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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 19 ตุลาคม 
2562 ณ ห้อง A 317 ช้ัน 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู ้       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตุลาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.สุภาพร เพ่งพิศ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       : 08-1751-7884 
E-mail Address       : supaporn.phe@rmutr.ac.th 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ให้กับนักศึกษา พนักงาน ผู้บริหาร 
เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างจากบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลอย่างสุภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสาร มีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ภาวะผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรบัผดิชอบต่อตนเองและผู้อืน่  เป็นแนวทางสร้างศักยภาพให้กับผูท้ี่
ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา และปรับปรุงตนเองให้ เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และมีประสบการณ์ในการแบ่งปันของคิดเห็นให้กับสังคม โดยการมีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างในเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ ประสบการณ์ (Experience) การสะท้อนความคิด (Reflection) การคิดรวบยอด 
(Concept) และการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีส่วนร่วม มีการแสวงหา
ความรู้ ความคิด การจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มเติม ตลอดจนการแสดงออกถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการ
ท างานร่วมกันได้  
 การเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยประสบการณ์ (Experience) ในการฝึกอบรมเนื้อหาที่ใช้ในการให้
ความรู้น าไปสู่ทักษะการต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรมการประเมิน ประสบการณ์การประเมิน กิจกรรมที่ใช้ในการ
ประเมินต่าง ๆ โดยมีการสอนให้ผู้เรียนน าประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบ โดยผู้เรียนเป็น
แบ่งปันประสบการณ์ ผู้สอนเป็นผู้รับฟัง และช่วยช้ีแจ้งให้ผู้เรียนได้เข้าใจและก าหนดกิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้ไปด้วยกัน 
  การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and discussion) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้เรียนจะได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดประเด็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเองจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และผลของการสะท้อนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะท าให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย
หรือมีน้ าหนักมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ขณะท ากลุ่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม จะช่วยท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทั้งด้านความรู้และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย 
 ความคิดรวบยอด (Concept) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือเป็นการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การมอบหมายงานให้
อ่านจากเอกสาร ต าราหรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็น ผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการ
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อภิปรายและการน าเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอด
นี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือความเข้าใจในเนื้อหาข้ันตอนของการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยท าให้
ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายข้ึน 
 การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (experimentation / application) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้
ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตข้ันความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ  เช่น การสนทนา สร้างค าขวัญ     
ท าแผนภูมิ เล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเป็นการแสดงถึงผลของความส าเร็จของการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนการสอนหรือการอบรมได้ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของการ
อบรม ตั้งไว้ว่าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได้  กิจกรรมในการเรียนรู้ของ
องค์ประกอบนี้ โดยสอนเตรียมใบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองท าแผนการประเมินโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมจะต้องน าความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการจากการเรียนรู้ในองค์ประกอบความคิดรวบยอดมาใช้ 
 ความหมายของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง วิธีการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนที่ก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการเรียนรู้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ           
การวางแผน การตรวจสอบและการประเมินผล (Sarah Thomas, 2015) 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน          
เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนตั้งค าถามในการท างาน ฝึกการแก้ไขปญัหาและเรียนรู้จากผู้อื่น (Jia Shen,et.al, 2004) 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เกิดมาจากความเช่ือที่ว่า 
การเรียนรู้ของคนเราเป็นกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตัวของผู้ เรียนเอง  โดยมีวิทยากรหรือผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออ านวยให้เกิดการสร้างความรู้มากว่าการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสู่ผู้เรียน
แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นกระบวนการสรา้งความรู้จงึต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นการเรียนเป็น
ฝ่ายกระท า อันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง (พลวัตรของการเรียนรู้) การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จึงย้ าถึงลักษณะทางสังคมของการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปย่างกว้างขวาง โดย
อาศัยการแสดงออกทาง การพูด การเขียน เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ 
(ส านักงานพัฒนาสุขภาพจิต, 2541) 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) หมายถึง การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี ผ่านการสังเคราะห์จากผลวิเคราะห์ของการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบการเรยีนรู้หลายรปูแบบ (Meta analysis) จนได้โครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งประกอบด้วย วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ผสมผสานกับกระบวนการ
กลุ่ม (Group process) เพราะในแต่ละองค์ประกอบของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น ผู้เรียนแต่ละคน
ซึ่งมีประสบการณ์ติดตัวมาจะสามารถใช้ประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสู่การปฏิบัติได้ดีนั้นต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม  ฉะนั้นการให้
ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุม่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกัน และช่วยกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้ด้วยดี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้     
ที่สามารถพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรู้ได้สูงสุด เนื่องจากเป็น
การเรียนรู้ที่น าประสบการณ์ ศักยภาพของผู้ เรียนน ามาใช้อย่าง เต็มที่  แนวความคิดจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้ให้ความหมายการเรียนรู้คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด
และพฤติกรรม อันมาจากได้รับประสบการณ์ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีข้ึน กระบวนการเรียนรู้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทท่ี 1 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์โดยผู้สอนหรือวิทยากรเป็นหลัก ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับและเรียนรู้ตามที่ผู้สอนถ่ายทอดหรือจัด
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ประสบการณ์ให้แบบนี้ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ประเภทท่ี 2 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเอง โดยอิงจากประสบการณ์เดิมและร่วมกันค้นหาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมา ผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้  แบบนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
นอกจากนั้น นักวิชาการต่าง ๆ ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีความแตกต่างกันตาม
สถานะการณ์  และสภาพแวดล้อม น ามาศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาน าไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory 
Action Research ; PAR) ในการน ามาใช้กับวิธีการวางแผนการด าเนินการสังเกตและการประเมินผล และ
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในครั้งต่อไป (O’Brien, 
2001; McNiff, 2002)  
 หลักการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มมีพัฒนาการจากการที่นักปรชัญาการศึกษา Deweyian ได้เริ่มใช้วิธีการ
เรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดึงความสามารถ
ของผู้เรียนออกมาในรูปของการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active learning ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากข้ึน ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหามากข้ึน และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมใน
การเรียนการสอน ในเวลาต่อมาจึงพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem solving) การ
เรียนรู้โดยร่วมมือกัน (Cooperative learning) เช่น รูปแบบการสอนที่เรียกว่า Problem Based Solving 
(PBL) ในทศวรรษที่ 80 ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Learning process) รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544) 
 

รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยการจัดทักษะให้มีการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านท่ี 1 ทักษะพื้นฐานของการเป็นวิทยากร ที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เตรียมการ
ออกแบบกลุ่ม และการออกแบบงาน ดังนี้ 
 1.1 การออกแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น น าเสนองานภายในกลุ่ม 
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึก โดยมีการจัดให้เหมาะสมกับขนาดช้ันเรียน ขนาดกลุ่ม และเวลา
ในการที่สามารถให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงกันภายในกลุ่มได้ 
 1.2 การออกแบบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  อย่างน้อย 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งค าถาม 2) การใช้วิธีคิดที่เหมาะสมกับงาน  และ 
3) การจับประเด็นและการรับฟังในเนื้อหาสาระ และความรู้สึก กับการได้เรียนรู้  ทั้ง 3 ทักษะ จะช่วยกระตุ้น
ความคิด การพิจารณาและการมีส่วนร่วมระหว่างกัน  น าไปสู่ทิศทางแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัด
ประเด็นที่จะเรียนรู้โดยการแสดงเนื้อหาสาระและความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบ เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันน่ันเอง 
 ด้านท่ี 2 กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม  กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควร
ให้มีการแบ่งปันประสบการณ์  (Experience) มีการสะท้อนความคิดเห็น(Reflection) มีการอภิปราย 
(Discussion) มีกระบวนการคิดรวบยอด (Concept) มีการทดลอง (Experimentation) และมีการประยุกต์
แนวคิด (Application) ให้มีในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ด้านท่ี 3 การออกแบบกระบวนการบรรยากาศในการเรยีนรู้ กิจกรรมที่ออกแบบมคีวามสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ อย่างมีทิศทาง และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดบรรยากาศโดยรวมน าไปสู่การเรียนรู้ได้  
มีการสร้างหรือออกแบบบรรยายให้ผู้เรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 ด้านท่ี 4  การประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้เรียนและทีมประเมิน
ความสามารถ ศักยภาพ ที่ต้องการเรียนรู้ในด้านใด และต้องการให้มีการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพใน
ด้านใดบ้าง  ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถเพิ่มหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนและทีมเข้าถึงข้อมูลการเรียนได้ดี
หรือไม่ ต้องอาศัยความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไป 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R  
ความส าเรจ็ในการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วมให้กับผู้เรียน  สรุปได้ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. ผู้ เรียนสามารถน าความรู้และความจริงต่าง ๆ ที่ได้รับจากการแบ่งปันประสบการณ์น าไป
ประยุกต์ใช้ และเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง รู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
 2. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ลงมอืปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่รว่มกัน  ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร 
ทักษะการจัดการ ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกในกลุ่ม แบ่งปัน
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 3. ผู้เรียนได้รับบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกลูกนั สร้างสัมพันธ์อันดี การอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข การแสดงความคิดอย่างเป็นกันเอง ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4. ผู้เรียนได้มีความคิดพิจารณา สะท้อนถึงการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การลดปัญหา เกิดการยอมรับ
และหาเหตุผล ทบทวน และประเมินผลโดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดความสุขในการเรียน การท างาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 
 5. ผู้เรียนสามารถน ากิจกรรม แนวความคิด ทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน การใช้ชีวิตประจ าวัน การสร้างสรรค์แนวคิดต่าง ๆ   
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคมได้ 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การจัดการความรู้ดา้นการเรียนการสอน 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 

