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ค าน า 
 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้มี การจัดท าแผนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) โดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ มาก าหนดเป็น
แนวทางในการจัดการองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร  มีการจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ความส าเร็จในงานประจ าหรือยุทธศาสตร์ของคณะ และก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จ
ของงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการจัดท าแผนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ฉบับนี้คณะผู้จัดท าได้น าวิสัยทัศน์ของของคณะมาเป็นแนวทางส าหรับการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ  
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษาชั้นน าทางวิชาการและวิชาชีพ                 
มุ่งผลิตบัณฑิต  ก าลังคน ทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน                 
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมมิภาค 
 
พันธกิจ 
  1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ  
  2.สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 
  3.บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม  
  4.ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
       5.พัฒนาคณะให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้จริงและเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพระดับสูงข้ึนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 

3. พัฒนางานบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและหารายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม 
อย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยรวมทั้ง 
ปัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองได้ มีศักยภาพในการแข่งขันและบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่พอใจ

ของสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพระดับสูง สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคมได้เป็น
อย่างดี 

3. มีงานบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและหารายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม อย่าง
ยั่งยืน  
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4. นักศึกษา และบุคลากรมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีศักยภาพในการแข่งขัน และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือ การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก ส านักงาน 
ก.พ.ร.)  

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ  เผยแพร่ ถ่าย
โอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ 
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

การจัดการความรู้  (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก  ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้
เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู้) 

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ 
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุ รกิจที่ดี องค์กรขนาด
ใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การ
จัดการความรู้) 

การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมา
นานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน , 
การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ, ห้องสมุดขององค์กร, โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพี่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่าง
กว้างขวางในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้ , ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งท าให้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น  

การจัดการความรู้ คือ การรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ซ้ า ต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสูดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน เป็นต้น 
ความหมายของความรู้ 

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้
ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปแบบของความรู้มี 2 ประเภท คือ 
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน

วิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 
สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด 
บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท า  ให้เกิดกระบวนการ

จัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจ าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด เช่น อยู่ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น 

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จ าเป็นต่อองค์กร การแสวงหา
ความรู้จากภายนอกองค์กร (องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้
เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น  

(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
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(5) การเข้าถึงความรู้ คือ การก าหนดรูปแบบและวิธีการที่จะท าให้คนในองค์กร สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การท าหนังสือเวียน การจัดท า Website Web Board 
เป็นต้น  

 (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรน าความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน 
ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่
สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น 
เป็นต้น  

(7) การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร  

แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้ 
1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร คือ การเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้  การ
แก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และ
การส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น  

2. การสื่อสาร เพื่อท าให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ในองค์กร 
โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้
อย่างไร ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และ
สามารถเข้าถึง ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  โดยเน้นการพิจารณาความ
เหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์  หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้
การสอนงานระหว่างท างาน หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น  

4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและ
หลักการของการ    จัดการความรู้ โดยค านึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการก าหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร  ได้แก่ KM 
Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น  

5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และน าผลของ
การวัดมาปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร  
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6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  

ก่อนที่จะมีจัดการความรู้ หรือท า KM จะต้องมีการก าหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน 
ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม   แผน
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะน ามาก าหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ  

แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  
แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอ  ความรู้เกี่ยวกับการ

วิจัย  ความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการ และความรู้เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่คณะประสบอยู ่และสามารถน า KM มาช่วยได้  
แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่คณะเห็น

ว่าเหมาะสม 
 
แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดที่องค์กรจะ
คัดเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น  
 ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงาน 
 ท าให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม  
 มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรม 

          องค์กร ระยะเวลาด าเนินงาน ฯลฯ)  
 เป็นเรื่องที่ต้องท า คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ท า  
 เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน  
 เป็นความรู้ที่ต้องน ามาจัดการอย่างเร่งด่วน  

ขอบเขต KM ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานที่ปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 3. สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย KM (Desired State) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

 เป้าหมาย KM ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการประกอบด้วย 

1) สนับสนุนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อ

ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 2)  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมของคณะฯ.อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่

เพื่อนร่วมงาน 

 3)  คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่

เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

 1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ

สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

 3) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างประสิทธิภาพ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 4) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

