดับคณะ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จาก
หลาย ๆ สาขา และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 25 ท่าน และ
บุคลากรสายสนับสนุนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการในต าแหน่งเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการอีก 3 ท่าน ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่และตามปฏิทินที่คณะ
ก าหนด 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มีมติร่วมกันเลือกประเด็นในการจัดการความรู้คือ “การวิจัยแบบ
บูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาเพ่ิมจ านวนเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย และน าพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ต าแหน่ง 
1 ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีด า ประธานกรรมการ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศสมัพันธ์ 
2 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและประกันคุณภาพ 

3 ผศ.ดร.กำนดำ เต๊ะขันหมำก กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4 นำยภูรุจ จันทร์สว่ำง เลขำนุกำร - 

2.2 คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่สังกัด 

1 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและประกันคุณภาพ 

2 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5 ผศ.ดร.อภิชำติ พำนสุวรรณ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 อำจำรย์ ดร.พิมพ์ปฏิมำ นเรศศิริกุล กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 อำจำรย์ศุภสุตำ  ปรีเปรมใจ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10 อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12 อาจารย์สุวัฒชัย คชเพต กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13 อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14 อาจารย์ฟารุก ขันราม กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่สังกัด 
15 อาจารย์กัมปนาท บัวเจริญ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18 อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19 อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20 อาจารย์วรางคณา ปัญญามี กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22 อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23 อาจารย์กุลธีร์  บรรจุแก้ว กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24 อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 นางสาวรมย์รวี โพธิ์ค า กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
26 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขำนุกำร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
27 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28 ว่าที่ ร.ต.คมกฤช ตรีประดับ ผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
1.1  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการบ่งชี้ความรู้ โดยแสดงรายละเอียดว่าเรา

ต้องการความรู้เรื่องอะไรที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์) 
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอหัวข้อการบ่งชี้ความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็นได้ 3 ประเด็น
ดังนี้คือ 

1. การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
2. เทคนิคการเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. การเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
คณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันเลือกประเด็นในการจัดการความรู้คือ “การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

1.2 เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
-  
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีที่ใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้ให้ได้ตามที่
ก าหนดในขั้นตอนการบ่งช้ีความรู้ โดยระบุว่าความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร และน ามาเก็บรวบรวมได้
อย่างไร 

ในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จากหลาย ๆ สาขาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 25 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการในต าแหน่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีก 3 ท่าน โดยคณะก าหนด
ปฏิทินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่วงหน้า และแจ้งให้กับกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่านทราบ และได้
ด าเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) ในประเด็น การวิจัยแบบ
บูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยในแต่ละครั้งจะก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ใน การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ของแต่ละท่านตามหัวข้อที่ก าหนดและสามารถเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน ๆ โดยให้เวลาในการพูดท่านละ 
3 นาที โดยฝ่ายเลขานุการเป็นคนจับเวลาในการพูดและประธานเป็นควบคุมการพูดของอาจารย์แต่ละท่าน 
และเขียนอธิบายแนวทางการด าเนินการลงในกระดาษ ตามประเด็นที่ก าหนด และเลขานุการท าหน้าที่ในการ
พิมพ์บันทึกที่อาจารย์แต่ละท่านพูด และประธานจะเป็นผู้สรุปประเด็นหรือหัวข้อที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะได้สร้างและแสวงหาองค์ความรู้จ านวน 4 ครั้ง 
 2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการจัดระบบความรู้ที่ได้จากการสร้างและ
แสวงหา โดยระบุถึงความรู้ที่ได้มาจะเก็บอย่างไร และจะแบ่งประเภทหัวข้อของความรู้อย่างไร 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย สรุปประเด็นทั้งหมดจากแสวงหา

องค์ความรู้จ านวน 4 ครั้ง ตามรูปแบบตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะคล้ายกับเอกสารรายงานการ
ประชุม ท าให้ทุกครั้งมีรูปแบบที่เหมือนกัน สามารถรวบรวมเป็นระบบได้ง่าย และง่ายต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ 
เสนอต่อคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เพ่ือพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของรายงาน
สรุปผลแต่ละครั้ง และสรุปประเด็นที่ต้องการน าไปจัดท าองค์ความรู้ 
 3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยระบุ
ถึงรูปแบบของความรู้ ที่จะท าให้เข้าใจได้ง่ายและสมบูรณ์) 

ฝ่ายเลขานุการจัดท าเล่มองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพิจารณา 

4.2  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
- เอกสารเล่มองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 
5.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการท าให้ความรู้ใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่าย) 
คณะเผยแพร่สรุปองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตาม

ช่องทางต่อไปนี้  
 จัดท าส าเนาเอกสารสรุปองค์ความรู้ แจกให้อาจารย์ที่ห้องเซ็นชื่อ 
 Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 Line กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
- 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้งและ