1. การสอนในวิชาบรรยาย ควรใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยายโดยอาจารย์ผูส้อนเอง การใช้สือ่
วีดีทัศน์จากเหตุการณ์จริงประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง      
จากการชมวีดีทัศน์แล้วร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน หรือน าเสนอหน้าห้องเรียน 

2. การสอนในวิชาที่ต้องงฝกึทักษะ ควรให้นกัศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใหม้าก 
3. ควรตั้ง หรือ ยกตัวอย่างจากสิ่งทีง่่ายไปยาก หรือจากสิง่ที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
4. การสอนในวิชาปฏิบัติ อาจารย์จะต้องเตรียมข้ันตอนการด าเนินงานไว้ ให้นักศึกษา สามารถ

ตรวจสอบด้วยตนเองว่าด าเนินงานได้ถึงข้ันตอนใดแล้ว มีขั้นตอนใดที่ตนเองยังท าไม่ได้ ก็ให้นักศึกษาท าความ
เข้าใจ หรือทบทวนการด าเนินงานข้ันตอนน้ัน ๆ  ให้เข้าใจ จดจ า แล้วจึงไปฝึกปฏิบัติ ท ากระบวนการเช่นน้ีซ้ า ๆ 
จนมั่นใจและปฏิบัติได้จริง 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะท้ายบทและให้นักศึกษา แบง่กลุม่กันท างานเพื่อตรวจค าตอบ 
6. อาจารยผ์ู้สอนควรแทรกความรู้ด้านจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎี ซึ่งสามารถน าไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
1. ควรน า Curriculum mapping มาประกอบการพจิารณาก าหนดระดบัคะแนนเกบ็ระหว่างภาค

และปลายภาคก าหนดคะแนนตามจุดเน้นใน Curriculum mapping 
2. ท าการบันทึกคะแนนโดยใช้ Microsoft excel เพื่อความสะดวกในการรวมคะแนน และน าไปใช้

ร่วมกับโปรแกรม new grade หรือระบบตัดเกรด online ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นระบบ เพื่อใหล้ดความ
ผิดพลาดในการค านวณคะแนนและค่าระดบัคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน 

3. ท าการบันทึกกจิกรรมที่เสรมิหรือกจิกรรมที่ให้นกัศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไว้ ใน
ตอนท้ายของแบบบันทกึคะแนน 

mailto:pakamon999@hotmail.com
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4. การสง่ผลการเรียนให้กบัส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน ควรสง่ผลการเรียนผ่านระบบ 
online เพราะระบบจะช่วยในการค านวณ และสามารถเกบ็ข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลกัฐาน หรอืใช้ตรวจสอบ
ความโปร่งใส ซึ่งอาจารยผ์ูส้อนสามารถเข้าระบบดูได้เมือ่ต้องการตรวจสอบในภายหลัง รวมทั้งเป็นการลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงจากการตัดเกรดระบบเดิม 

5. ควรให้นักศึกษาเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) โดยให้เขียนภายหลงัการสอนเป็นช่วง ๆ 
ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร ต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเตมิ หรอืมีปญัหาในด้านใด ต้องการอะไร เป็นต้น เพือ่เป็น
แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู ้       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตุลาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.รุจริะ โรจนประภายนต์ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       : 08-9766-3131 
E-mail Address       : rujira2@yahoo.com 
 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การจัดควิซ/สอบย่อย ท่ีให้ นศ. มีส่วนร่วมในการหาค าตอบและให้คะแนนของกันและกัน 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 

1. ในวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นการปูพื้นฐานด้านทักษะโดยเฉพาะด้านไวยากรณ์และการอ่านข้ันสงู จะมี
การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาดีข้ึนตามล าดับหรือไม่ ผู้สอนจึงมีการจัดให้มีควิซ/สอบย่อยเป็นระยะ  ๆ 
และถือเป็นการเก็บคะแนนไปพร้อมกัน  

