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 การจัดการความรู้ “KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ” 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ด าเนินการประชุมหาแนวทางจัดการความรู้เรื่อง KM แนวทางงาน
สอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ 
- ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี สามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับงานสอนสู่งานวิจัยในชั้น
เรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ของคณาจารย์โดยจัดให้มีการประชุม วางแผนการจัดงานสอน แลกเปลี่ยนแนวความคิด
งานสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์ก่อนจะมีการสอนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมภาค
การศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยให้ประยุกต์ท าความรู้ความเข้าใจในงานสอนไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้งานสอนสู่
งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ประสบผลส าเร็จ มีความสมบูรณ์  ส่งเสริมให้มีผลงานที่ ประจักษ์ เป็นองค์
ความรู้ใหม่ให้กับนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียน
หลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานสอนของคณาจารย์หลักสูตร
รัฐศาสตร์ ลักษณะของงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการ 
ปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารย์เป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้ว
จะพัฒนาความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มี
คุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
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สารบัญ ๓ 

 งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์คืออะไร ๖ 
 ความหมายของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ๖ 
 เป้าหมายที่ส าคัญสู่ แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ๗ 
 หลักการและแนวคิดของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบ  
 ผลส าเร็จ 

๙ 

 ท างานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ๑๐ 
 โดยสรุปแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ๑๑ 
ทัศนคติแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ๑๒ 
วงจรการจัดการความรู้แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ๑๒ 

ภาคผนวก  
เอกสารโครงการ/กิจกรรม(ที่ได้ด าเนินการแล้ว)  
ประมวลภาพกิจกรรม  
ส าเนาเกียรติบัตรงานน าเสนอผลงานบทความวิชาการ  
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑  
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒  
รายนามผู้จัดท า การจัดการความรู้ “KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
ให้ประสบผลส าเร็จ” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรฐัศาสตร์คืออะไร 

 งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ คือกระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักสูตร
รัฐศาสตร์ หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

ลักษณะของงานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ของห้องเรียนในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้ว
ท าการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหารูปแบบ และวิธีการที่เก่ียวกับการเรียนการสอน (ทักษะปฏิบัติการ) 
 ๒. เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียนและประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน (ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) 
 ๓. เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา ส ารวจสภาพที่ปรากฏตามความต้องการ ความคิดเห็น และความสนใจของ
บุคคลในห้องเรียน (พฤติกรรม) 
 
ใครเป็นผู้ท างานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
 ผู้ท างานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ คือ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
 

ความหมายของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 
 

พระมหากริช ถิรธมมฺโม 
 แนวทางงานสอนสู่วิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส า เร็จ สิ่งส าคัญที่สุด คือการน า
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการท าวิจัยในชั้นเรียน การจะท าวิจัยในชั้นเรียนให้ส าเร็จสิ่ง
ส าคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่ใช้ห้องเรียนก็ได้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
อาจารย์ นิสิต หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรียน กลุ่มเพ่ือน  และ
อ่ืนๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัย 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 
แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการ

เรียนของนิสิต อาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญต่อการท าให้การด าเนินงานงานสอนเป็นไปตามเป้าหมาย แต่
ปัญหาหนึ่งที่พบ คือ อาจารย์ไม่รู้จักนิสิตที่เรียน ไม่รู้ว่านิสิตของตนเป็นใคร มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดบ้าง มี
ศักยภาพมากน้อยเพียงใด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ อาจารย์ไม่ได้มีการศึกษาถึงปัญหาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
ชัดเจน และเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่อาจารย์อยู่กับปัญหาการเรียนการสอนตลอดเวลา แต่มี
วิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากอาจารย์ หรือเป็นผลงานของอาจารย์ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีน้อยมากที่มีการพิมพ์
เผยแพร่ออกมา ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มีน้อย ดังนั้น 



การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ในด้านแนวทาง
งานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ  เพ่ือที่อาจารย์จะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หรือค้นหา พัฒนาวิธีการเพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 
 แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ให้ดูที่อาจารย์ผู้ท าวิจัย การ
ท าวิจัย อาจารย์ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการในการท า กระบวนการนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ ขาด
ประสบการณ์ท่ีจะท างานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนั้น ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ในการท าวิจัยในชั้นเรียนจะต้องเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยอาจารย์ผู้ไม่มีประสบการณ์ไปเป็นลูกมือของอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ ฝึกการ
เรียนรู้ การศึกษาต่างๆ จนรู้และมาท าวิจัยในชั้นเรียนเอง ซึ่งเราจะมองภาพออกว่าเราจะต้องท าอย่างไร ให้การ
วิจัยในชั้นเรียนประสบความส าเร็จ ถ้าอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยก็จะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ อีก
อย่างคือเวลาในการท าวิจัย ควรมีการแบ่งเวลาให้ดี 
 

เป้าหมายที่ส าคัญสู่ แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 เป้าหมายทีส่ าคัญของงานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ คือ การวิจัยเพ่ือสร้างและ
พัฒนางานสอน พัฒนานิสิต และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่
ได้อยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตต่อไป งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ มาจากสภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน เช่น สภาพการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่
ใช้ในวิชาต่าง ๆ หรือพฤติกรรมของนิสิตที่เป็นปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้อาจมา
จาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ในรายวิชา หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก  การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษา 

แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างไร 

 สามารถสรุปออกมาเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ ๑. ปัญหาวิจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

 ๒. นักวิจัยรู้และก าหนดปัญหาที่เหมาะสม 

 ๓. ท างานวิจัยในชั้นเรียนแล้วต้อง พัฒนาคน พัฒนางาน 

 ๔. เป็นการวิจัยแบบมีการรวมพลัง ระหว่างนิสิตและอาจารย์ 

 ๕. เป็นงานเดียวกับงานประจ าของอาจารย์ 

 ๖. ใช้วงจร PDCA หรือ PAOR อาจท าเป็นงานวิจัย ๒-๓    
หน้า (บทความ) หรืองานวิจัยท าเป็นรายงาน ๕ บท 

๗. อาจท าในชั้นเรียน ขยายไปชุมชน 



สิ่งใดไม่ใช่แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 ๑. ท าแผนการสอน บันทึกการสอน 

 ๒. การแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนพบระหว่างการสอน 

 ๓. การวิจัยจบที่การสรุปผลการทดลอง 

 ๔. การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 ๕. การวิจัยทีเ่น้นการรายงานใช้เลื่อนฐานะ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 ๑. นิสิต เช่น แบบฝึกหัด งานที่อาจารย์สั่งให้ท าท่ีสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของการเรียน การสอบ 

 ๒. ผู้ปกครอง 

 ๓. เพ่ือนร่วมงาน 

 ๔. อาจารย์ผู้สอน 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลสู่แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 ๑. ข้อสอบ มีการวัดความรู้ความสามารถของนิสิตโดยการสอบ ซึ่งในการสอบอาจคลอบคลุมไปถึงการ
ท างานวิจัย การท าบทความวิชาการของนิสิต 

 ๒. การบันทึกเหตุการณ์ กิจกรรมร่วมในชั้นเรียน ปฏิกิริยาของนิสิต บันทึกภาคสนาม การบรรยาย 

สภาพต่าง ๆ 

 ๓. การวิเคราะห์เอกสาร แผนการสอน ผลงานนิสิต 

 ๔. การท าแบบสอบถาม / การสัมภาษณ์ ที่บอกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ความต้องการ 

 ๕. การบันทึกภาพ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ การสังเกต พฤติกรรมของนิสิต สังคมมิติ ความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

หลักการและแนวคิดของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 เนื่องจากงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้เพ่ือการศึกษาสภาพ
ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนโดยมีอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการ จึงมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 

 ๑. เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 



 ๒. เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิธีสอน การจัด
กิจกรรม สื่อ แบบฝึก และวิธีการวัดและประเมินผล 

 ๓. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 จากหลักการและแนวคิดของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 
สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ได้
ดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