 

แนวทางการจัดการความรู้ 

         1)  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของคณะ 

  2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ และจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะ 

  3)  การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เหมาะต่อการใช้งาน  

  4)  การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  5)  การน าประสบการณ์จาก การท างาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

บันทึกไว้ 

  6)  การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่   

ครบถ้วน เชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณะการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน

สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ

อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า

ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่ม

ด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้อง
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จะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 4 ส่วน 

คือ 

 1)  การสนองตอบ (Responsiveness) สนองตอบความต้องการของบุคลากร และสนองตอบความ

ต้องการของสังคมส่วนรวม 

 2)  การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลผลิตหรือ

การบริการ 

 3)  ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ

เรียนรู้ขององค์กร 

 4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่

ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด

ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้ จากภายนอกมา

ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือ 

เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม

ของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 

 งาน พัฒนางาน 

 คน พัฒนาคน 

 องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge  Process) 
1 “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให ้

เกิดประโยชน์ 

2 “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไป 

ใช้อย่างง่าย  และรวดเร็วขึ้น 

3 “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้   

เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
KM1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอบเขต 
ประเด็นการจัดการความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานผลิต
บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษา 
 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ได้ จ ริ ง  แ ล ะ เป็ น ไ ป ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ 
 

ผลิตบัณฑิ ตให้มีคุณภาพ  มี
คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้
จ ริ ง  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ 
 

ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ร้อยละ 80 -ด้านรูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการ
สอน.  
-ด้านการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศให้
เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกเพื่อจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงด้วยการ ดูแลใส่ใจ ทั้ งทาง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

 
KM2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอบเขต 
ประเด็นการจัดการความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานผลิต
บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ด้านการวิจัย  
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีคุณภาพระดับสูงขึ้น และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนและสังคม 

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณ ภาพระดั บสู ง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
และสังคมได้เป็นอย่างดี 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี 
(Impact 0.4 ขึ้นไป) 

ร้อยละ 
40 

-เทตนิคการเขียนโครงการวิจัย 
-การบริหารการด าเนินงาน การสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ 
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ปฏิทินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เรื่อง การผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา 
 

คร้ังที ่ วันที่ สถานที ่ ประเด็นองค์ความรู้ 
ครั้งท่ี 1 9/6/2561 ห้องประชุม

คณะฯ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์จะท าให้ผู้เรียนมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ครั้งท่ี 2 7/7/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การเรียนรู้จะดูได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 

ครั้งท่ี 3 18/8/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

รูปแบบการเรียนการสจะต้องได้รับการพิสูจน์ทดสอบสามารถท านายผลที่
จะเกิดได้ตามมาได้ และมีศักยภาพในการสร้างความคิดรวบยอดและ
ความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ 

ครั้งท่ี 4 4/9/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การสร้างทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน  
การท าให้ตื่นตวั ท าใหต้ั้งจุดมุ่งหมาย การใช้เครื่องล่อ การลงโทษ 
การแข่งขัน  

ครั้งท่ี 5 6/10/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นแนวคิดในการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงประสบการณ์และการเรียนไว้ด้วยกันเป็นการโยงความรู้เข้ากับ
โลกของความเป็นจริง 

ครั้งท่ี 6 10/11/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา มีรูปแบบ วิธีสอน และเทคนิค
หลากหลาย 

ครั้งท่ี 7 8/12/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

เทคนิคการปรับระบบการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ เป็นเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-
based Learning : PBL) ทั้ งนี้  เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน ได้ รับประสบการณ์ ที่
หลากหลายช่องทาง 

ครั้งท่ี 8 12/1/2562 ห้องประชุม
คณะฯ 

เทคนิคการประยุกต์ใช้  IT มาใช้ในการเรียนการสอนโดยพัฒนาศักยภาพ
หรือสมรรถนะผู้สอน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การสร้างองค์ความรู้ผ่าน YouTube, Clip Video หรือ e-
Book  

ครั้งท่ี 9 23/2/2562 ห้องประชุม
คณะฯ 

การสอนแบบเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ด้านทักษะทางปัญญา 

ครั้งท่ี 10 3/3/2562 ห้องประชุม
คณะฯ 

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 
 
 