ความรู้ฝังลึก) 
 คณะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ผ่านทาง

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสรุปองค์ความรู้ “การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น” ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 
 6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 - เอกสารเล่มองค์ความรู้การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

7. การเรียนรู้ 
7.1  รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิด  

การแก้ปัญหาหรือพัฒนาหน่วยงานอย่างไร) 
 คณะได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือติดตามการเรียนรู้โดยส่งแบบสอบถามให้กับคณาจารย์ในคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ และการน าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ว่าจะน าประเด็นใดไปใช้ประโยชน์บ้าง และสอบถามเรื่องความตระหนักในประเด็นองค์ความรู้
ทั้งก่อนและหลังการเผยแพร่องค์ความรู้ ว่ามีความตระหนักอยู่ที่ระดับใด ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนคณาจารย์ ที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จ านวนคณาจารย์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ (คน) 
ประวัติศาสตร์ 4 
ภาษาจีน 3 
ภาษาญี่ปุ่น 1 
ภาษาไทย 2 
สหวิทยาการอิสลาม 3 
ดนตรีสากล 2 
นิติศาสตร์ 3 
ดนตรีศึกษา 2 
ศิลปะการแสดง 1 
การพัฒนาชุมชนและสังคม 3 
การปกครองท้องถิ่น 2 
ภาษาอังกฤษ 4 
นิเทศศาสตร์ 2 
รัฐประศาสนศาสตร์ 3 
ประยุกต์ศิลป์ 1 

รวมทั้งสิ้น 36 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนคณาจารย์ที่น าความรู้ในแต่ละหัวข้อไปใช้ประโยชน์ 

รายการองค์ความรู้หัวข้อหลัก จ านวนคณาจารย์ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ (คน) 
1. Context 18 
2. Contact 16 
3. Action 18 
4. Public 17 
5. Adjust 16 
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามรายการองค์ความรู้หัวข้อหลัก 

รายการองค์ความรู้หัวข้อหลัก ระดับความพึงพอใจ แปลผล 
1. Context 4.29 ระดับมาก 
2. Contact 4.35 ระดับมาก 
3. Action 4.23 ระดับมาก 
4. Public 4.46 ระดับมาก 
5. Adjust 4.12 ระดับมาก 

เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 4.29 ระดับมาก 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความตระหนักในการการวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ก่อนได้รับรู้องค์ความรู้ และหลังจากท่ีได้รับรู้องค์ความรู้  

รายการองค์ความรู้หัวข้อหลัก ระดับความ
ตระหนัก 
(ก่อน) 

แปลผล ระดับความ
ตระหนัก 
(หลัง) 

แปลผล 

1. การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

3.01 ระดับปานกลาง 4.52 ระดับมากที่สุด 

 
7.2  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
            

             
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีรายละเอียดตามขั้นตอน 3  

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ได้รวบรวมประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

แบ่งเป็นหัวข้อการวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แยกเป็น 5 ประเด็น เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ 

1. Context 
2. Contact 
3. Action 
4. Public 
5. Adjust  
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2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2.1 ภายในหน่วยงาน (อธิบายรายละเอียดกระบวนการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และแสดง
ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

กระบวนการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. คณาจารย์ในคณะสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความตระหนักในการวิจัยแบบบูรณาการเชิง

พ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น จากเดิมก่อนมีการเผยแพร่องค์ความรู้ คณาจารย์ในคณะ มี
ความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง (x= 3.01) หลังจากมีการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่องการส่ง
บทความทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI คณาจารย์ในคณะ มีความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.52) ถือ
ว่าเป็นผลลัพธ์ในขั้นต้นที่เกิดขึ้นกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 ภายนอกหน่วยงาน (อธิบายรายละเอียดกระบวนการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภายนอก) 

-ไม่มี- 
3. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 

จ านวนอาจารย์ในคณะที่ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 10 จาก
จ านวนคณาจารย์

ในคณะ 

ร้อยละ 36 (36 คน) 

  

องคค์วามรูท้ี่ไดม้า
คณะเผยแพร่องค์

ความรู้

คณาจารยน์ าแนวทาง
องคค์วามรู ้ไปใช้
วางแผนประโยชน์

คณาจารยส์รุป
ประเด็นท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน์

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
มายงัคณะ หลงัใช้
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4. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

4.1  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
4.1.1 ผู้บริหารคณะให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ 
4.1.2 มีแผนการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ท าให้สามารถด าเนินงานได้

ชัดเจนมากข้ึน 
4.1.3 มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ อบรมให้ความรู้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยท าให้

เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้มากขึ้น 
4.1.4 คณาจารย์ในคณะที่เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ ให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรม 

  4.2  ปัญหาและอุปสรรค 
4.2.1 เวลาของคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมในขั้นตอนการสร้างและ

แสวงหาความรู้ได้ทุกครั้ง 
4.2.2 เป้าหมายในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ คือ เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงท าให้ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

 
5. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

 5.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 
            

             
 5.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

            
             

6. การปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการความรู้จากผลการประเมินของปีที่ผ่านมา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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