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การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา 
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องค์ความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานในรูปแบบ 
ใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ 
ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์
เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน  

          หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการ
จัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาท
ของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
ในที่สุด 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้จัดดำเนินงานการ
จัดการความรู้ด้านงานวิจัย ในหัวข้อเรื่องการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จาก
บุคลากรในคณะให้เป็นระบบ เพ่ือจะนำให้เกิดประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบุคลากรต่อไป   

การกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย  

1. คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยกำหนดวันและจัดประชุมคณาอาจารย์ โดยนำผลการ
ประเมินสถานการณ์การวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและ
การกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย 

2. คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยประชุมกำหนดหัวข้อ เรื่องด้านการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน  

3. ศึกษาแผนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน 

4. คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยสรุปงานวิจัยที่กำลังดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อ
นำผลการวิจัยมาการบูรณาการการเรียนการสอนส่งผลต่อนักศึกษาเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงหรือหา
แนวทางเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของนักศึกษา 

5. อาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องและรายวิชาที่มีเปิดในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
ร่วมแลกเปลี่ยนการการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ไดส้ำรวจแผนการสอนของคณะกรรมการแต่ละบุคคลและแนว
ทางการปฎิบัติบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่ผ่านมาเพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่ดี 

2. บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างไร   

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุกระบวนการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 
โดยต้องระบุ วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และลักษณะการบูรณาการให้ชัดเจน  

       (2) ในการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนมี 2  รูปแบบดังนี้  
 

รูปแบบท่ี 1 ระบุแผนการสอนและการประเมินผล วิธีดำเนินงาน หมวดที่ 5  ใน มคอ.3 ใชัดเจน   

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดรายวิชาที่จะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยเพ่ือนำผลการศึกษามาวิเคราะห์หรือ
นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยหรือนำผลการวิจัยที่สังเคราะห์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยจะต้อง
พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนวิธีการการบูรณาการการบริการเข้ากับการเรียนการสอน   ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการ
สอนและการประเมินผล ให้ชัดเจน    เช่น จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย   เช่น การเป็นผู้ช่วยวิจัย
กระบวนการในการดำเนินงานการเก็บข้อมูลต่างๆในเวทีประชุมและการจดบันทึกการสัมภาษณ์ประชาชนหรือกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายหรือให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพ่ืออภิปรายในรายวิชา  พร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้หรือ
เทคนิคของการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  
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ตัวอย่าง  แนวทางการเขียน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลในการบูรณาการวิจัยกับการเรียน
การสอน 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/  
รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ  
เรียน การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี)  

ผู้สอน 

5 มอบหมายงาน นักศึกษาลงพ้ืนที่
เก็บ ข้อมูลบริบทชุมชน/ ข้อมูล
ครัวเรือน 

3  นักศึกษาได้ลงพื้นที่
ภาคสนาม หรือทำ 
เครื่องมือออนไลน์  
-ประเด็นเก็บข้อมูล บริบท
ชุมชน  

 

8-9 มอบหมายงาน นักศึกษาลงพ้ืนที่
เก็บ ข้อมูลบริบทชุมชน/ ข้อมูล
ครัวเรือน 

9 นักศึกษาได้ลงพื้นที่
ภาคสนาม หรือทำ 
เครื่องมือออนไลน์  
-ประเด็นเก็บข้อมูล บริบท
ชุมชน 
 

 

15  นำเสนอการศึกษา ภาคสนาม 3  -นำเสนอผลการศึกษา  
-เปิดประเด็น  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

      
ขั้นตอนที่ 3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือการวัด เช่น แบบสอบถาม

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินโครงการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานผลของรายวิชา มคอ.5   
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รูปแบบท่ี 2 นำผลจากองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ขั้นตอนดำเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือจัดทำรายงานเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว  
 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการวิจัย   
 ขั้นตอนที่ 3 นำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด โดยจะต้องระบุกิจกรรมการบูรณางานวิจัยใน มคอ.3 หมวดที่ 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ตัวอย่าง แนวทางการเขียน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลในการบูรณาการวิจัยกับ
การเรียนและมคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ข้อ 2 ความรู้  
 1. ความรู้ที่ต้องได้รับ : โดยในภาคเรียนที่ 2 ผู้สอนได้ ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลงานวิจั  ในการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล ซึ่งเทคนิค ดังกล่าวผู้สอนได้นำผลองค์ความรู้จาก
โครงการวิจัยใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีในปีการศึกษา 2564  

มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล   
1.แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/  
รายละเอียด  

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ  
เรียน การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี)  

ผู้สอน 

10-
12  

แบ่งกลุ่มนักศึกษา เพ่ือศึกษาข้อมูล โดย
ผู้สอนจะกำหนดหน้าที่ให้ และให้
คำแนะนำให้เก็บข้อมูล 
พ้ืนฐาน คือ ข้อมูลชุมชน ชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วม 

12  ลงพื้นทีภ่าคสนาม ประเมิน
การศึกษา ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด 

 