12 

 

ปฏิทินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เรื่อง การวิจัย  การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตพีิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติหรือนานาชาติ 
คร้ังที ่ วันที ่ สถานที ่ ประเด็นองค์ความรู้ 

ครั้งท่ี 1 9/6/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

จุดเริ่มต้นของการวิจัยมาจากนโยบายความต้องการของหน่วยงาน ความสนใจ
ของนักวิจัยของนักที่ต้องศึกษาค้นหาค าตอบในประเด็นที่ต้องน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ครั้งท่ี 2 7/7/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การก าหนดปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ต้องอาศัยประสบการณ์
ของผู้วิจัย หรือการเรียนรู้จากกรณีคัวอย่าง และการค้นหานวัตกรรม/วิธีการ
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาประยุกต์ทดลองใช้ 

ครั้งท่ี 3 18/8/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

เทคนิคของการออกแบบการวิจัยและองค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย 
ต้องครอบคลุม 3 ประการ คือการออกแบบการเลือกตัวอย่าง การออกแบบ
การวัดตัวแปร/การเก็บรวบรวมข้อมูล และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล   

ครั้งท่ี 4 4/9/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

ครั้งท่ี 5 6/10/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

คุณค่าของการวิจัย  การเห็นคุณค่าของงานวิจัยในมุมนี้ข้ึนกับค่านิยม
ของสังคม บางประเทศก็เห็นคุณค่ามาก บางประเทศก็เห็นคุณค่า
น้อย แตกต่างกันไป และการประเมินคุณค่าของงานวิจัย 

ครั้งท่ี 6 10/11/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสร้าง
คุณค่า ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ได้แก่การเรียนรู้ การเรียนการสอน ในวง
วิชาการ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

ครั้งท่ี 7 8/12/2561 ห้องประชุม
คณะฯ 

การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย  รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
มี 2  ลักษณะ คือ การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ และการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ              

ครั้งท่ี 8 12/1/2562 ห้องประชุม
คณะฯ 

การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของงานวิจัยเพื่อการสืบค้นข้อมูล  
1. จัดให้บริการในส านักวิทยบริการ 2. จัดให้บริการภายในห้องสมุดคณะ 3. 
จัดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
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เอกสารสรุปการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM) 

ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

“ด้านการผลิตบัณฑิต” 

การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ด้านการวิจัย” 

การผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ.ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นประเด็นการ

จัดการความรู้ที่จะน ามาหาแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อที่จะได้น าความรู้
มาใช้ในการปรับปรุงแผนการสอน มคอ.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความเห็นว่าควรสร้างสรรค์พัฒนา
การศึกษาที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากเต็ม
ไปด้วยสิ่งท้าทายและปัญหารวมทั้งโอกาสและสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น
เน้น  
1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation) 
2 ทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) 
3 ทักษะสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี (information, media 
and technology skills) 
ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ (collaboration) ในการ
ท างานเป็นทีมการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่
ซับซ้อนการน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียนการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นพลเมืองดี  การฝึกปฏิบัติอาชีพ  และการวิจัย 

2 อาจารย์ดร.สมศักดิ์  สุภริักษ ์
 

เด็กเราปัจจุบันส่วนใหญ่สมาชิกสั้นลงหากเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน
เวลาบรรยายทฤษฎีนานๆ จะเริ่มไม่สนใจและมีอาการเหม่อลอย
หรือไม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู และคุยกันเป็นต้น ซึ่งมองว่ารูปแบบ
การสอนหรือเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอนนั้นส าคัญหากเสนอ
รูปแบบมีสอนได้น่าสนใจกับวัยหรือยุคปัจจุบันผู้เรียนจึงตัดสินใจซึ่ง
เทคนิคการสอนในปัจจุบันรูปแบบต้องเปลี่ยนไปจากในอดีตอย่าง
มาก 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร การเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน (WIL) ในรูปแบบของ 
Project base มีรูปแบบที่ เหมาะสมส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์
เพราะมีความคิดเห็นตัว Project ที่มอบหมายให้นักศึกษาได้จัดท า 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้ความรู้ในการประยุกต์ส าหรับการพัฒนา
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะทางด้านการปฏิบัติควบคู่กับความรู้ทางด้านความรู้ในการ
ท างานจริง 
 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
ดังกล่าวมีมากมายหลายกระบวนการกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

