
รายงานผลการจัดการความรู ป ๒๕๖๕
ผลงานด้านการวจิยัและผลงานสร้างสรรค์

เร่ือง เทคนิคการทาํวจิยัทีม่คุีณภาพ

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ



“องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhisr Learning Organization)”

วิสัยทัศนความรู  มจร.

“ศนูยก์ลางศกึษาพระพทุธศาสนา พฒันาพทุธนวตักรรม

เพ่ือพฒันาจิตใจและสงัคม”

วิสัยทัศน สวนงาน.

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจดัการความรู

“มหาวิทยาลัยทีจั่ดการศึกษาพระพุทธศาสนา บรูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และ

สร้างพุทธนวัตกรรมเพือ่พัฒนาจิตใจและสังคม”

วิสัยทัศน มจร.

“การเรียนรู  สูการพัฒนาองคกร”

วิสัยทัศนความรู สวนงาน.



2. กําหนดและจดัลําดับความสําคญัของหวัขอความรู

พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสําคัญของความรู (1-5)

คะแนนรวม ความถี่

ของใช

มีผลตอ

คาใชจายหรือ

กําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู

พฒันางานวิจยัและ

สรา้งพทุธนวตักรรมให้

มีคณุภาพ

เทคนิคการทาํวิจยัใหมี้

คณุภาพ
๕ ๓ ๕ ๕ ๓ ๒๑



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคญัของหวัขอความรู

Knowledge Landscape

K1 การพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรและองคกรแหงการ

เรียนรู

K1.1 ดา้นความรู ้

K1.2 จดัเก็บความรู ้

K1.3 การประยกุตใ์ชค้วามรู ้

K1.1.1 กระจายความรูเ้รือ่ง Basic KM

K1.1.2 จดัทาํแผนพฒันาใหค้วามรูแ้ก่อาจารย์

ผูส้อน

K1.2.1 ประชมุคณะทาํงาน

K1.2.4 สรุปประเดน็นาํเสนอถอดเป็นแนวปฏิบตัิ

K1.3.1 นาํเอาความรูไ้ปใชใ้นการวิจยั

K1.3.3 จดัอบรมคณาจารยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ

K1.2.2 จดัทาํคูมื่อกระบวนการคณาจารย์

K1.2.3 แลกเปลี่ยนกระบวนการใชง้านทกุภาค

การศกึษา

K1.3.1 ทดลองปฏิบตัิงานจรงิ



3 การวางกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏิบัติการ)

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

๑. ประชุมแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู 

ประจําป ๒๕๖๕

เลขานุการ KM

๒. ศึกษา ใหความรูการ

จัดการความรู กระบวนการ 

คณะกรรมการ KM

๓. จัดทํา /ทบทวน/ปรับปรุง คณะกรรมการ KM

๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการจัดการ

ความรู

คณะทํางาน KM

๕.สํารวจและประเมิน 

สรุปผล

คณะทํางาน KM



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการ

พัฒนา Best Practice

ไดก้าํหนดหวัขอ้ความรูจ้าํนวน ๑ หวัขอ้ เทคนิคการจัดทาํวิจัยทีม่ีคุณภาพ

โดยไดก้าํหนดใหอ้าจารยแ์ต่ละท่านแสดงความคิดเห็นหรอืวิธีการท่ีดาํเนินการอยู่

ใหก้ลุม่รบัทราบ โดยมีตวัแทนของกลุม่จดบนัทกึและสรุปผลการแลกเปล่ียนแต่ละ

หวัขอ้  แลว้มอบใหอ้าจารยน์าํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนแก่นิสิตตอ่ไป

- การพฒันาความรู ้  เพ่ือเสรมิสรา้งรู ้ความเขา้ใจ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ

วิจยัตอ่ไป

- จดัเก็บความรู ้ ประชมุชีแ้จงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู ้

โดยไดก้าํหนดใหอ้าจารยแ์ตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็หรอืวิธีการท่ี

ดาํเนินการอยูใ่หก้ลุม่รบัทราบ โดยมีตวัแทนของกลุม่จดบนัทกึและสรุปผล

การแลกเปล่ียนแตล่ะหวัขอ้ 



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการพัฒนา Best 

Practice
- เผยแพร ประยุกตใช  ถอดเปนแนวปฏิบัติเพือ่ใหอาจารยหรือเจาหนาที่นําไปทดลอง

ปฏิบัติ ดังนี้

หวัขอ้ความรูเ้รือ่ง “เทคนิคการจัดทาํวจิัยทีม่คุีณภาพ” ไดแ้นวปฏิบตัิดงันี ้

๑) ศกึษาขอ้มลูรายละเอียดของแหลง่ทนุ

๒) ขอคาํปรกึษาแนะนาํจากนกัวิจยัท่ีเคยไดร้บัทนุ

๓) ศกึษานโยบายของรฐัวา่จะมีการสนบัสนนุจากแหลง่ทนุท่ีไหนบา้ง

๔) เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมารว่มกลุม่การอบรม

๕) สรา้งเครอืขา่ยนกัวิจยั และเครอืขา่ยแหลง่ทนุ



Practices และ Lessons Learned ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)

๑. มีความรูเขาใจยังไมชัดเจนในการทําวิจัย

๒. ยังไมมีความชํานาญในกระบวนการจัดการความรู

๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันนอย

กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

๑. ถอดเปนแนวปฏิบัติและนําไปทดลองปฏิบัติได

๒. มีความรูในการกระบวนการจัดการความรู

๓. สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดในกระบวนการ    

ทําวิจัยไดดีขึ้น



ผลการจัดการความรู

เชิงปริมาณ
๑. กิจกรรมประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู 

๒. บุคลากรของวิทยาลัยสงฆเขารวมจาํนวน ๒๕ รูป/คน มีความพึงพอใจรอยละ 

๙๐ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
เชิงคุณภาพ

๑. บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการความรู 

๒. สามารถนําไปเปนขอมูลในการจัดการความรูและนําไปใชจัดการเรียนการ

สอนแกนิสิตไดอยางเหมาะสม
๓. สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน



รายละเอียดกิจกรรม 1
ภาพการประชุม KM



Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity
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Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity
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ผงัภาพการจดัการความรู้ KM
เทคนิคการจดัทาํวจิยัทีม่คุีณภาพ 

Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity

13

สาํรวจขอ้มลู

แหลง่ทนุวิจยั

ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ

ตรวจสอบขอ้มลู

งานวิจยั
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