
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2560 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย

1. การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
identification)

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อวางแผนการ
จัดการความรู้และดำเนินการใน
ระดับคณะของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 ตุลาคม 
2559

คณบดี มีคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management 
Committee - KM) ที่มา
จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
ภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จำนวน 
1 ชุด

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้
ที่เป็นคณาจารย์ตัวแทนจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จำนวน 1 ฉบับ

คณาจารย์ตัวแทนจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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2) การประชุมเพื่อการแสวงหา
แหล่งความรู้ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา
สู่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

มีนาคม 
– 

กรกฎาคม 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้มีการประชุมเพื่อการ
แสวงหาแหล่งความรู้ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพจำนวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition)

การค้นหา ทบทวน และ
รวบรวมความรู้ที่เป็นตัวแบบที่
ดี (good practice) ซึ่งนำไปสู่
การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ

มีนาคม 
– 

เมษายน 
2560

อาจารย์ของ
หลักสูตรต่าง ๆ ใน 
คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จำนวนแหล่งความรู้ที่นำไป
สู่การพัฒนานักศึกษาสู่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ

ได้จำนวนแหล่งความรู้ที่เป็น
ตัวแบบที่ดีอันนำไปสู่การ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ จำนวน 1 แหล่ง 
ซึ่งประกอบด้วย แหล่งความรู้
จากอาจารย์ที่มีการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน   
3 คน และนกัศกึษาที่นำแนวคดิ
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพไปใช้
พัฒนาผลงาน จำนวน 4 คน

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization)

1)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทบทวนและ
เตรียมการในการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
คณะฯ หรือจัดพิมพ์หนังสือเพื่อ
รวบรวมและสร้างการจัดความรู้
ในการนำไปสู่การพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพให้เป็นระบบ

มีนาคม 
– 

กันยายน 
2560

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- นายสาธติ  บวัทอง

ระบบฐานข้อมูลหรือ
หนังสือในการจัดเก็บองค์
ความรู้เพื่อสร้างการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

เกิดการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้ในด้านของการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพให้เป็นระบบจำนวน 1 
ระบบ (อยู่ระหว่างการดำเนิน
การ)

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

2)  รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผย
แพร่บนเว็บไซต์ หรือสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
หรือ Facebook ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมษายน 
– 

กันยายน 
2560

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- นายสาธติ  บวัทอง

จำนวนแหล่งเผยแพร่ความ
รู้

คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้มีการเผยแพร่ความรู้โดย
ผ่านสื่อออนไลน์ (social 
media: facebook) รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะฯ

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge 
Codification 
and 
Refinement)

คณะกรรมการจัดการความรู้
ร่วมกันพิจารณาทบทวน และ
พิจารณาความถูกต้องของ
เนื้อหา ประเด็นความรู้ในเรื่อง
การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพที่ได้จัดทำไว้อย่าง
เป็นระบบ

มีนาคม 
– 

พฤษภาคม 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนองค์ความรู้ในการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียน
รู้เชิงผลิตภาพที่มีความถูก
ต้องและเผยแพร่ได้

ได้องค์ความรู้ในการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง  
ผลิตภาพที่มีความถูกต้องและ
ได้ทำการเผยแพร่จำนวน     
1 รายการ

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge 
Access)

การเผยแพร่ความรู้ในการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธห์รือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์คณะฯ 
Facebook Line official    
เป็นต้น

เมษายน 
– 

กันยายน 
2560

- นางสาวนารถนรนิทร ์ 
อศิรางกรู ณ อยธุยา 

- นายสาธิต  บัว
ทอง

จำนวนช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ในการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

มีช่องทางการเข้าถึงและเผย
แพร่ความรู้ในการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพจำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ในส่วนต่าง ๆ ของคณะฯ การ
เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ และ Facebook

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย

~ T  ~4



6. การแบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge 
Sharing)

1) การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพจากตัวแบบที่ดี โดยใช้ชื่อ
เวทีแลกเปลี่ยนว่า 
“Knowledge Sharing Day 
#1” 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน 
social media คือ facebook 
live