5 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุณงาม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยดังนั้นมหาลัยเจ้าพระยาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทย
ให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกและมุ่งเน้นความส าคัญทั้ งด้าน
ความรู้ความคิดความสามารถกระบวนการเรียนรู้และความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยยึดหลัก
ผู้เรียนส าคัญที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเป็นศักยภาพให้
ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคมความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความรู้ความเข้าใจและ จบการนี้เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาภูมิ
ปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจน การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการผลงานวิจัย
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
พบว่ากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยการเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆ
และทักษะการเรียนรู้หลายๆทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีความหมายช่วยให้ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ไปผสมผสานการเมือง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถูกต้องตามปรัชญาการศึกษา Progressivism ของ Dewey 
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้าน Cognitive ที่ใช้ Constructivism Approach 
และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel และการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม แนวคิดการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายในลักษณะของการบอกเล่าแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
สนใจที่จะตอบโดยสังเกตจากการตอบสนอง 

7 อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว นักศึกษาใส่ใจเรื่องรอบตัวมากเกินไปจนท าให้เกิดความใส่ใจในเรื่อง
การเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างการจูงใจและเพิ่มเทคนิคการ
สอนให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสนใจในแต่ละครั้งที่มีการเรียนการ
สอน 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

การเปลี่ยนแนวทางการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นและเน้น
ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญรวมไปถึงการพัฒนาเนื้อหาให้
มีความทันสมัยและน่าสนใจเพิ่มขึ้น 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์ จัดการเรียนการสอนให้วิธีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพิ่มเติมในการใช้ปัญหาเป็นฐานและ
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ในเน้ือหาและวิธีการตามความสามารถในการเรียนรู้ 
- สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียน 
10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

- ก าหนดเนื้อหาในการสอนโดยดูกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเน้ือหาแนว
ทางการสอนให้ตรงกับผู้เรียนโดยดูจากอายุกลุ่มสาขาและชั้นปี 

11 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง ก าหนดเนื้อหาที่เรียนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- ศึกษาหาข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มผู้เรียนเช่นนักศึกษาสาขา รปศ.

เนื้อหาในการสอนต้องเกี่ยวข้องกับค่าของกลุ่มผู้เรียนและ
ก าหนดวัตถุประสงค์ 

12 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ กระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจความสามารถโดยเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระของสัตว์ต่ างๆที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้ เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าความรู้ทักษะและเจตคติไปสร้าง
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปัญหาสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง
หลักสูตรบูรณาการ (integrated curriculum) รวมเนื้อหาสาระ
ของวิชาต่างๆในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันและ
ทักษะในการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกันโดยการตั้ง
เป็นหัวข้อเรื่องขึ้นมาอีก และมีหัวข้อย่อยตามเนื้อหาสาระอีกทั้ง
สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมบูรณ์มีความหมาย
แก่ผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากที่สุดและการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้วิธีวิธีสอนหลายวิธีจัดกิจกรรมต่างๆในการสอน
เน้ือหาสาระที่เชื่อมโยงกันตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย ซึ่ง
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความ สนใจ 
ความสามารถ และความต้องการโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียนทางด้านสติปัญญา 
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยตนเองและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันการสอนแบบ
บูรณาการมีกรอบแนวความคิดดังนี้  

1.  สาธุสาธุไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้เช่นเดียวกับวิถี 
ชีวิตของคนที่ต้องด ารงอยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมการ
จัดให้เด็กได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆอย่างเช่นโยงสัมพันธ์
กันจะท าให้การเรียนรู้มีความหมายสอด ชีวิตจริง  

2. การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการจะช่วยลดความซ้ าซ้อน
ของ 

เนื้อหาวิชาลดเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการแบ่งเบาภาระใน
การสอนของครู  

3. การเรียนแบบบูรณาการท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด 
ประสบการณ์ความสามารถและทักษะต่างๆอย่าง 