๓. เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และนวัตกรรมการศึกษา 

๔. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงเทคนิคการวัดและประเมินผล 

๕. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

๖. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จมีขั้นตอน
อะไรบ้าง 

๑. วิเคราะห์ปัญหา 

๒. วางแผนแก้ปัญหา 

๓. จัดกิจกรรมแก้ปัญหา 

๔. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

๕. สรุปผลการแก้ปัญหา 

อาจารยผ์ู้สอนหลักสูตรรัฐศาสตร์จะเริ่มต้นท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างไร 

 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ คือ  สอนไปสังเกตไป ว่านิสิตคนไหนมีจุดเด่น จุด
ด้อยตรงไหน แล้วพยายามบันทึกไว้ จากนั้นสรุปข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าเด็กในชั้นมีกลุ่มเก่งกี่คน  กลุ่ม
อ่อนกี่คน  ใครบ้างที่เรียนอ่อน  อ่อนในเรื่องอะไร  เพ่ือจะได้คิดหานวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มอ่อน
ต่อไป 



ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ
ต้องเป็นด้านความรู้เท่านั้นใช่หรือไม่ 

 ไม่ใช่ ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาอาจเป็นด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือด้านความประพฤติ  
พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพท่ีไม่พึงประสงค์ของนิสิตก็ได้ 

รายงานผลงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์จะเขียนเม่ือไร 

 เขียนขึ้นเมื่ออาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนต้อง
เขียนสรุปผลการวิจัย  หากพบว่าผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอนอาจต้องท า
วิจัยในชั้นเรียนซ้ าอีกครั้งหรือหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตาม
เจตนารมณ์ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง 

ท างานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรแ์ล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

 อันดับแรกคือ มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการพัฒนา หรือแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ต่อมา
ประโยชน์ต่ออาจารย์ คือ อาจารย์มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ อาจารย์ผู้สอนสามารถสรุปเขียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อรอรับการประเมินต่างๆ และ สามารถรวบรวมเป็นผลงานวิชาการได้ 

เครื่องมือแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 เครื่องมือทดลอง คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้ทดลองเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอน อาทิเช่น การใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง
แบบฝึกหัด ซึ่งอาจารย์ผู้ท าการวิจัยจะใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้างต้นเพ่ือแก้ปัญหานั้น จะต้องมีการวาง
แผนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา โดยการเขียนแผนการสอน ดังนั้นแผนการสอนเป็นเครื่องมือทดลองนั่นเอง 

 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย เช่น ตอบค าถามวิจัยเรื่องสภาพ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลการน านวัตกรรมไปทดลองแก้ไข เป็นต้น จ าเป็นต้องมีเครื่องมือวัดเป็นเครื่องช่วย
ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวัดมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะการใช้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือตัว
แปรที่ต้องการศึกษา เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจรายการ แบบทดสอบ เป็นต้น 

 วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่าง
กัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย 
และเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ท าให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

โดยสรุปแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 



๑. ผู้วิจัยยังคงท างานสอนตามปกติของตน 

๒. ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย 

๓. ไม่มีข้อมูลจ านวนมาก 

๔. ไม่ต้องทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๕. ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต การพูดคุย และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

๖. ใช้เวลาท าวิจัยไม่นาน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจ านวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข 

๗. ความยาว ๒-๓ หน้าต่อเรื่อง 

๘. นิสิต และ อาจารย์ ได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา 

๙. ไม่มีการระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 

๑๐. ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง และไม่มีระดับนัยส าคัญ 

๑๑.  ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง 

๑๒.  ไม่มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

๑๓.  เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ  

๑๔. เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของนิสิต อาจารย์ บางคน บางเรื่อง 

 

ทัศนคติแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 
 
 
 

เพิ่มงาน 

มีสถานท่ี 
 

มีกฎ/ระเบียบ 

แบ่งชนชั้นวรรณะ รอโอกาส 

KM 

ไม่จ  าเป็นตอ้ง 

ขนัแข่ง 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

วงจรการจัดการความรู้แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

คน (เพิ่มศักยภาพ) 
  