19 
เมษายน 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ในประเด็นการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียน
รู้เชิงผลิตภาพ

คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยใช้ชื่อเวทีแลก
เปลี่ยนว่า “Knowledge 
Sharing Day #1” ซึ่งจดัเมื่อวนั
ที่ 19 เมษายน 2560  ณ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พร้อมทั้งได้
สร้างช่องทางในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่าน social 
media คือ facebook live

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

7. การเรียนรู้ 
(Learning)

นักศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรต่าง ๆ สามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้รับจากรูปแบบหรือ
วิธีการต่างๆ ไปใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อสร้างให้เกิดการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

พฤษภาคม  
– 

กันยายน 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

- จำนวนหลักสูตรที่มีการ
เรียนการสอนที่มุ่งสร้างการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียน
รู้เชิงผลิตภาพ หรือ 
- จำนวนนักศึกษาที่มีผล
งานเชิงผลิตภาพ

มีหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนที่มุ่งสร้างการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ จำนวน 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสน -
ศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
และสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่มี
ผลงานเชิงผลิตภาพจำนวน 
50 คน

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- นักศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2560 

แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (KM action plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นความรู้ : แนวทางการวิจัยและผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย 

ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนหลักสูตรที่มีการวิจัยหรือผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยอย่างน้อย 2 หลักสูตร 
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ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย

1. การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
identification)

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อวางแผนการ
จัดการความรู้และดำเนินการใน
ระดับคณะของคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 ตุลาคม 
2559

คณบดี มคีณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 
Management 
Committee - KM) ที่มา
จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
ภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จำนวน 
1 ชุด

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้
ที่เป็นคณาจารย์ตัวแทนจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จำนวน 1 ฉบับ

คณาจารย์ตัวแทนจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2) การประชุมเพื่อการแสวงหา
แหล่งความรู้ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อนำไปสู่การสร้างแนวทาง
การวิจัยและผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัย

มีนาคม 
– 

กรกฎาคม 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้มีการประชุมเพื่อการ
แสวงหาแหล่งความรู้ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพจำนวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้
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2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition)

การค้นหา ทบทวน และ
รวบรวมความรู้ที่เป็นตัวแบบที่
ดี (good practice) ซึ่งนำไปสู่
การสร้างแนวทางการวิจัยและ
ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย

มีนาคม 
– 

เมษายน 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนแหล่งความรู้ที่นำ
ไปสู่การสร้างแนวทางการ
วิจัยและผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัย

ได้จำนวนแหล่งความรู้ที่เป็น
ตัวแบบที่ดีอันนำไปสู่การ
สร้างแนวทางการวิจัยและ
ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย
จำนวน 1 แหล่ง ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่มีแนวทางการวิจัย
และผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย 
จำนวน 5 คน

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization)

1)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทบทวนและ
เตรียมการในการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
คณะฯ หรือจัดพิมพ์หนังสือเพื่อ
รวบรวมและสร้างการจัดความรู้
ในการนำไปสู่การสร้างแนวทาง
การวิจัยและผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

มีนาคม 
– 

กันยายน 
2560

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- นายสาธติ  บวัทอง

ระบบฐานข้อมูลหรือ
หนังสือในการจัดเก็บองค์
ความรู้เพื่อสร้างแนวทาง
การวิจัยและผลผลิตที่ได้
จากงานวิจัย

เกิดการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้ในด้านของแนวทาง
การวิจัยและผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ
จำนวน 1 ระบบ (อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ)

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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2)  รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผย
แพร่บนเว็บไซต์ หรือสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
หรือ Facebook ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมษายน 
– 

กันยายน 
2560

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- นายสาธิต  บัวทอง

จำนวนแหล่งเผยแพร่
ความรู้

คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้มีการเผยแพร่ความรู้โดย
ผ่านสื่อออนไลน์ (social 
media: facebook) รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะฯ

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge 
Codification 
and 
Refinement)