2. เนื้อหาข้อสอบเน้นสองเรื่อง  คือ ความรู้ด้านไวยากรณ์เพื่อการเขียนและการอ่าน และ 
ความสามารถในการอ่านเนื้อหาระดับย่อหน้าเดียวและหลายย่อหน้า จ านวนข้อมีอย่างน้อยชุดละ 5 ข้อ  

3. เมื่อผู้เรียนท าข้อสอบเสร็จ ผู้สอนจะให้มีการตรวจโดยสุ่มแจกให้นักศึกษาตรวจของเพื่อนร่วมช้ัน      
การเฉลยจะด าเนินการโดยผู้สอนเป็นหลักและมีการอธิบายโจทย์และค าตอบไปพร้อม  ๆ กัน นักศึกษาจะ
ช่วยกันดูว่าเหตุใดที่ตนเองถูกหรือผิด มีการถกเถียงกันเองและกับผู้สอนหากมีข้อสงสัย นักศึกษาจะตื่นตัวใน
เรื่องค าอธิบายมากและพยายามปกป้องตนเองไม่ให้เสียคะแนน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในบรรดาผู้เรียน
เองและกับผู้สอน 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R  

1. นักศึกษาตื่นตัวในการเรียนรู้ในห้องและไปค้นคว้าเองต่อ 
           2. นักศึกษาเข้าใจสภาพของตนเองว่าต้องพฒันาตอ่ไปอย่างไร และเห็นสภาพแวดล้อมและผู้เรียนอื่น
ในเวลาเดียวกัน 

3. เกิดความยุติธรรมและโปรง่ใสในการให้คะแนนและวัดผล 
 
แหล่งอ้างอิง 

ไม่มี   
 
 

mailto:rujira2@yahoo.com
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู ้       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตลุาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       : 081-8262345 
E-mail Address       : korbkul@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing) เป็นข้ันลงมอืท ากจิกรรมจากประสบการณ์จริง เช่น การตั้ง
ค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย ค าถามของการวิจัยสะทอ้นตัวแปรที่ตอ้งการวัด การด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากการท าวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ฯลฯ 

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing) เป็นข้ันการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การเกบ็ข้อมลูจากการท าวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ การได้กลุ่มตัวอย่างไม่ครบ ไม่ตรงตาม
เป้าหมาย แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ฯลฯ 

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing) เป็นข้ันการอภิปรายซกัถามเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดและให้ได้
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ โดยใช้การซกัถามในการอภิปรายร่วมกัน 

4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นข้ันสรุปผลการเรียนรู้จากทั้ง 3 ข้ันข้างต้น โดยสรปุพาดพิงสู่
หลักการร่วมกันสรปุ  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นข้ันของการน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปสูก่ารประยกุต์ใช้ การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เป็นวงจรต่อเนื่องต่อไป 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R  

1. นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ปญัหา หาเหตผุล ทบทวน และประเมินผลโดยอาศัยการประสบการณ์และ
เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดประโยชน์ในการท าวิจัย  

2. นักศึกษาน าความรู้และข้อเท็จจรงิต่างที่ได้รับจากการแบง่ปันประสบการณ์น าไปประยุกต์ใช้ และ
ปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง  
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แหล่งอ้างอิง 
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู ้       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตุลาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         : ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้        : 08-0254-5256 
E-mail Address        : ajarn_wal@hotmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจร "Deming Cycle" เข้ามาบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา 

1. การน าวงจร PDCA (Deming Cycle) มาช่วยในการจัดท าการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การน าวงจร PDCA และมคอ.3 มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 
  "Deming Cycle" จัดว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดการควบคุมภาพของงานให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวความคิดน้ีได้ถูกเริ่มต้นมาจาก การพัฒนาในงานอุตสาหกรรมและถูกน ามาประยุกต์ในด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในเกือบ ๆ ทุกระดับ จะมีการสอดแทรกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่าว เข้ามาเป็นเครื่องมือ ทั้งวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล หลังการประเมินผล สามารถน าไปแก้ไข
ให้ดีย่ิงข้ึนต่อๆไป ดังนั้นก่อนที่จะด าเนินงานการประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน ควรที่จะท าการ
การศึกษารายละเอียดความหมายของวงจรเดมมิ่งว่า "PDCA" แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะได้น าไป
ประยุกต์ใช้ และศึกษาตัวอย่างในกรณีที่มีการการน าเอาวงจร เดมมิ่งว่า "PDCA" มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป  
 