13 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี วัดความรู้ของกลุ่มผู้เรียนก่อนเรียนรายวิชา PA305 กาวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ 
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สรุปประเด็น 
1. น าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงแผนการสอน มคอ.3 โดยวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาในศตวรรษที่ 21                         

มีความเห็นว่าควรจะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น 
เน้น 

-ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation Skills) 
-ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and Career Skills) 
-ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information Media and Technology Skills)  

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายก าหนดเนื้อหาในการสอนโดยกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเนื้อหาแนวทางการซ้อนให้ตรงกับ
ผู้เรียนโดยดูจากอายุกลุ่มสาขาและชั้นปี  

2. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจความสามารถโดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของ
สัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าความรู้ทักษะและเจตคติไปสร้าง
งานแก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 7 ก.ค. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(ครั้งที่ 2) 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุณงาม 

 
การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนน าเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มาปรับปรุงการสอนจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ เป้าหมายการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษนี้ที่ เรียกว่า
ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายส าคัญต้องแบ่งเป้าหมายการเรียนรู้ให้
ชัดเจนเช่นทักษะเนื้อหา และคุณลักษณะ  

1. ทักษะเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาใหญ่ปัญหา 
การสื่อสารร่วมกับผู้อื่น  

2. เน้ือหาต้องก าหนดเนื้อหาสาระรายวิชาให้ชัดเจนว่า 
จะเป็นการอ่านการเขียนและการค านวณเท่าไรคุณลักษณะ
เช่นการปรับตัวความเป็นผู้น าการเรียนรู้ตนเองและรวมถึงด้าน
ศีลธรรมที่ต้องมีความซื่อสัตย์เคารพในผู้อื่นหน้าที่ต่างๆเป็นต้น 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร การเตรียมความพร้อมก่อนท าจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การแบบ Project base  
- อาจารย์จะต้องมีความพร้อมแม่นย าในเน้ือหา  
- เวลาที่สอดคล้องและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
- จะต้องเน้นบริษัทในการท างานเรื่องที่สอดคล้องต่อ

เนื้อหานักศึกษาต้องเข้าถึงและ รู้ถึงวัตถุประสงค์การ
จัดการ การ เรียน 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี การเตรียมผู้เรียนให้สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหารูปแบบ
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

5 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ การจัดกระบวนการเรียนแบบบูรณาการ ( Integrated 
Learning)  จากแนวทางการจั ดการศึ กษาและการจั ด
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้นจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียนมากขึ้นเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวมี
มากมายหลายกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการเรียนรู้ที่
อาศัยความเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้  ทักษะ/
กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรมตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา บูรณาการเป็นการผสมผสานประสบการณ์
การเรียนรู้และอาจจะเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาวิชาต่างๆ
ในหมวดวิชาเดียวกันหรือต่างหมวดวิชาให้มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ตลอดจนสามารถน าประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงมีรายละเอียดเช่น  

1. ทฤษฎกีารเรียนรู้ในด้าน Cognitive ที่ใช้ 
 Constructivism Approach หลักส าคัญของ 
 Constructivism คือผู้เรียนต้องสร้างความรู้เองโดยครูเป็น
ผู้ช่วยโดยจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เรียนหรือให้โอกาสผู้เรียน
ได้พบด้วยตนเองและเป็นผู้ลงมือกระท าและปฏิบัติการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel เน้นความส าคัญของการ
เรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมายการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่เข้ากับความรู้
เดิมที่อยู่ในสมอง 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Leaning) การถ่ายโยง
การเรียนรู้หมายถึงการน าสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ 
ใหม่การถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญเพราะว่า
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถูกประสงค์ของการศึกษาประการหนึ่งก็คือการเตรียมผู้เรียน
ให้สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตทั้งในด้าน
การประกอบอาชีพและการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชา
ต่างๆกับชีวิตจริงมากขึ้นจนมองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรียนว่า
สามารถน าไปใช้ได้ 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเน้นการสอนโดยใช้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยตรงโดยมุ่งให้นักศึกษาศึกษาโดยวิธี
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นลงมือปฏิบัติมากขึ้นเน้นให้เกิดการ
คิดการแก้ปัญหาต่างๆ 

7 อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ในเน้ือหาและวิธีการตามความสามารถในการเรียนรู้ 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