   (พัฒนา) งาน    ความรู้ (องค์ความรู้ใหม่) 

KM ต้อง 

พึ่งพา/ช่วยเหลือ/เอ้ือเฟ้ือ 
 
แบ่งปัน/แลกเปล่ียน/ถ่ายทอด 

 
ไขวค้วา้/แสวงหา/เรียนรู้ 

 
ลด EGO 

 

ต่อเน่ือง/ทุกเวลา 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เอกสารโครงการ/กิจกรรม 

(ที่ได้ด าเนินการแล้ว)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการจัดการความรู้แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตร
รัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการสัมมนาบทความวิชาการในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

“การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำบทควำม น ำเสนอเป็น .PPT 

นิสิตจัดท ำบทควำมวชิำกำร 

      ตรวจสอบ 

พจิำรณำ 

ตรวจสอบ 

ควำมถูกต้อง 
 

เสนอฝ่ำยวชิำกำร 

แจ้งนิสิตเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 

  
    ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

- ช่ือเร่ืองของบทความ 

-  เน้ือหา 
-  รูปแบบของบทความ 

     
 

-  วนัท่ีน าเสนอ 

            ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

๑ – ๒ 

วนั 

๑ วนั 

๑ วนั 

๑ วนั 

๑ - ๕ วนั 

๑- ๒ วนั 



แบบรายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
โครงการสัมมนาบทความวิชาการในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
“การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

๑ มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของแนวทาง
งานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์
ให้ประสบผลส าเร็จ ตามแนวทางการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ด าเนินเป็นโครงการสัมมนาบทความวิชาการ
ในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
“การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน” 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  

- คณะท างาน 
และนิสิตใน
รายวิชาเข้ารับการ
สัมมนาจ านวน 
๑๑๔ รูป/คน 
 

 

๒ มีการจัดวางระบบและกลไกการปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน 

- มีการด าเนินงาน
ตาม PDCA 

 

๓ มีผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (Km 
FACILITATOR) ในรายวิชา 

- มีผู้ตรวจสอบ
และด าเนินการ ๓ 
ท่าน เป็นอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญใน
รายวิชา ๑ ท่าน 
และอาจารย์ผู้ท า
การสอนใน
รายวิชา ๒ ท่าน 
ในการตรวจสอบ
ผลงาน 

 

๔ ๔.๑  ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาการจัดท า
แผน  (จ านวน ๒ ครั้ง) 
     ๔.๑.๑  ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ KM 
ของหลักสูตร 
     ๔.๑.๒  ก าหนดกรอบความคิด/แนวทาง/
หลักการ ของการด าเนินการ 
     ๔.๑.๓  ตามกรอบแนวคิดลักษณะที่ก าหนด
รปูแบบขึ้นเองและผสมผสานรูปแบบของการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

- จัดท าแผน
ส าเร็จ 
- ส่งแผนฯภายใน 
เวลาที่ก าหนด 
(๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐) 

การด าเนินงานต่อไป 
-  ชี้แจงการด าเนินกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการและฝ่ายวิชาการ 
 



๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงานอย่างน้อย 
๒ ครั้ง 
    

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-  ได้ด าเนิน 
กิจกรรมตามแผน 
-  ได้ข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการ 
-   สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานประจ า 

 

๖ มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 

-ได้งานบทความ
วิชาการของนิสิต
ในรายวิชา 

 

๗ มีการน าองค์ความรู้ในข้อ ๖ ไปพัฒนางาน
เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 

-ได้งานบทความ
วิชาการของนิสิต
ในรายวิชา ๙ 
เรื่อง 

ได้น าเสนอเผยแพร่งานบทความ
วิชาการ. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์
วิจัย ครั้งที่ ๔ (Educational 
Research Conference ๔th) 
“นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ 
Thailand ๔.๐ (Innovative 
Education for Thailand 
๔.๐)”คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๒๕-๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐.  

