


“วิถีใหมแหงการพัฒนาการวิจัย 

ทางอาชีวศึกษา” 



แนวคิดการทําผลงาน 

  



KM Model  



๕ องคประกอบ ๔ ขัน้ตอน  
องคประกอบ ไดแก  

• ทีมงาน KM – เปนกลุมบุคคลในการดําเนินการการจัดการความรูทุกขั้นตอนเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ 

ประกอบดวย ผูบริหารภาควิชา (คุณอํานวย) ประธานคณะกรรมการจัดการความรู (คณุประสาน) 

คณาจารยที่เขารวมการจัดการความรู (คณุกิจ) เลขานกุารคณะกรรมการ (คุณลิขิต) และเจาหนาท่ี

ฝายสนับสนุน 

• องคความรู – เนื้อความรูที่นํามาถายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู นําไปใช และเก็บรักษา 

• ผูเชี่ยวชาญ – เปนบุคคลที่มีองคความรูในประเด็นที่คณาจารยตองการ เปนผูถายทอดความรู และ

รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนพ่ีเล้ียงใหกับคณาจารยดานการวิจัย  

• คณาจารย – เปนบคุคลที่รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเสนอประเด็นหัวขอที่สนใจนํามาจัดการ

ความรู การนําผลการจัดการความรูไปใชประโยชน 

• เทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก – เคร่ืองมือ วัสุดอุปกรณสํานักงาน เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการความรู เชน Social media, Website, Instant 

massage รวมถึงงบประมาณ 



ผูเช่ียวชาญ:  

    ถอดความรู และรวมแลกเปล่ียนเรยีนรู 

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง 

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 

ดร.สมภพ สุวรรณรัฐ 

ดร.จินตนา กาญจนวิสทุธิ ์

ดร.วรรณดี สุทธินรากร 

รศ.ดร.วิกร ตณัฑวุฑโฒ 

ผศ.ดร.จุฬารัตน วัฒนะ 



กระบวนการจัดการความรู (CSRM) 

   ขั้นตอนที่ ๑ การถอดความรู (Knowledge Capture) ไดสงแบบสอบถามเกบ็

ขอมลูความตองการของคณาจารยในภาควิชาเพือ่รวมกันเสนอหัวขอการจดัการความรู และ

รวมถายทอดองคความรูของอาจารยอาวุโสกับอาจารยรุนใหม 

   ขั้นตอนที่ ๒ แลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Share) ประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในประเด็นการวจิัย ไดแก โจทย/ประเด็นวจิัย แหลงทุนเครอืขาย ทีมวจิัย และการ

ตีพิมพเผยแพร  

   ขั้นตอนที่ ๓ การนําไปใช (Knowledge Reuse) คณาจารยภาควิชาสามารถ

ศึกษาคูมอื “วิถีใหมแหงการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษา” และนําไปใชพัฒนางานวจิัย

หรือถายทอดความรูไปสูนิสิต การบริการวิชาการ เปนตน  

   ขั้นตอนที่ ๔ การบํารงรักษาความรู (Knowledge Maintenance) การจดัเก็บ

องคความรูและเผยแพรผานเว็บไซต การจดัประชุมการจดัการความรูใหเกดิอยางตอเนื่อง

เพื่อใหไดองคความรูใหม   

 



ภาพกิจกรรม การถอดความรู 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู 



 



 



ขั้นตอนที่ ๓ การนาํความรูไปใช (Knowledge Reuse) 

        CoP ไดนําความรูทีไ่ดจากการถอดความรูพัฒนาขึ้นเปน “คูมอืการ

วิจัยทางอาชีวศึกษา” เพื่อใหเกิดการใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง หรือทีเ่รียกวา “การลงมือปฏิบัติ” โดยภาควิชาฯ ยังได

จัดทําระบบที่ใหคําปรึกษา การติดตามและประเมินผลกับผูที่นาํความรู

ไปใช เชน ระบบ Mentor ระบบที่ปรึกษา ระบบรุนพ่ีรุนนองในดานการ

ทําวิจัยภายในภาควิชาฯ ขึ้น เพ่ือสนับสนุนอาจารยรุนใหมใหเกิดการ

พัฒนาองคความรู สรางเครือขายทางวิชาการโดยมีวิจัยเปนฐาน รวมทั้ง

การนําสามารถความรู เทคนิคในการทําวิจัยตางๆ ทางอาชีวศึกษา 

นําไปใชในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศไดในอนาคต 



ทิศทางการวิจัยทางอาชวีศกึษาท่ีนาสนใจ 
 

๑) มิติชุมชน และการศึกษานอกระบบ ทวิภาคี ความรวมมือกับ สถานประกอบการ  

(ผศ.ดร.สุวรรณา ดร.วรรณดี ผศ.ดร.จินตนา) 

๒) สนองความตองการตลาดแรงงาน (ดร.สมภพ รศ.ดร.วิกร) 

๓) การจดัการเทคโนโลยีสมัยใหม (ดร.สมภพ รศ.ดร.วิกร ดร.อังคณา ผศ.ดร.สูติเทพ) 

๔) การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (ดร.นลินรัตน ดร.วรรณดี ผศ.ดร.จินตนา) 

