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บทน า 
 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) 
หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ความช านาญที่แฝงเร้น
ในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่าย
ต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม 
และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะ
ยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่
ไม่เหมือนกันมาเจอกัน หลักส าคัญของการจัดการความรู้ คือ 
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนส าคัญในหลากหลาย
บทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างท าหน้าที่ในบทบาท
ของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการท างานร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงาม
กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ที่สุด 
 เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การบูรณาการ

เทคนิคการสอน/การวิจัยกับการประยุกต์ใช้เพ่ือเผยแพร่สู่
ภายนอก” ในวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-
16.30 น. และหัวข้อเรื่อง “การวิจัยโดยมีระบบพ่ีเลี้ยง โดยใช้
หลักการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ” ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา13.30-
16.30 น.ณ ห้องประชุม 23101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้
จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยเชิญ
คณาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และทักษะ 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
 การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่งน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
การจัดการองค์ความรู้ของคณะ และส ารวจความต้องการองค์
ความรู้ที่จะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก าหนดขอบเขต และ
เป้าหมาย KM 



 ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการจัด
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนร็ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยกไหนด
หมวดหมู่องค์ความรู้และเรียบเรียงเป็นล าดับ โดยคณะท างาน
การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดย
คณะท างานจัดการความรู้ในการจัดท าสรุปแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
 ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความร็ โดยการประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทางเวปไซด์ และ
ทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการ
ถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้ให้กับบุคลากร ที่ร่วมกันสรุป
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากแนวปฏิบัติที่ดีขยายผลโดยการเผยแพร่ผลงานที่ได้ไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งสรุปผลสัมฤทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน 
 
 
 
 

การจัดการองค์ความรู้สายวิชาการ 
 จากการจัดกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้สาย
วิชาการโดยด าเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : การบูรณาการเทคนิคการสอน/การ
วิจัยกับการประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอก 
 ประเด็นความส าคั ญการให้ความรู้ และเทคนิคการ
สอนแก่นักศึกษา คือ เรื่องการบูรณาการการสอนที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา และการน าความรู้ที่ได้จากการเรียน
ในชั้นเรียนไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยเป็นการเผยแพร่ทั้ง
ชุมชน และโรงเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของนักศึกษา
ที่ได้รับจากการเรียนในห้อง และน าไปประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สอนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รู้จัก
การน าสิ่งที่ตนเองได้รับจากอาจารย์ผู้สอน ไปเผยแพร่ต่อไป 
ทั้งนี้ได้มีการชี้ประเด็นว่า ในแต่ละสาขามีหลักสูตรสาขาวิชา
ในหลายๆวิชา ที่เหมาะสมต่อการน าความรู้ที่ได้จากใน
ห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้
บุคคลภายนอกได้มีโอกาสเข้าร่วมและก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรง คือ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และรู้ข้อดีข้อด้อย ที่
ควรส่งเสริมหรือพัฒนา เพราะต่อไปนักศึกษาต้องน าความรู้ที่
ตัวเองได้รับ ไปเผยแพร่ต่อไป  



 จึงเป็นที่มาของการจัด KM ด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ และ
ทุกสาขาสามารถมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละสาขาวิชาต่างมีรายวิชา
เด่นๆ ที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรม และสามารถ
เผยแพร่สู่ภายนอกได้ อาทิ เช่น 

 สาขาคณิตศาสตร์ มีรายวิชาที่เน้นในการค านวณ
เกมส์คณิตคิดเร็ว ซึ่งทางสาขามักจะน ากิจกรรมนี้ไป
ร่วมออกค่ายบริการวิชากการของคณะ และยังมีการ
ออกค่ายไปยังโรงเรียน และชุมชน อีกหลายครั้งของ
ตัวสาขาเองในทุกปี อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หลายแห่ง 
ท าให้นักศึกษาในสาขามีการพัฒนาความรู้ของตัวเอง
และน าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลที่ดีต่อตัวนักศึกษาเอง 

 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มักมีการเรียนการสอนที่มี
การน างานวิจัยที่เข้าถึงชุมชนได้ง่ายมาพัฒนาต่อยอด
ได้ทั้งให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกับภายนอกได้  

 สาขาเคมี มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดลองสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์เป็นกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย และ

สามารถเลือกกิจกรรมการทดลอง เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในแต่ละเป้าหมายได้ 

 สาขาชีววิทยา มีการเรียนการสอนที่ต้องใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ที่เด่นชัด คือ กล้องจุลทรรศน์ และ
การศึกษาเรื่องเซลล์พืช-สัตว์ หลากหลายชนิด  

 สาขาฟิสิกส์ มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจคือ เรื่อง 
การศึกษาดวงดาว และกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งทาง
สาขาได้น ามาประยุกต์ใช้ท าอุปกรณ์อย่างง่าย ท าให้
เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาที่
ครอบคลุมทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่
การส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมท่ีมีความ
ซับซ้อนที่อยู่รอบตัวและการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
จะส่งผลต่อความยั่งยืน  

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
อย่างกว้างขวางจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
ท างานทุกด้าน ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีงานด้านใดที่ไม่มีผู้
คิดประยุกต์หรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วย
ให้การท างานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความรู้ในด้านซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