คณะกรรมการจัดการความรู้
ร่วมกันพิจารณาทบทวน และ
พิจารณาความถูกต้องของ
เนื้อหา ประเด็นความรู้ในเรื่อง
การสร้างแนวทางการวิจัยและ
ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยที่ได้จัด
ทำไว้อย่างเป็นระบบ

มีนาคม 
– 

พฤษภาคม 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

จำนวนองค์ความรู้ในการ
สร้างแนวทางการวิจัย
และผลผลิตที่ได้จากงาน
วิจัยที่มีความถูกต้องและ
เผยแพร่ได้

ได้องค์ความรู้ในการสร้าง
แนวทางการวิจัยและผลผลิต
ที่ได้จากงานวิจัยที่มีความถูก
ต้องและเผยแพร่ได้จำนวน 1 
รายการ

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge 
Access)

การเผยแพร่ความรู้ในการสร้าง
แนวทางการวิจัยและผลผลิตที่
ได้จากงานวิจัยผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    
อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์คณะฯ 
Facebook Line official   
เป็นต้น

เมษายน 
– 

กันยายน 
2560

- นางสาวนารถนรนิทร ์ 
อศิรางกรู ณ อยธุยา 

- นายสาธิต  บัวทอง

จำนวนช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ในการสร้าง    
แนวทางการวิจัยและ
ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย

มีช่องทางการเข้าถึงและเผย
แพร่ความรู้ในการสร้าง
แนวทางการวิจัยและผลผลิต
ที่ได้จากงานวิจัยจำนวน 3 
ช่องทาง ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการ
ประชุมต่าง ๆ ของคณะฯ 
การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บ
ไซต์คณะฯ และ Facebook

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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6. การแบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge 
Sharing)

การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ในประเด็นการสร้างแนวทาง
การวิจัยและผลผลิตที่ได้จาก
งานวิจัยจากตัวแบบที่ดี

28 มถินุายน 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

1) จำนวนกิจกรรมแลก
เปลี่ยนความรู้ในประเด็น
การสร้างแนวทางการวิจัย
และผลผลิตที่ได้จากงาน
วิจัย 

2) จำนวนอาจารย์และเจ้า
หน้าที่จากหลักสูตร/
หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน    
80 คน 

3) จำนวนหลักสูตรที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยใช้ชื่อเวทีแลก
เปลี่ยนว่า “Knowledge 
Sharing Day #2” โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อนำเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีสำหรับการเขียน
งานวิจัย, การขอทุน
สนับสนุน และการนำ
ผลผลิตไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใหแ้ก ่อาจารย์
และเจา้หนา้ที่คณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ในวนัที่ 28 มถินุายน 2560  ณ 
โรงแรมโนโวเทล พทัยา โมดสั 
บชีฟรอ้นท ์รสีอรท์ จ.ชลบรุ ี
โดยมจีำนวนอาจารย์จาก 12 
สาขาวิชาและเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณบดี ที่เข้าร่วม
จำนวน 72 คน

- อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- บุคคลทั่วไป

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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7. การเรียนรู้ 
(Learning)

อาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการสร้างแนวทางการ
วิจัยและผลผลิตที่ได้จากงาน
วิจัย

พฤษภาคม  
– 

กันยายน 
2560

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

- จำนวนงานวิจัย 
- จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
สนับสนุนทุนวิจัย

งานวิจัยของคณะเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 5 หรือจำนวน
อาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนทุน
วิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ในหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ลำดับ
กระบวนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
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คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ 

 

 
 

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมโนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟรอนท์ รีสอร์ท 

   จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยากร อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตะติยะลาภะ 

อาจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา 

อาจารย์ออมสิรี  ปานด ารงค์ 
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บทสัมภาษณ์แบบร้อยเรียง 

 
 