๕) การสอนวิชาชีพอิสระระยะสั้นไปสูประชาชน (ดร.อังคณา ผศ.ดร.จินตนา) 

๖) การพัฒนาหลกัสตูร สือ่การเรยีนการสอนใหกาวหนา (อ.สุวิมล ผศ.ดร.จุฬารัตน ผศ.ดร.จินตนา  

ผศ.ดร.สูติเทพ) 

๗) เรงคณุภาพนกัศกึษา (อ.สุวิมล ผศ.ดร.สุวรรณา ดร.วรรณดี ผศ.ดร.สูติเทพ) 

๘) การพัฒนาครอูาจารย (ดร.สมภพ ผศ.ดร.สุวรรณา รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ผศ.ดร.จุฬารัตน  

ผศ.ดร.สูติเทพ) 

๙) การประสานสัมพันธมวลชน (ดร.นลินรัตน รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ดร.อุทุมพร) 

๑๐) เพ่ิมประสิทธภิาพงานวิเคราะหวิจัย (ดร.สมภพ ดร.อุทมุพร รศ.ดร.วิกร) 



ขั้นตอนท่ี ๔ การเก็บรักษาความรู (Knowledge 

Maintenance) 
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สรุปผลการดําเนิน 

การดานการวิจัย 

ทางอาชีวศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ตามเอกสารแนบ) 



 - การตั้งโจทย/ประเด็นวิจัยสําหรับภาควิชาอาชีวศึกษา ระดมความคิด 

พิจารณาเปาหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษา อาศัยความเชี่ยวชาญของผูวิจัย อางอิง

แผน/นโยบายเรงดวนของชาติ ดูความตองการของหนวยงานที่ใหทุนวิจัย โจทยวิจัย

ทางอาชีวศึกษาในอนาคต ควรเปนงานวิจัยที่มีนอย ควรทําเพ่ิม อาทิ การจัดการศกึษา

อาชวีศกึษาทีส่อดคลองกับตลาดแรงงานและประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) การ

พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการศกึษา การวิจัย

พัฒนาเพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติ การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย 

และการจัดการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต เปนตน 

 

 

 - การเขาถึงแหลงทุน เครือขายวิจัย ขอทุนตามวาระ เครือขาย

ความสัมพันธสวนบุคคล/จากที่เคยรวมงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ แสดงศักยภาพ

หรือความเชี่ยวชาญของผูวิจัย  เชื่อมโยงงานบริการวิชาการใหกับหนวยงานที่ไป

บริการเขากับการวิจัย บูรณาการศาสตรทางอาชีวศึกษารวมกับงานมิติอ่ืนๆ (ทุนป

การศกึษา ๒๕๕๕ ภาควิชาฯ ไดทุนวิจัย ๔,๒๐๔,๙๑๒ บาท) และมีงานวิจัยอยู

ระหวางขอทุนอีก    



  - ทีมวิจัย ทํางานเปนทีม คอยๆ เรียนรูรวมกัน จากประสบการณ 

(Tacit Knowledge) การเรียนรูจากการลงมือทําวิจัย เลือกทีมควรรูมือกัน มี

รับผิดชอบตอง On Time ตองอยูในระบบท่ีสามารถจัดการ มีทักษะ การเขียน 

ตองการคนมีใจ ไมใชวาใครก็ได การทํางานบนฐานความม่ันคงทางวิชาการของ

เรา การบริหารจัดการงานและเวลา สรางความเปนธรรม และคิดเสมอวานักวิจัย 

ไมใชนักรับจางทําวิจัย 

 

 - การตีพิมพเผยแพร เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ ตองเก็บ

รายละเอียด อาจแยกประมวลแตละสวนจะชวยใหเห็นบริบทแตละเนื้องานแลว

คอยรอยเรียงภาษา ตองศึกษารูปแบบของวารสารนั้น ๆ ใหชัดเจน บางครั้งหาก

ตองการความรวดเร็วของการตีพิมพอาจใชความสัมพันธสวนบุคคล 



งานวิจัยท่ีไดรับทุนเพิ่ม  

และระหวางรอพิจารณาทุน 

“เสนทางสูการเรยีนรูและการบรหิารจัดการท่ีดี เพ่ือยกระความสามารถในอาชีพและการมี

ชีวิตท่ีดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกจิชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ทุน วช. ปงบประมาณ 2556 จํานวน 1,771,000 บาท  

 

“สํานักและความรูสึกในความเปนอาชีวศึกษา: กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทและตีกัน” รอ

พิจารณา จาก สวพ ปงบประมาณ 2557 

 

“การสนับสนุนความเขมแข็งในโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมฯ” ทุน สกว. 

จํานวน 110,000 บาท 

(ดร.วรรณี สิทธินรากร และคณะ) 

 



สุดทายนี้ ขอขอบคณุ  

 

 คณะทํางานการจัดการความรูของภาควชิาอาชวีศกึษาที่รวม

แรงรวมใจอยางเขมแข็ง  

  คณะทํางานการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรที่

สงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มกําลัง  

  ผูออกแบบโปสเตอรไดอยางสวยงาม และ 

  ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการ ๑ KM ๑ หนวยงาน 

สงผลใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรูระหวางกันและพัฒนาตอยอด

เปนองคความรูใหม  
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