13 รายงานติดตามผล การลงพ้ืนที่  
นำเสนอรายงานกลุ่ม 

3  บรรยายวิเคราะห์   
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ขั้นตอนที่  4 ดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย โดยการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอด เช่น 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้  เพ่ืออภิปรายปรากฏการณ์พร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้ของการวิจัยจนสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  

ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือ การวัด ยกตัวอย่าง แบบ
ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลของรายวิชา มคอ.5   
ข้อสังเกต  
 การดำเนินการโครงการบูรณาการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัยสาขาวิชาต่างๆช่วยกัน

กำหนดและวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แผนงบประมาณโครงการ การกำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ การกำหนดผู้สอนและผู้ทำวิจัย 

ผลการดำเนินการ 

จากการดำเนินการกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2564 ผลการดำ 
เนินการ  พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากการสังเกตคือ ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมาเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ให้ความร่วมมือในทุกรายกิจกรรมทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปด้วย
เรียบร้อย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม สามารถสรุปองค์ความรู้  เทคนิคการการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้ดังนี ้ 

การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาการแปลโครงสร้างประโยคจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยที่ส่งผลต่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”  กับรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น (05-
07-241)    โดยกรอบงานวิจัยนี้กำหนดขึ้นเพ่ือศึกษาปัญหาการแปลโครงสร้างภาษาอังกฤษของผู้เรียนใน
ประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของผู้เรียนซึ่งผล
การศึกษา  พบว่า  ผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแปลโครงสร้างภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์มากกว่าด้าน
คำศัพท์และเมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินการประยุกต์การสอนโดยใช้การสอนแบบไวยากรณ์ -แปล (Grammar-
Translation method) เพ่ือแก้ปัญหาการแปลโครงสร้างภาษาอังกฤษของผู้เรียนนั้นทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ค่าระดับคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจในการเรียนเรื่องโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถกำจัดปัญหาการแปลเกี่ยวกับโครงสร้างของผู้เรียนให้หมดสิ้นได้ เป็น
เพียงแต่การช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ดีขึ้นเท่านั้น เพราะการแปลที่ดียังต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ด้วยเช่นกัน 
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องค์ความรู้ด้านการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

1.วิเคราะห์รายวิชาหรือแผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา  

1.1 วางแผนกระบวนการวิจัยกับช่วงเวลาในรายวิชาให้สอดคล้องกันกับงานวิจัยหรือ การนำผลการวิจัย
มาสอนวิเคราะห์ในชั้นเรียนควรวางแผนในช่วงเวลาตามแผนการเรียนให้เหมาะสม มคอ .3 หรือ 4 

1.2 กำหนดหรือจัดวางกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาและทบทวนแผนการเรียน  มคอ .3 หรือ 4 

2. เนื้อหา   

2.1 ประเด็นเนื้อหาที่นำมาบูรณาการเพ่ือนำไปแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 สะท้อนให้เห็นจุดเน้นของงานวิจัยที่นำผลการศึกษาจริงมาถ่ายทอดกับเนื้อหาในชั้นเรียนและเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา   

2.3 มีการติดตามและทบทวนผลการเรียน  
 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน 

รายวิชา งานวิจัยท่ี  
บูรณาการ 

วัตถุประสงค์ ของการ  
บูรณาการ 

ตัวบ่งชี้ในการวัดความสำเร็จของการ 
บูรณาการ 

ลักษณะการ  
บูรณาการ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

1. ทำให้ได้เทคนิคการนำงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเขียนนำข้อเสนอไปเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้ทุนต่อไป  

2. ทำให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนปละการบูรณาการข้อนำงานเสนอโครงการวิจัย 

  3. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯและเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความ
สามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได ้ 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. คณะกรรมการฯและบุคลากรสายวิชาการมี
ภาระงานจำนวนมาก ทำให้การ กำหนดวัน
และเวลาในการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ค่อนข้างยาก 

1. คณะมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ เป็นช่องทางสื่อสารโดยการจัด
ประชุมออนไลน์ 

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการการ 
จัดการความรู้ 

2. จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในคณะฯ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคคลากร 
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

  1. นางสาวธัญญพัทธ์  วัฒนจิรพันธุ์  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ  กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  ลักขณาพิพัฒน์  กรรมการ 
  4. นางสาวปิยธิดา  รัตนคุณ   กรรมการ  
  5. นางสาวนปภา   มณีรัตน์   กรรมการ 
  6. นางสาววดิณลดา  ธุระธรรม  กรรมการ 
  7. นางสาววรินทร  แดนด ี   กรรมการ 
  8. นางสาวอุษา  สถิตย์มั่น  กรรมการ 
  9. นายกฤตยชล  ทองธรรมสถิต  กรรมการ 
  10. นายพรชัย  พรวิริยะกิจ  กรรมการ 
  11. นางสาวเกษศิรินทร์  บุญสุวรรณ  กรรมการ 
  12. นางสาวพรไพลิน   เช้าฉ้อง   กรรมการ 
  13. นางสาวศิรินภา  สุคำ   กรรมการและเลขานุการ 

 