 กระบวนการ PDCA มีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. การวางแผน (Plan - P) 
 การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องจัดท าเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพือ่จะท างาน 
ให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานผู้รับผิดชอบ
งานก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้อ งการตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแผนงบประมาณซึ่งแผน
ต่าง ๆ ต้องมีความเช่ือมโยงกับนโยบายและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนด้วย 
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2. การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
 เมื่อวิทยาลัยได้วางแผนการปฏิบัติงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วบุคลากรกร็่วมกันด าเนินการตามแผนที่จดัท า
ไว้โดยระหว่างการด าเนินงานผู้บริหารทุกระดับจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมี
ความสุข ดังนี้     
   2.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพือ่ให้ภาคปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
และเพียงพอ 
   2.2 ก ากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล / สาขาวิชา เพื่อกระตุ้นและสง่เสรมิใหม้ีการด าเนินงานตาม
แผน 
  2.3 ให้การนเิทศในระหว่างการปฏิบัตงิาน 
 ผู้อ านวยการหลักสูตรต้องก ากับและติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนดไว้หรือมีปัญหา
หรือไม่หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขการก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคลจัดประชุมกลุ่มสาขาวิชาหรือให้
แต่ละบุคคลรายงานความก้าวหน้าของการท างานเป็นรายสัปดาห์หรือ 
 รายเดือนซึง่อาจเป็นการรายงานปากเปล่าหรอืจัดท ารายงานเสนอเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานต่อไป ผู้บริหารควรให้การนิเทศติดตามเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเองและทักษะในด้านต่างๆโดยผู้บริหารให้การนิเทศเอง
หรือเชิญวิทยากร เช่น  ผู้เช่ียวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคคลไปฝึกอบรม เป็นต้น 
 
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C) 
 การประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานทีผ่่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใดต้องปรบัปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง
ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนัก
ถึง ความส าคัญของการประเมินผลไม่กลวัการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมนิตนเองซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่ง
เพื่อพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน ถูก-ผิดไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมินและไม่ใช่เรื่องที่ท ายาก ไม่ต้องคิดเครื่องมือ
หรือแบบประเมินมากมายแต่เป็นการประเมินในงานที่ท าอยู่เป็นประจ าเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นเครื่องมือที่มีอยู่
แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการผลงานหรือการบ้านตลอดจน
การทดสอบย่อยของผู้เรียนในช้ันเรียนซ้ าเป็นข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่แล้วเพียงจัดเก็บให้เป็นระบบมากข้ึน
เท่านั้น    
        ในระหว่างที่วิทยาลัย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
พิจารณาการด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการหรือไมเ่พียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใดมีส่วนใดที่จะต้องปรบัปรงุ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็
จะต้องมีการประเมินสรุปความเพื่อน าผลมาพิจารณาแก้ไข 
ปรับปรงุ การด าเนินการในระยะต่อไป 
4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 
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 เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมดแล้วน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการผู้อ านวยการ  เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป การเผยแพร่ผลการประเมิน    
อาจใช้วิธีจัดประชุมหรือจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับย่อแจกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
 
 2. การน าวงจร PDCA และมคอ.3 (ค าอธิบายรายวิชา) มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

1. การวางแผน P (Planning) ในการเลอืกสือ่การเรียนการสอนเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอนน้ัน ผู้สอนจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมงุหมายของการสอน รปูแบบและ
ระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผูเ้รียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอปุกรณ์และตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มอียู่นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความสมัพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและ
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน  
ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลอืกไว้ตามล าดับดังนี้  
         1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ก าหนดใหผู้้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู 
การฟัง หรือการกระท า  
         2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผูเ้รียน (อายุ ระดับช้ัน ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการ
อ่านลักษณะทางร่างกาย พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ) จะบง่บอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคน
นั้นหรือกลุม่นั้นได้บ้าง  
         3. พิจารณาดูว่ามีสือ่อะไรบ้าง ทีจ่ะสามารถน ามาใช้เพือ่ใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และ
ใช้กับกลุ่มผูเ้รียนทีม่ีลกัษณะตามที่ต้องการดงักล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
       2. การลงมือปฏิบัติ D (Doing) มีวิธีการพิจารณาที่จะน าลงมือปฏิบัตหิรือน าเสนอที่จะใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และในการน าเสนอนั้นมสีื่ออะไรบ้าง จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการน าเสนอครั้งนั้น  
         -.น าเสนอเครื่องมือ โดยการส ารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยทีางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชนส์ าหรับการเรียนครัง้นี้ที่มอียู่ในสถานศึกษาหรือไม ่ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด  
         -.การวิเคราะห์สือ่และส ารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะหส์ื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่
เหมาะสมส าหรบัการเรียนการสอนเนือ้หาน้ัน ๆ ให้บรรลจุุดมุ่งหมายที่ได้  
         -.วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสือ่ที่ไม่ใหบ้รกิารหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้า
ผลิตเองได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามงีบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน  
         -.พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ทีจ่ะน ามาใช้กบัวิธีการน าเสนอน้ัน ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญส าหรบัการเลอืก  
         -.เลือกวิธีการและสื่อทีม่ีประสทิธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม  
         -.เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในข้ันน้ี ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มจีะน าไปผลิต
ด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีข้ันตอนทีผู่กพันกับการผลิต
สื่ออยู่ด้วยการเลอืกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
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3. การประเมินผล (Check - C) เป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใดต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมจะตระหนักถึง  