Q1. ขอให้อาจารย์แนะน าตัวและรายละเอียดเบื้องต้นในการท าวิจัย 

A1. อ.ออมสิรี  ปานด ารงค์ : ชื่อ อ.ออมสิรี  ปานด ารง จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ส่งผลงานวิจัยและได้รับ
ทุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ
การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป งบประมาณจ านวน 300,000 บาท 
 อ.ดร.ไททัศน์  มาลา : ชื่อ อ.ดร.ไททัศน์  มาลา จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุดเริ่มต้นของการ
ท าผลงานคือความหลงใหลในวัฒนธรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะของงานเกิดจากการต่อยอดการ
เรียนปริญญาโท วิชาเอกการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลงานล่าสุดคือบทบาทในการท างานร่วมกันระหว่างสภา
องค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอฝากถึงอาจารย์รุ่นใหม่ถึงการท าผลงานวิชาการซึ่งอาจจะ
ยังไม่แน่ใจในตัวเองถึงสิ่งที่จะท าหรือจะท าเรื่องอะไร จึงขอแนะน าการต่อยอดงานจากการเรียนปริญญาโท
เพราะจะท าให้เราไม่หลงทางจนไม่มีอัตลักษณ์ของตนเอง 
 
 
Q2. งานวิจัยชิ้นแรกได้งบประมาณจากที่ใด 

A2. อ.ดร.ไททัศน์  มาลา : ก้าวแรกส าหรับการท างานวิจัยคือในปี 2554 เกิดแนวคิดหัวข้องานวิจัย เรื่อง 
สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอ านาจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเป็น
พ้ืนที่ภูมิล าเนาจึงถือเป็นเรื่องถนัด และทุนที่ขอนี้เป็นทุนภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้วยงบประมาณ 
55,000 บาท 
 อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตะติยะลาภะ : เริ่มจากความสนใจในงานวิจัยตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโท ซึ่งประกอบกับ
การสอนเกี่ยวกับการบริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ร่วมท างานวิจัยกับ กกต. ยิ่งได้เรียนรู้การท างานใน
เชิงเครือข่ายกับชุมชนและสนใจการท างานวิจัยมากข้ึน ท าให้น าไปสู่การขอทุนการวิจัยจากภายนอกของสถาบัน
พระปกเกล้า เรื่อง ประชาธิปไตยชุมชน ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นครนายก สมุทรสาคร ปราจีนบุรี 
ปทุมธานี สระแก้ว ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยก็ยังน ามาใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 
 
Q3. แรงบันดาลในการท างานวิจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร 

A3 อ.ออมสิรี  ปานด ารงค์ : เท้าความถึงการใช้เทคนิคศิลปะไทย “ดุนโลหะ” ซึ่งเคยได้ใช้ตั้งแต่เรียน
ปริญญาตรีและได้รับรางวัลของพานาโซนิคมา จากนั้นได้ห่างหายจากการใช้เทคนิคนี้เนื่องจากความชอบใน
การสนุกกับสิ่งใหม่ๆ สุดท้ายแล้วจึงได้พบกับเพ่ือนของ อ.ชยานันท์ อาวะโต ที่ติดตามผลงานชิ้นนั้นและขอไป
จัดแสดงใน Gallery ซึ่งผลงานชิ้นนั้นสามารถขายได้ จึงฉุกคิดถึงการต่อยอดผลงานของตัวเอง ท าให้น าไปสู่
การแสดงผลงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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Q4. เทคนิคหรือจุดขายในการเขียนงานให้แตกต่างและได้รับการพิจารณา 

A4. อ.ดร.ไททัศน์  มาลา : เราควรหาโอกาสในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาในเวทีวิชาการระดับชาติ 
นานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะท าให้เราได้รับรู้ว่าภายนอกมหาวิทยาลัยเขาคุย
กันอย่างไรบ้าง หรือในศาสตร์ของเรามีความก้าวหน้าไปถึงจุดใดแล้ว ดังนั้นเราควรที่จะออกไปภายนอกและรับ
ฟังหรืออ่านให้มากขึ้น 
 อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตะติยะลาภะ : เราต้องเป็นคนที่ชอบแสวงหาเพราะศาสตร์ไม่หยุดนิ่ง เราต้องเก็บ
เกี่ยวจากการอ่านหนังสือใหม่ๆ ติดตามข่าวสารของประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อใหม่ๆ เราจะ
พบกับประเด็นหรือทิศทางที่หน่วยงานต้องการ และน าไปสู่การเขียนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
เหล่านั้นได ้
 