 สาขาสาธารณสุขชุมชน มีการเรียนการสอนที่ส่วน
ใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการดูแล และการจัดการ
สุขภาพของชุมชน สุขภาพ-พฤติกรรมประชากร  

 ดังนั้นองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาที่ถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษา โดยผ่านการจัดกิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียน ” ให้รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท า
ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
 
2. ด้านวิจัย : การวิจัยโดยมีระบบพ่ีเลี้ยง โดยใช้หลัก การวิจัย
เชิงบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 การวิจัยแบบบูรณาการ( Integratedresearch) 
หมายถึง การวิจัยที่ใช้ความรู้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาการ
จากสาขาต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือแสวงหาค าตอบการวิจัยเรื่องหนึ่ง 
โดยมุ่งให้ได้ค าตอบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบองค์รวม 
ความส าคัญและประโยชน์การวิจัยแบบบูรณาการมี
ความส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ  
 (1) การวิจัยแบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงค าตอบ 
องค์ความรู้ที่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ตอบค าถามของการวิจัยได้
หลายด้านหรืออาจตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน  

 (2) การใช้ศาสตร์หรือวิธีวิทยาจากหลายสาขาวิชาใน
งานวิจัยเดียวกัน ท าให้เกิดการเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน เกิด
พลัง และความสมบูรณ์มากกว่าการแยกส่วน หรือใช้ศาสตร์/
วิธีวิทยาจากสาขาวิชาเดียว  
 (3) การวิจัยแบบบูรณาการเป็นความร่วมมือกันจาก
นักวิชาการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ความรู้ทฤษฎีวิธีวิทยา 
จากสาขาวิชาต่างๆ แบบผสมผสาน ท าให้ได้ผลผลิตที่เป็นองค์
รวม และยังได้พลังความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งความ
สมานฉันท์อีกด้วย 
 หลักการ การวิจัยแบบบูรณาการเป็นการมุ่งให้ได้
ค าตอบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบองค์รวม ( holistic) 
การวิจัยแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาที่มิได้เน้นเป้าหมาย
ให้ได้ค าตอบถึงระดับที่เป็นองค์รวมเป็นส าคัญ เรียกการวิจัย
แบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary research) หรืออาจว่า
การวิจัยแบบสหวิทยาการนั้นเป็นการวิจัยแบบบูรณาการแบบ
หนึ่ง อย่างไรก็ตามในการวิจัยเรื่องหนึ่งๆ นักวิจัยย่อม
พยายามที่จะแสวงหาค าตอบของปัญหาการวิจัยในเรื่องนั้นๆ 
ให้ได้ถูกต้อง เที่ยงตรง และครอบคลุมที่สุด โดยที่ค าตอบนั้น
จะได้ความเป็นองค์รวมหรือไม่ก็ตาม 
 (1) การ บูรณาการแบบพหุวิทยาการ( multi-
disciplinary)เป็นการรวมตัวกันระหว่างวิทยาการสอง



สาขาวิชาขึ้นไป โดยไม่มีการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ
ของศาสตร์ 
 (2) การ บูรณาการแบบอเนกวิทยากา ร (pluri-
disciplinarity)เป็นการรวมตัวกันระหว่างวิทยาการที่มี
จุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน และเป็นวิทยาการระดับเดียวกัน ผล
จากการบูรณาการได้เป็นวิชาใหม่ที่มีขอบเขตกว้างกว่าเดิม
และก้าวหน้ามากข้ึน 
 (3) การ บูรณาการแบบสหวิทยาการ  ( Inter-
disciplinarity) เป็นการผสมผสานของวิทยาการในอุดมคติ
ของวิทยาการทั้ง 4แบบมีการผสมผสานองค์ประกอบของ
วิทยาการเข้าเป็นระบบเดียวกัน ได้เป็นวิทยาการสาขาใหม่ที่
ครอบคลุมมวลวิทยาการเดิมและความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาการเดิมด้วย 
 สืบเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ของคณะวิทย าศาสตร์ 
มีการสนับสนุนจากท้ังในมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก ส่งผลให้มีงานวิจัยของอาจารย์หลายๆท่าน ได้รับ
การตีพิมพ์ และได้น าเสนอท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 
ประโยชน์ส่วนหนึ่งของการที่คณะวิทย์ฯ มีงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์นั้น ส่งผลให้อาจารย์หลายท่านสามารถน าผลงานวิจัย
ส่วนหนึ่ง ท าต าแหน่งทางวิชาการได้ หรือแม้กระท่ังงานวิจัย
บางส่วนยังสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน/ชาวบ้าน ได้จริงอาทิเช่น 

 (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดล าปาง ผู้วิจัย รศ.ดร.
วิลาศ พุ่มพิมล 
 (2) นวัตกรรมต้นแบบจักรยานเทรนเนอร์ส าหรับ
ผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง ผู้วิจัย ผศ.ปัทมา อภิชัย และคณะ 
 ทั้งนี้จึงท าให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ
ทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น 
 ( 1) การพัฒนาต ารับยาน้ าสมุนไพรสูตรใหม่ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
 ( 2) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง จาก
ส านักวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
 
  
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  
 
จัดท าโดย 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 