ก าหนดเป้าหมายในการเรียนการสอนให้ตรงกับพันธกิจโดย
แบ่งหัวข้อเป็น 

1. การก าหนดเนื้อหารายวิชาให้ชัดเจน  
2. การฝึกทักษะทางความคิดการวิเคราะห์การแก้ไข 

ปัญหาการท างานร่วมกับผู้อื่น การสร้างภาวการณ์เป็นผู้น า
และการเคารพในการตัดสินใจของผู้ อื่น 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์ การพัฒนาความสามารถในการระบุตัวตนของนักศึกษาโดยครู
มีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
ผู้ เรียนช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบ
การศึกษาในระดับที่สูงประเมินถึงสมรรถนะของนักเรียนด้าน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด การก าหนด เน้ือหาความรู้ที่ต้องการ  
- แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มผู้เรียนน าเสนอกฎหมายทั้ง 
เอกชนและกฎหมายมหาชน 
- วัดความรู้จากผู้เรียนว่ามีความรู้ด้านไหนมากกว่ากัน 
ระหว่างทางด้านเอกชนกับมหาชน 

11 อาจารย์ดร.สมศักดิ์  สุภริักษ ์ น าเนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหาที่สอนตอบโจทย์วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

12 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง 1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระเป็นการผสมผสาน 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะการหลอมรวมการโดยการตั้ง
เป็นหน่วย (Unit) หรือหัว เรื่อง (Theme) 
2. การบูรณาการเชิงวิธีการเป็นการผสมผสานวิธีการ 
สอนแบบต่างๆเข้าในการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายวิธีการสนทนาการปิดรายการใช้ค าถามการ
บรรยายการค้นคว้าและการท างานกลุ่มการไปศึกษานอก
ห้องเรียนและการน าเสนอข้อมูลเป็นต้น  
3. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการการเรียนรู้โดย 
ออกแบบการเรียนรู้ ให้มีทั้งการให้ความรู้และกระบวนการไป
พร้อมกันเช่นกระบวนการแสวงหาความรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาและกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเป็นต้น  
4..การบูรณาการความรู้ความคิดกับคุณธรรมโดยเน้น 
ทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเป็นการเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกันเพื่อที่นักศึกษาจะได้เป็นผู้มีความรู้คู่
คุณธรรม  
     1. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติในการปฏิบัติจริง 
ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของ 
นักเรียนพยายามให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง
ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความหมายในสิ่ง
ที่เรียน  

13 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี ปัจจุบันกลุ่มผู้เรียนไม่สนใจในการเรียนและก็หยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาเล่นและคุยกันและเมื่อก่อนนี้สอนในต าราจึงได้ปรับปรุง
กระบวนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สถานการณ์จริงมีการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆอาทิสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น 
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สรุปประเด็น  
1. การเตรียมผู้เรียนให้สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตทั้งในด้านการประกอบอาชพี 

และการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆในชีวติประจ าวัน  
2.  การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเน้นการสอนโดยใช้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยตรงโดยมุ่งให้ 

นักศึกษา ศกึษาโดยวิธีคน้คว้าดว้ยตนเองมากขึ้นลงมือปฏิบัติมากขึ้นเน้นให้เกิดการคดิการแก้ปัญหาต่างๆ  
3.  ก าหนดเนื้อหาความรู้ทีต่้องการ  

–แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มผู้เรียนน าเสนอกฎหมายทั้งของเอกชนและกฎหมายมหาชน   
-วัดความรู้จากผู้เรียนว่ามีความรูด้้านไหนมากกวา่กันระหว่างทางดา้นเอกชนกับมหาชน -จัดเน้ือหาที่