4. การพัฒนา/ปรบัปรุงแก้ไข (Action - A) 
 เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน/สาขา มีการประเมินผล (ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน) เสร็จเรยีบรอ้ยแล้วก็สง่ผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวม
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแล้วน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
  
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รหัสวิชา รหัส
วิชา RBA 1104  ซ่ึง (1) Planning การวางแผน ผู้สอนได้ท าการน าเอาข้อมูลใน มคอ .3 ตรงอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ของรายวิชามาท าการวางแผน(Panning) ถึง ขอบเขตเน้ือหาในรายวิชาน้ีได้มีขอบเขตเน้ือหาอะไรบ้าง 
และมีวัตถุประสงค์การเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี เพื่อที่ผู้สอนจะได้มา
ก าหนดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (ในหมวดที่ 4 มคอ.3) และหมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
(มคอ.3, มคอ.5) หลังจากที่มีการก าหนดแผนการสอนในแต่ละคร้ัง (2) การลงมือปฏิบัติ (Doing)จะมีการประยุกต์ที่
จะใส่สื่อประเภทเทคนิคหรอืวิธีการ (Doing) การสอนหรือการประเมินผล เช่นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Doing) ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการ
สอนไม่จ าเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดย
เน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นส าคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่น
การทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ  
 โดยการให้นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. แบ่งเป็นกลุ่มๆ แล้วมีการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน ด้วยการ
วิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับ
จากการด าเนินธุรกิจประมาณ 1 เดือน และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ก าไร (ก าไรในทาง
เศรษฐศาสตร์) /ขาดทุน จากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ท าให้ประสบความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ฯ 
 (3) การประเมินผลลัพธ์ (Check-C)ของการน าเสนอของนักศึกษาในกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ (ความรู้) จริยธรรม การตรงต่อเวลา การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน ารายงาน และที่ส าคัญนักศึกษา
ได้มีวิเคราะห์ ด้วยการ น าสินค้า/บริการ จริงๆมา สาธิตให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไร นักศึกษามีความสุขกับการน าเนอและมีรูปแบบการน าเสนอที่ ไม่น่าเบื่อ          
มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน น าเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.5 
  
 (4) การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในราวิชาที่ผู้สอนได้น ามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ก็จะต้องมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง การประเมินผลของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท าการ
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ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา และให้นักศึกษามีเสรีภาพในการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุง/แก้ไข/
พัฒนา ในรายวิชาดังกล่าวให้ดีข้ึน หรืออาจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยอื่นๆเช่น การทวนสอบ อีกรอบหนึ่งก็ได้  
 

 
 
 

 แหล่งอ้างองิ ชนิกานต์ เธียรสูตร. (2553). วงจรคุณภาพการบริหารแบบ PDCA สืบค้นจาก 
htt://eduserv.ku.ac.th/km/index.php?. 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู ้       :  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตุลาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : อาจารย์ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       : 08-4004-8448 
E-mail Address       : mac12942@gmail.com 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุค Covid-19  
 ส าหรับปีที่มีโรคระบาด Covid-19 นี้ การศึกษาได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยมีสถานการณ์
โรคระบาดมาเป็นตัวเร่งให้การเรียนการสอนในยุคดิจิตอลได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง
นักศึกษาและคณาจารย์ก็ได้ถูกเร่งให้ปรับตัวในการใช้เครื่องมือ สื่อที่ช่วยในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เนื่องจากการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนช่ัวคราว ทั้งนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์น้ันไม่ใช่เรื่องใหม่ ได้มีการ
กล่าวถึงมานานแล้ว แต่พึงได้มีการด าเนินการจริงจังในทุกภาคส่วนในปีนี้อย่างเห็นได้ชัดเจน  
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 เรื่องเก่าเล่าใหม่ในยุค Covid-19 คือการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-learning การศึกษาเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะ
ได้เรียนตาม ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ
เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมช้ัน
เรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ การเรียนในช้ันเรียน
ปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุก
คน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) โดยผู้สอนจะ
น าเสนอข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเวปไซด์ โดยอาจให้มี
ปฏิสัมพันธ์ (สนทนา โต้ตอบ ส่งข่าวสาร) ระหว่างกัน จะที่มีการ เรียนรู้   ู้ในสามรูปแบบคือ ผู้สอนกับ ผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้เรยีนอีกคนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถ กระท า ผ่านเครื่องมือ
สองลักษณะคือ 

