
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงานการจดัการความรู้ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 



ค ำน ำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างและท าความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย ท้ังนี้ได้ร่วมกันก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 
ได้แก่ การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน  รวมท้ังสามารถพัฒนา
ทักษะและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้  เพื่อน าไปเผยแพร่หรือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 
        คณะกรรมการจัดการความรู้ 
                    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา 
ประเดน็การจัดการความรู้: การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 
องคค์วามรู้ที่จ าเปน็ : ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สถาบนัวิจัยและพฒันา : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู ้
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

1 ก.พ..-15 ก.พ.61 1. มีคณะกรรมการการจัดการความรู ้
2. มีแผนการจัดการความรู้ 

1 ชุด 
1 เล่ม 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
- จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
 

16 ก.พ.-28 ก.พ.61 แสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการเบิกจ่ายทุนวิจัย
ทั้งจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต และจาก

บุคลากร 

ได้แก่นความรู้ บุคลากรทุกคน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 
 

1 มี.ค.-31 มี.ค.61 จัดท าคู่มออการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

1 คู่มออ - งานบริหารงานทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน 
 

1 เม.ย.-30 เม.ย.61 เผยแพรคู่่มออการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานวิจัยแก่บุคลากรทุกคน เช่น แผ่นพับ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ได้คู่มออการใช้
งาน  

บุคลากร
สถาบันวิจัยฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
 

25 พ.ค.61 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยไปใช้ เพอ่อ

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ร่วมกันเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ส าหรับปีถัดไป 

1 องค์ความรู ้ บุคลากร
สถาบันวิจัยฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 



6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 
 

1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 

และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กว้างขวาง 

แผ่นพับ 1 ชุด - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 การประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

1 ก.ค.-15 ก.ค.61 สรุปประเมินผลการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

8 คน บุคลากร
สถาบันวิจัยฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

          ผู้เสนอ.............................................................................. 
                                          (นางสาวนภัสนันท์  ชัยภักดี) 
                     ต าแหน่ง............หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ............. 

            ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ.............................................................................. 
                                      (อาจารย์ ดร. บังอร  ฉัตรรุ่งเรออง) 
                     ต าแหน่ง........ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา........... 

   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2561 

 
1. ช่ือหน่วยงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 2. หัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 
3. สรุปผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 
   3.1   หลักการและเหตุผล 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2548  โดยได้ออกกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงาน
ท้ังส้ิน 11 หน่วยงาน และส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปล่ียนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึง
ปัจจุบัน  มีพันธกิจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย สร้างและส่งเสริมนักวิจัย เครือข่ายภาคีจากภาคส่วน
ต่าง ๆ สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
รวมไปถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ขึ้น และน าการจัดการความรู้มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานรวมไปถึงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้ จ านวน 1 ขอบเขต เพื่อรวบรวมและจัดการความรู้ของบุคลากร รวมไปถึงสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ท าการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้จ านวน 1 องค์ความรู้ ได้แก่ การใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัย  
 
   3.2   วัตถุประสงค์ 
 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2561  
 
   3.3   สรุปผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี ้
 
 
 กระบวนจัดการความรู้ เร่ือง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 1.  การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็น 
     การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ และก าหนดประเด็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ท่ีประชุมมีมติเลือกประเด็น เรื่อง การใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 2.  การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 



รายงานผลการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561  ⌠ 2 ⌡ 

     ด าเนินการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน คือ 
นายปรัชญา  ไชยวงศ์ 
 3.  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 
     พัฒนาและจัดท าระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 4.  การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน 
     ด าเนินการให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย แก่บุคลากรทุกคน เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 
2561 เช่น เอกสารเผยแพร่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 5.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
     จัดการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปรายการน าระบบสารสนเทศงานวิจัยไปใช้ เมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ความต้องการใช้งานให้มากท่ีสุด พบว่ายังขาดการแสดงผลสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยว่าอยู่ในขั้นตอนใดและ
ควรแสดงผลในรูปแบบค่าร้อยละของการด าเนินงานวิจัย 
 6.  การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 
     คณะกรรมการปรับปรุงองค์ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยและจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้
กว้างขวาง และมอบหมายให้ นายปรัชญา  ไชยวงศ์ น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 7.  การประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
     สรุปประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
   3.4   ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 
 จากขั้นตอนตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีองค์
ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติ 
1. การน าเข้าข้อมูลบางครั้งพบปัญหาการเบิกเงินทุน
วิจัยน้อยกว่าและไม่เป็นไปตามสัญญาทุน 

ปรับแก้ไขรายละเอียดของนักวิจัยแต่ละคนว่าเบิกเงิน
เท่าใด โดยไม่ใช้โปรแกรมค านวณ 

2. นักวิจัยบางคนมีผลงานวิจัยหลายผลงาน และ
ยอดเงินไม่เท่ากัน บางครั้งท าให้สับสนและยากต่อการ
บันทึกข้อมูล 

บันทึกข้อมูลด้วยความระมัดระวังและละเอียด
รอบคอบ และมีการสอบทานข้อมูลกับงานการเงิน
และใส่ข้อมูลรายละเอียดงวดเงิน และเลขท่ีเช็คเข้าไป
ในข้อมูลด้วย 

3. การคีย์เข้าไปดูข้อมูลในระบบ ไม่แสดงผลข้อมูล
การด าเนินงานวิจัยเป็นร้อยละ 

ให้เพิ่มการบันทึกข้อมูลการแสดงผลการด าเนินงาน
วิจัยในรูปแบบร้อยละ 
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     3.5  ผลจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
 1.  บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือทักษะท่ีถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ 
(Tacit Knowledge) มาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารความรู้ (Explicit Knowledge) 
 2.  บุคลากรสามารถน าความรู้ท่ีถูกจัดเก็บและถ่ายทอดมาพัฒนาให้เกิดการพัฒนาวิธีการ กระบวนการและ
ความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.  บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว 
 4.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั 
  

     3.6  ปัญหาที่พบจากการจัดการความรู้ 

 1.  บุคลากรท่ีรับการถ่ายทอดความรู้ลาออก ท าให้การใช้งานไม่มีความต่อเนื่อง 
 

     3.7  แนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561 

 แนวทางในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้วางหัวข้อและแนวทางในการ
ด าเนินงานดังนี ้
 1.  เทคนิคการด าเนินการจัดประชุมแบบมืออาชีพ 

 2.  เทคนิคการใช้งานระบบการจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

        ลงช่ือ............................................... 
          (อาจารย์ ดร. บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง) 
         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