ผู้เรียนมีความรู้ไม่มาก 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 18 ส.ค. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ครั้งที่ 3) 
ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ การมอบหมาย งาน ให้นักศึกษา ท าระหว่างศึกษาควร
มอบหมายงานในลักษณะโครงงานหรือวิจัยเพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการท างานจริงสามารถ
เกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาได้จริง 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร   พูลพุฒ เทคโนโลยีและภาษา มีความส าคัญมากในยุคนี้นักศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่เก่งภาษาและอีกไม่น้อยที่ไม่ช านาญด้านเทคโนโลยี
ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่จะเสริมทักษะเหล่านี้อาจ
เป็นการมอบหมายงานเพิ่มเติมอย่างเช่นบางสาขาวิชา อย่าง
การบัญชีภาษาอังกฤษก็จะเป็นศัพท์เฉพาะทางซึ่งก็ยังไม่ใช้การ
สนทนาแต่ทั้งนี้อาจเสริมเรื่องกรณีศึกษาที่เป็น Case Study ที่
เป็นภาษาอังกฤษและให้ผู้ เรียนลองท าความเข้าใจแล้วก็
ประเมินผลทักษะการใช้ภาษาได้ 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบ project base 
- ให้ความรู้ที่ท าสาขาวิชาที่ท าโครงงาน 
- กระตุ้นความพร้อมด้วยการเปลี่ยนสื่อที่ดึงดูด 
- มีการท างานและแบ่งหน้าที่ 
- ลงมือท า 
- มุ่งมั่นสิ่งที่เรียนรู้ 
- น าเสนอผลงาน 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาดี การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็คือการที่ผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้นัก 
เรียนได้ใช้ประสบการณ์ความรู้รอบตัวความช านาญและความ
สนใจของผู้เรียนแต่ละคนมาร่วม 

5 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรณุงาม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning integration) 
อาจจะได้ 2 ลักษณะคือ  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary 

 Instruction) เป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของ
เน้ือหาเดียวกันวิชาที่ใช้หลักการบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน
มากที่สุดคือวิชาภาษา หรือ กระบวนการทางภาษาซึ่ ง
ประกอบด้วยการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเนื่องจากมี
ความเกี่ยวพันกันหลายแบบเฒ่าจากวิชาภาษา แล้วยังมีวิชา
สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็ใช้หลักการเชื่อมโยง
ภายในวิชาได้ การบูรณาการระหว่างวิชา (Intradisciplinary 
Instruction) เป็นการเชื่อมโยงหรือรวมสัตว์ต่างๆตั้งแต่ 2 
สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวข้อ (Theme) เดียวกัน เป็นการ
เรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะคณิตศาสตร์ มี
ความรู้ในวิชาต่างๆมากกว่า 1 วิชาขึ้นไปเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
การแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาต่างๆจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียง 
กับชีวิตจริงมากที่สุด 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม การจัดการตรวจสอบแบบลงปฏิบัติเน้นการท างานเป็นกลุ่มทีม
มากขึ้นเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเกิดความเป็นผู้น าผู้ตามใน
เวลาเดียวกันแชร์ประสบการณ์หรือความรู้ซึ่งกันและกันเกิด
กระบวนการคิดร่วมกันลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาร่วมกันจะ
ท าให้เกิดการวิเคราะห์ต่างๆมากขึ้น 

7 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็คือ การที่ผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ ประสบการณ์ 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

การเรียน การสอนโดยใช้การปฏิบัติและเน้นการท างานเป็น
กลุ่มและทีมเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามการ
แก้ปัญหาร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนในการ
ท างาน 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์ สอนแบบใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์เป็นวิธีการสอนที่มี
การเชื่อมโยงการกระท ากับการคิดวิเคราะห์เข้าด้วยกัน โดยให้
ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์และสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้น ใน ชีวิตจริง ฝึกให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่นในค าสอนของผู้สอนฝึกน าข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆมา
สรุปประเด็นเพื่อประเมินค าว่าสิ่งใดถูกต้องดีงามเกิดประโยชน์
สิง่ใดบกพร่องไม่ถูกไม่ตรงในการตัดสินใจ 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
- จัดเสวนาเชิญผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านกฎหมายให้ความรู้ 
เกี่ยวกับปฏิบัติงานปัญหาที่พบในการท างานจริงให้ผู้เรียน
ทราบจากผู้มีประสบการณ์ 

11 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง วางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษา  
- ผู้สอนจัดท าแผนการสอนก่อนท าการเรียนการสอนโดย 
ร่วมกับนักศึกษาเพื่อวางแผนก่อนเรียน 