๘ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในส่วนงานหรือ
ระหว่างส่วนงาน 

-มีการน าเสนอ
ผลงานบทความ
วิชาการ 

 

๙ หัวหน้าส่วนงานมีบทบาทน าในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ของส่วนงาน 

-ผู้อ านวยการ 
และฝ่ายวิชาการ
มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่าง
เต็มที่ 

 

๑๐ มีการรายงานผลการจัดการความรู้ของส่วน
งาน ครบถ้วนตามเวลาก าหนด 

ได้มีการจัดท า
รายงานภายใน 
เวลาที่ก าหนด 
(๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐) 

 

 



แบบฟอร์ม: แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 

หน่วยงาน.........หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
โครงการ / กิจกรรม (ที่คัดเลือกท า KM) …….โครงการสัมมนาบทความวิชาการในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ “การเมืองการปกครองของ 

ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น……ความรู้ในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทยที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ   (KPI)…….ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรอง.........ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐  
 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 

(ท่ีจะบรรลุกิจกรรม) 
เป้าหมาย 

(ตามตัวชี้วัด) 
กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ 

๑ โครงการสัมมนา
บทความวิชาการใน
รายวิชาการเมือง
การปกครองของ
ไทย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
“การเมืองการ
ปกครองของ ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน” 

ม.ค. – มี.ค. 
๖๐ 

 
 
 
 

จ านวนนิสิต 
ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
KM 

ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนนิสิต

ที่เข้าร่วม
สัมมนา 

นิสิตในรายวิชา
การเมืองการ

ปกครองของไทย 
ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 

- จัดกิจกรรมสัมมนาใน
รายวิชาการเมืองการปกครอง
ของไทย 
- น าเสนอบทความวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย 
ครั้งที่ ๔ (Educational 
Research Conference ๔
th) “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ 
Thailand ๔.๐ (Innovative 
Education for Thailand 
๔.๐)”คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๒๕-

-อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
-ฝ่ายวิชาการ 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ในรายวิชา

การเมืองการ
ปกครองของ
ไทย ประจ าปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในรายวิชา
การเมืองการปกครอง
ของไทยในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM ของอาจารย์ไปสู่
นิสิต 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM ของนิสิตไปสู่
อาจารย์ 
-  ได้ประเมินความรู้



๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
 

ของนิสิตในรายวิชา 
-  สามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการ
จัดการความรู้แนวทาง
งานสอนสู่งานวิจัยใน
ชั้นเรียนหลักสูตร
รัฐศาสตร์ 
ให้ประสบผลส าเร็จ 

 
 



 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 

 

 

 

 





 



















 
สรุปรายงานการประชุม 

การจัดการความรู้ 
“KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ให้ประสบผลส าเร็จ”  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธ ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

ณ ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
--------------------------------------------------------------- 

 

 หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตร
รัฐศาสตร์ของคณาจารย์โดยจัดให้มีการประชุม วางแผนการจัดงานสอน แลกเปลี่ยนแนวความคิดงานสอนแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์ก่อนจะมีการสอนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
โดยให้ประยุกต์ท าความรู้ความเข้าใจในงานสอนไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้งานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียน
หลักสูตรรัฐศาสตร์ประสบผลส าเร็จ มีความสมบูรณ์  ส่งเสริมให้มีผลงานที่ ประจักษ์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้
ประสบผลส าเร็จมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานสอนของคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ลักษณะของ
งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานจริง โดยมี
อาจารย์เป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วจะพัฒนาความรู้ที่ได้
นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

 โดยการประชุมครั้งนี้ ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทาง ดังนี้ 

พระมหากริช ถิรธมมฺโม 

 แนวทางงานสอนสู่วิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ  สิ่งส าคัญที่สุด คือการน า
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการท าวิจัยในชั้นเรียน การจะท าวิจัยในชั้นเรียนให้ส าเร็จสิ่ง
ส าคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่ใช้ห้องเรียนก็ได้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
อาจารย์ นิสิต หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรียน กลุ่มเพ่ือน  และ
อ่ืนๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัย 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 



แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ  ขึ้นอยู่กับคุณภาพการเรียนของ
นิสิต อาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญต่อการท าให้การด าเนินงานงานสอนเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่
พบ คือ อาจารย์ไม่รู้จักนิสิตที่เรียน ไม่รู้ว่านิสิตของตนเป็นใคร มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดบ้าง มีศักยภาพมากน้อย
เพียงใด ปัญหาเหล่านี้เกิดข้ึนเพราะ อาจารย์ไมไ่ดม้ีการศึกษาถึงปัญหาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเพียงพอ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่อาจารย์อยู่กับปัญหาการเรียนการสอนตลอดเวลา แต่มีวิจัยในชั้นเรียนที่เกิด
จากอาจารย์ หรือเป็นผลงานของอาจารย์ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีน้อยมากที่มีการพิมพ์เผยแพร่ออกมา ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มีน้อย ดังนั้น การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ในด้านแนวทางงานสอนสู่งานวิจัย
ในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือที่อาจารย์จะได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หรือค้นหา พัฒนาวิธีการเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 

 แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ให้ดูที่อาจารย์ผู้ท าวิจัย การ
ท าวิจัย อาจารย์ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการในการท า กระบวนการนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ ขาด
ประสบการณ์ท่ีจะท างานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนั้น ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ในการท าวิจัยในชั้นเรียนจะต้องเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยอาจารย์ผู้ไม่มีประสบการณ์ไปเป็นลูกมือของอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ ฝึกการ
เรียนรู้ การศึกษาต่างๆ จนรู้และมาท าวิจัยในชั้นเรียนเอง ซึ่งเราจะมองภาพออกว่าเราจะต้องท าอย่างไร ให้การ
วิจัยในชั้นเรียนประสบความส าเร็จ ถ้าอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยก็จะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ อีก
อย่างคือเวลาในการท าวิจัย ควรมีการแบ่งเวลาให้ดี 

ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 

 

 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

ผู้จัดท าสรุปรายงานและผู้ร่วมประชุมครั้งนี้



 

 



 
สรุปรายงานการประชุม 

การจัดการความรู้ 
“KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ให้ประสบผลส าเร็จ”  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  

ณ ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
--------------------------------------------------------------- 

 

 หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ประมวลองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ท าผ่านมา ในโครงการ
สัมมนาบทความวิชาการในรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ “การเมืองการ
ปกครองของ ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สถาบันควรกระตุ้นให้อาจารย์ตระหนักถึงการท างานสอนสู่การท างานวิจัยในชั้นเรียนให้มากยิ่งข้ึน  
 ๒. การก าหนดหัวข้อในการท างานวิจัยในชั้นเรียน ต้องศึกษาข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ก่อน  เรียนรู้การท า
วิจัยในชั้นเรียนจากผู้ที่มีความช านาญแล้ว ขอค าแนะน าและศึกษาจากผู้รู้ เพ่ือน าประสบการณ์มาใช้ในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๓. การท างานวิจัยในชั้นเรียนจะต้องมีการวางแผนในการท าที่ดี คือ แบ่งเวลา จัดล าดับความส าคัญของ
งาน และงานสอนให้ดี  
 ๔. การท าวิจัยในชั้นเรียนต้องท าในเรื่องที่เรามีความถนัด ตรงสาย และมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ  
 ๕. การท าวิจัยในชั้นเรียนต้องค านึงถึงประโยชน์ของการวิจัยด้วย ว่าท าวิจัยเรื่องนี้แล้วให้ประโยชน์กับใคร
บ้าง  
 ๖. การเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบ Social Network เพ่ือเป็นการกระจายองค์ความรู้ที่ได้พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ปิดประชุม ๑๑.๐๐ น. 

 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 

ผู้จัดท าสรุปรายงานและผู้ร่วมประชุมครั้งนี้



รายนามผู้จัดท า การจดัการความรู ้
“KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในช้ันเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร ์

ให้ประสบผลส าเร็จ”  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

พระมหากริช ถิรธมฺโม 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 



 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู ้
“KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลกัสูตรรัฐศาสตร์ 

ให้ประสบผลส าเร็จ”  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 