1) แบบ Real-time ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กัน หรือ ส่งในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room 

2) แบบ Non real-time ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเลคทรอนิคเมลล์ 
WebBoard News-group เป็นต้น 

เมื่อกล่าวถึงการเรียนแบบ Online Learning หรือ Web-based Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ 
Technology-based Learning n ี่มีการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เนต อินทราเนต และเอ็ซทราเนต 
(Extranet) พบว่าจะมีระดับ การจัดการที่แตกต่างกันออกไป Online Learning ปกติจะ ประกอบด้วย
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บทเรียนที่มีข้อความและรูปภาพ แบบฝึกหัดแบบทดสอบ และบันทึกการเรียน อาทิ คะแนนผลการทดสอบ
(test score) และบันทึกความก้าวหน้าของการเรียน(bookmarks) แต่ถ้าเป็น Online Learning ที่สูงข้ึนอีก
ระดับหนึ่ง โปรแกรมของการเรียนจะประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว แบบ จ าลอง สื่อที่เป็นเสียง ภาพจากวิดีโอ 
กลุ่มสนทนาทั้งในระดับเดียวกันหรือในระดับผู้รู้  ผู้มีประสบการณ์ ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ ( Online 
Mentoring) จุดเช่ือมโยงไปยังเอกสารอ้างองิที่มอียู่ ในบริการของเวป และการสื่อสารกับระบบที่บันทึกผลการ
เรียน เป็นต้น 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

ทั้งนี้ในภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก็ได้มีการใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งทาง Facebook ซึ่งเราได้มีการสร้างกลุ่มของวิชาน้ัน ๆ เพื่อลงเนื้อหา แลกเปลี่ยน ถามตอบกันใน
กลุ่มระหว่างนักศึกษากับอาจารย ์โดยการเรยีนการสอนจะด าเนินการโดยผ่านทาง โปรแกรม Zoom และ MS 
Teams ทั้งนี้เนื้อหา การส่งงานและเอกสารทั้งหมดยังได้ถูกจัดเก็บในแพตฟอร์ม RCIM Online ซึ่งเป็นแพต
ฟอร์มการเรียนรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการการจัดการ โดยจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนและผู้สอนใน
การติดตามงาน ดูเอกสารและคลิปวีดีโอการสอนย้อนหลังได้ ในระหว่างที่สอน อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้
พยายามเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมอบหมายงานให้ได้ไปค้นคว้าวิเคราะห์ จากนั้นจึงน ามา
เสนอหรืออภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน นอกจากนี้การกระตุ้นให้ท าโครงงานต่างๆก็ยังน าไปสู่การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทดลองคิด ศึกษา แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้ ล้วนน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสิ้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การเรียนการสอนยุคใหม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ล้วนเป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถน าทักษะและความรู้ดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์จริง และสามารถที่จะ
ตรวจสอบกลับไปได้ว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จมีความสามารถตามที่ได้ต้ัง learning outcomes ไว้หรือไม่ 
       ดังตัวอย่างที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการน าเสนอออนไลน์ในเรื่องการประมาณการกระแสเงินสดและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยโครงการที่ศึกษาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับกิจการหรือความสนใจของนักศึกษา ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งต้องฝึกสร้างบทเรียน และฝึกที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สร้างรายได้และความส าเร็จได้ในอนาคต 
 
แหล่งอ้างอิง 
 www.elearningshowcase.com 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการท าวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู ้       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วม 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 ตุลาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       : 08-1612-1415 
E-mail Address       : yut63@hotmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

แนวทางการเขียนรายละเอียดของการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ด าเนินการ : ACTION/A 

แนวทางการเขียนรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (บทท่ี 1) 

     - เขียนเป็น  4  ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 จะเป็นการกล่าวถึงอย่างกว้าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะการท าวิจัย  

เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ นโยบายของกระทรวง นโยบายของสถานศึกษา 
/หน่วยงาน  ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงความส าคัญของประเด็นที่จะศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศ ภาวะ
ผู้น านวัตกรรม Mindset ฯลฯ 

ส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึงสภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ท าวิจัยในเรื่องนี้  จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนและอ้างอิงประกอบอย่างชัดเจน 

ส่วนที่ 4 สรปุว่าสนใจทีจ่ะศึกษาเรื่องอะไร  เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อะไร 
2. ค าถามการวิจัย 