 
Q5.   บอกเล่าถึงผลงานที่ได้ส่งไปเพื่อขอทุนอุดหนุน 

A5. อ.ออมสิรี  ปานด ารงค์ : โดยปกติชอบไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งวัตถุที่สนใจคืองานประเภทโลหะ 
ทอง หรือ Jewelry โบราณ และงาน “ดุนโลหะ” ที่ได้ท านั้นมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะต้นแบบ แผ่นทอง 
วัตถุโบราณ เมื่อได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้เราจึงเกิดมีมโนภาพและจินตนาการ ผ่านกระบวนการสเก็ตช์ภาพเป็น
ลายเส้น และน าไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศทุนการวิจัยนั้นจะมีการน าเสนอ
ผลงานแต่ละชิ้น นอกจากจะท าให้ทราบแนวคิดของผู้ส่งผลงานท่านอ่ืนๆแล้วยังสามารถจับประเด็นส าคัญที่
คณะกรรมการให้ความสนใจได้นั่นคือการเกิดองค์ความรู้ใหม่ และหลังจากที่ได้รับทุนจึงได้งานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา
โดยใช้ชื่อว่า “จินตภาพใหม่ของจิตรกรรมไทย (ดุนโลหะ)” 
 
 
Q6.    บอกเล่าถึงผลงานที่ภาคภูมิใจน าเสนอ และน าไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 

A6. อ.ดร.ไททัศน์  มาลา : ไม่มีผลงานที่ภาคภูมิใจในขั้นที่สุดเพราะผมภาคภูมิใจกับงานทุกชิ้น แต่ละชิ้น
จะมี Story ของมันซึ่งท าให้เรามีเรื่องเล่าในชั้นเรียนมากขึ้น ได้ความแข็งแกร่งทางวิชาการในทางของการเขียน
ผลงานเพ่ือน าเสนออย่างมั่นใจมากขึ้น ใช้โอกาสในการมีเสรีภาพทางวิขาการให้เป็นประโยชน์และน าไป
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา จากจุดนี้ผมมีความคาดหวังและวางแผนการท างานวิจัยให้เป็นไปในลักษณะการถอด
บทเรียนความส าเร็จหลังจากนั้นจึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่แต่ละพ้ืนที่ แต่ละองค์กร ระหว่างนี้จึงต้องเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากพอก็จะสามารถออกไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆ
ได้มากขึ้น 
 อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตะติยะลาภะ : งานทุกชิ้นมีคุณค่าและภาคภูมิใจทั้งหมด เมื่องานที่เราเขียนได้ความ
สนใจและได้รับการอนุมัติทุนจากหน่วยงานภายนอกนั้น ยิ่งกลายเป็นความท้าทายในการท างานวิจัย และองค์
ความรู้ใหม่ๆจากการท างานวิจัยนั้นสามารถน าไปปรับใช้ทั้งกับองค์กร หรือในการเรียนการสอน หรือแม้แต่การ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะโจทย์ของการท างานเช่นนี้คือการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนและสังคมได้
อย่างไร 
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Q7.    ฝากประเด็นหรือแง่คิดในการท างานวิจัย 

A7. อ.ออมสิรี  ปานด ารงค์ : ปกติการท างานวิจัยเราจะไม่ดัดแปลงหรือประดิษฐ์จนเกินไป แต่เรามักจะ
แสดงในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราออกมา สิ่งส าคัญนั่นคือการรู้จักตัวเอง และการท างานด้วยความเข้าใจ 
 อ.ดร.ไททัศน์  มาลา : เริ่มต้นจากความชอบที่เรามีอยู่ ชอบโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ สุดท้ายแล้ว 
Passion บวกด้วย Action จะเกิด Success 
 อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตะติยะลาภะ : กล้าที่จะลงมือท า กล้าที่จะเริ่มต้นแม้ว่าการเริ่มต้นจะยากเสมอ ขอ
เป็นก าลังใจและเชื่อม่ันว่าทุกท่านท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knowledge Shar ing Day #1  |  Page  5  
 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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