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ค าน า 
 

การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เล่มนี้เป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาการจัดการความรู้ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560-2564 ในประเด็น
พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การพัฒนาความยั่งยืนของสังคม  และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ จึงได้โดยก าหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู้ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่" โดยเชิญวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติหรือแนวทางในการเขียน
บทความวิชาการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการด าเนินการ
เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ สามารถน า
แผนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 
1.2 ประวัติความเป็นมา 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ต้องด าเนินการและพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ
ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะภายใต้โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจนี้โดยตรงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  

โดยมีการด าเนินงานและพัฒนาการ ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2544 ก่อตั้งสถาบัน โดยใช้ชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา" 
ปีการศึกษา 2549 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่  เปลี่ยนชื่อ 

สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัย" 
ปีการศึกษา 2560 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนชื่อ 

สถาบันวิจัย เป็น "ส านักวิจัยและบริการวิชาการ" 
 
1.3 ปรัชญา 

“บูรณาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืนของสังคม” 

1.4 วิสัยทัศน์ 
“สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม” 
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1.5 พันธกิจ 
พันธกิจด้านการวิจัย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
4. สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ เพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสนองความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

6. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
7. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการในงานบริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีประสิทธิ ภาพและ

ประสิทธิผล 
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และความ

เข้มแข็งของชุมชน 
3. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 

1.6 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถท างานวิจัยได้อย่างมี

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือให้บริการด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการตามความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย งาน

สร้างสรรค ์และการบริการทางวิชาการ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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1.7 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัย 

งานบริหารงานทั่วไป 

ธุรการ/เลขา 
งานบริการวิชาการ 

แก่สังคม 

งานสารสนเทศและ
คลังข้อมูล 

งานวิจัย 

-สารบัญ/ธุรการ 

-ประชุม 

-ประชาสัมพนัธ ์

-การเงิน/พัสด ุ

-โครงการ 

-ประกันคุณภาพ 

-พัฒนาและฝึกอบรม 

-บริการวิชาการท้องถิ่น 

-จัดท าเว็บไซต์และ
ระบบฐานข้อมูล 

-ประมวลผลข้อมูล 

-บริหารจัดการงานวิจัย 

-ศึกษาวิจัย 
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1.8 บุคลากรขององค์กร 

 

 
 
 

                                       
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา  เมฆพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

นางสาวอโนชา  แสงอ้าย 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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บทที่ 2 
แผนการจัดการความรู้ 

 

2.1 กระบวนการจัดการความรู้  
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 

 ประชุมกลุ่ม /ก าหนดประเด็นความรู้  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

 รวบรวมข้อมูล /จัดเวทีเสวนา 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 น าเสนอในกลุ่มเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ได้องค์ความรู้ ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ปรับปรุงเนื้อหาความรู้ ขั้นตอนการท างานตามข้อเสนอแนะและจัดท าออกมาเป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

 วางแผน สร้างวิธีการในการน าองค์ความรู้มาเผยแพร่ เช่น ทางเว็บไซต์จดหมายข่าว การประชุม
ชี้แจง เพื่อการเข้าถึงซึ่งองค์ความรู้ 

ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 Explicit Knowledge มีการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบฐานความรู้ เช่น เว็บไซต์ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ เอกสารคู่มือ 

 Tacit Knowledge มีการจับคู่พ่ีเลี้ยง หรือระบบ Mentor เพ่ือสอนงานและให้ค าแนะน าซึ่งกัน
และกัน 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 

 การท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปฏิบัติอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

2.2 แผนการจัดการความรู้ขององค์กรด้านการวิจัย 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีการศึกษา 2560  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การพัฒนาความยั่งยืนของ 
       สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่  
ตัวช้ีวัด (KPI)           : เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 
              ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด     : พัฒนาคุณภาพการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ม.ค.-ก.ค.61 ประเด็นความรู้ทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินการ
วิจัย 

1 ประเด็น อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาองค์ความรู้ของคณะด้านการวิจัย
เพื่อก าหนดหัวข้อความรู้ที่จ าเป็น 
-ก าหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
บทความวชิาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการเขียนบทความวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร ่
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ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ม.ค.-ก.ค.61 -แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
อาจารย์ที่มีประสบการณ์
ทั้งภายในและภายนอก
การเขียนบทความ
วิชาการ 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูไ้ด้ให้ได้องค์ ความรู้
ตามประเด็นความรู ้
 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1 คร้ัง 

 
 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-แสวงหาความรู้จากบุคลากร ภายในคณะ
วิชา 
-แสวงหาผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านการเขียน
บทความ วิชาการให้กับอาจารยป์ระจ าของ
คณะทุกคณะ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ม.ค.-ก.ค.61 เอกสารสรุปความรู้ตาม 
ประเด็นความรู ้

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1 คร้ัง 
-องค์ความรู้ครบถ้วน  
ตามประเด็นที่ก าหนด 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-รวบรวมความรู้และสรปุความรูจ้าก
อาจารย์ตามประเด็นที่ก าหนดเรียบเรียง
เป็นองค์ความรู ้

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ม.ค.-ก.ค.61 สรุปบนัทึกประเด็นความรู ้ สรุปประเด็น อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-พิจารณาเนื้อหาความ ถูกต้องขององค์
ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และบันทึกรายงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นแนว
ปฏิบัต ิ
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ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ ส.ค.60-ก.ค.61 -มีแหล่งความรู้ในรูปของ

เอกสารและเว็บไซต์ใน
การเผยแพร่ข้อมูล 
-มีการเผยแพร่องค์ความรู้
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และท าหนงัสือพร้อม
เอกสารประชาสัมพันธไ์ป
ยังคณะ 

-หลังจากสรุปผลองค์
ความรู้ที่ได้แล้วจัดท าเป็น
ไฟล์เอกสารและเผยแพร่
แก่อาจารย์นักวิจัยและ
ผู้สนใจพร้อมทั้งท าหนังสือ
ประชาสัมพนัธ์แจ้งไปยัง
คณะได้รับทราบถึง
ช่องทางในการเข้าถึง
ความรู ้

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-จัดท าเอกสารคลังความรู้ 
-น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน/หน่วยงานกลางและ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรภายในคณะ/    
ผู้ที่สนใจรับทราบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ส.ค.60-ก.ค.61 -มีการสรุปประเด็น  
ความรู ้
 

-มีแนวปฏิบัติองค์ความรู้
ในการเขียนบทความทาง
วิชาการ 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-มีการประกาศให้อาจารย์ทุกคณะได้
รับทราบและน าไปใช้ 

7 

การเรียนรู้ ส.ค.60-ก.ค.61 -น าแนวปฏิบัตสิรุปผล
องค์ความรูไ้ปประยุกต์ใช ้
-จ านวนอาจารยป์ระจ า 
เขียนบทความวชิาการ
และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

-ได้ใช้และเกิดการต่อยอด
ความรู ้
-อย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การน าองค์ความรู้ดา้นการเขียนบทความ
วิชาการไปใช้ในการเขียนบทความวิชาการ
เผยตีพิมพ์เผยแพร่ 
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2.3 คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
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