               ให้เขียนเป็นประโยคค าถาม เท่ากับประเด็นที่ต้องการศึกษาหาค าตอบ และต้องมีประเด็น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               ให้เขียนเป็นประโยคบอกเล่าว่าจะการวิจัยท าเพื่ออะไร ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์กี่ประการข้ึนอยู่กับ
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาประเด็นใดบ้างหรือมีค าถามการวิจัยอะไรบ้าง 

4. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
     4.1 สมมติฐานการวิจัย ไม่จ าเป็นต้องมีทุกเรื่องจะมีก็ต่อเมื่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ต้องการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง หรือต้องการหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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        4.2 การเขียนสมมติฐานอาจจะเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบมีทิศทาง (สูงกว่า, น้อยกว่า, สัมพันธ์
ทางบวก/ลบ) หรือแบบไม่มีทิศทาง (แตกต่างกัน) และต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 

5. ขอบเขตของการวิจัย        
              จะประกอบด้วย  4 ด้าน คือ 
     5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ให้ระบุว่าจะศึกษาในประเด็นใด ตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยของใคร (อ้างอิง) มีกี่ด้าน    

5.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาให้ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง หรือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร) 
     5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบวุ่าประชากรเปน็ใคร ที่ไหน มีจ านวนเท่าไรถ้า
ต้องมีกลุ่มตัวอย่าง ก็ให้ระบุว่าคือใคร ที่ไหน มีจ านวนเท่าไร ก าหนดขนาดอย่างไร และสุ่มอย่างไร 
     5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ให้ระบุว่าการด าเนินการท าวิจัยจะอยู่ในช่วงใด 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ   
              เป็นการให้ความหมายของค าหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องการวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา ประชากร 
สถานที่ท าวิจัย ส าหรับการเขียนนิยามศัพท์ให้เขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดได้เป็นประเด็น ๆ  
ไม่ใช่นิยามทฤษฎี นิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นตัวแปรหลักจะได้มาจากข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่  2 

7. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย  
               ให้ระบุว่าท าวิจัยเรื่องนี้แล้วได้องค์ความรู้ใหม่อะไร  และน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาอะไรในอนาคต 

8. การทบทวนวรรณกรรม (บทท่ี 2) 
     ในหัวข้อนี้ประกอบด้วย 

    8.1 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
    8.2 ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ (ให้เลือกเฉพาะงานวิจัยที่

ศึกษาประเด็นเดียวกัน อาจจะต่างกันในด้านประชากร กลุม่ตัวอย่าง หรือสถานที่ท าการวิจัยก็ได้) 
9. กรอบความคิดในการวิจัย 

              ให้เขียนว่าการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิด  หลักการ ทฤษฎี หรืองานของใครบ้าง  อ้างอิงที่มา  และสรุป
สาระส าคัญอย่างย่อ แล้วน ามาก าหนดเป็นตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ (กรณีที่จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
หรือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องอ้างอิงถึงที่มาของตัวแปรต้นว่ามาจากผลงานวิจัยเรื่องใดบ้าง) และต้อง
เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย 

10. วิธีด าเนินการวิจัย  (บทท่ี 3) 
       10.1 ประชากร ให้ระบุว่าเป็นใคร ที่ไหน มจี านวนเท่าไร   
                10.2 กลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าเป็นใคร ที่ไหน มีจ านวนเท่าไร ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างไร  และสุม่อย่างไร 

      10.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมอื 
     10.3.1 ให้ระบุว่าเป็นแบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณ์  แบบทดสอบ …. 
     10.3.2 สร้างโดยวิธีการใด (สร้างขึ้นเอง หรือพฒันามาจากงานวิจัยผู้อื่น หรือใช้

เครื่องมือทีม่ีอยู่แล้ว) 
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     10.3.3 แบ่งเป็นกี่ตอนแตล่ะตอนสอบถามเกี่ยวกบัอะไร และเป็นแบบใด (เลอืกตอบ 
หรือเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ) 

     10.3.4 หาคุณภาพของเครื่องมอือย่างไร (โดยการบอกรายละเอียดของการหาความ
เที่ยงตรง และความเช่ือมั่น)   

      10.4  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 
      10.4.1 สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระบุว่าใช้วิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง 
      10.4.2 สถิติอนุมาน/อ้างอิง (ใช้ทดสอบสมมติฐาน) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน(F-test) ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง และอื่น ๆ  
โดยให้ระบุว่าใช้ค่าสถิติตัวใด วิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง 
    
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 1. นักศึกษาสามารถเขียนเค้าโครงของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ 
 2) นักศึกษาสามารถพฒันาไปสู่การการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ได ้
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