12 อาจารย์ดร.สมศักดิ์  สุภริักษ ์ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็น 2 แบบ คือการบูรณา
การภายในวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การน าเนื้อหา
สาระในวิชาเดียวกันหรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกันมาสัมพันธ์
กันผู้สอนสามารถน าสาระทุกเรื่องมาสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียว 
ได้  การบูรณาการระหว่ างวิชา  ( Interdisciplinary หรือ 
mulitidisciplinary) หมายถึงการน าเนื้อหาสาระของสอนวิชา
หรือหลายๆวิชามาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “Theme” ที่เลือกในส่วนบูรณาการระหว่างวิชาสามารถ
จัดได้หลายลักษณะด้วยกันและน าเสนอ 4 รูปแบบดังนี้ 
           แบบสอดแทรก (Infusion) คือลักษณะการจัดการ
เรียนรู้ จะสอดแทรกเนื้อหาหรือทักษะกระบวนการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ของตนโดยมีผู้สอน 1 คน  
           แบบคู่ขนาน (Parallel) คือลักษณะการจัดการเรียนรู้
จะมีครู 2 คนขึ้นไป 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไปวางแผน
ร่วมกันตามหัวข้อมโนทัศน์ (Concept) ปัญหา (Problem) 
เดียวกันและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกระบวนการและคุณธรรม
และต่างคนต่างสอนเนื้อหาตามกลุ่มสาระของตนเองโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  แบ่ง เป็น 4 
ลักษณะดังนี้คือ 
- แบบสอนคนเดียว คือจะจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆกับหัวเรื่อง/มโนทัศน์/ปัญหาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงหรือสาระที่ก าหนดขึ้นมา 
- แบบแยกกันสอนคือการจัดการเรียนรู้จะขายแบบคู่ขนาน 
โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆตามหัวเรื่อง/มโนทัศน์ /
ปัญหาแล้วต่างคนต่างต่อเนื้อหาตามกลุ่มสาระของตัวเองแต่
มอบหมายให้ท าโครงงานเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ร่วมกันหรือบางเรื่องจะสอนด้วยกัน 
- แบบสอนร่วมกันหรือแบบคณะคือการจัดการเรียนรู้จะ 
ร่วมกันวางแผนปรึกษาหารือก าหนดหัวเรื่องความคิดรวบยอด
หรือปัญหาร่วมกันสร้างหน่วยเรียนรู้บูรณ ร่วมกันและสอน
เป็นทีมหรือแยกกันสอนในบางเรื่อง 
- แบบข้ามวิชา (Trans disciplinary) คือลักษณะการ 
จัดการเรียนรู้เป็นการบูรณาการที่สูงขึ้นความเป็น  “วิชา” 
ของแต่ละศาสนาออกไปเป็นการเรียนโดยมีเขาคงหรือโจทย์
ประเด็นปัญหาที่วางไว้ผู้เรียนเรียนรู้หรือแสวงหาแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยผ่ านกิจก รรมและการศึกษาค้นคว้ าที่
หลากหลาย 

13 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนน าเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มาปรับปรุงการสอนจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มมาก ขึ้น 

 
สรุปประเด็น 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าระหวา่งศึกษาควรมอบหมายงานในลักษณะโครงงานวิจัยเพื่อให้ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับการท างานจริงสามารถเกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาได้จริง  

2. สอนแบบใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์เป็นวิธีการสอนที่มกีารเชื่อมโยงการกระท ากับความคดิ 
วิเคราะห์เข้าด้วยกันโดยให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ลักษณะต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตจริงฝกึให้ผูเ้รียนมีความเชื่อมั่นในค าสอนของผู้สอนฝึกน าข้อมูล ใจเย็นๆข่าวสารดา้นต่างๆมาสรุป
ประเด็นเพื่อประเมินค่าว่าสิ่งใดถูกต้องดีงามเกิดประโยชน์สิ่งใดบกพร่องไมถู่ก ไม่ตรงในการตัดสินใจ 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 4 ก.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(ครั้งที่ 4) 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ ได้น าความรู้มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา 

203 การบัญชีต้นทุน 1 หลังจากที่นักศึกษาได้จัดท าโครงงาน
ในรายวิชาดังกล่าวผู้สอนได้ก าหนดให้นักศึกษาน าองค์ความรูท้ี่
ได้จากการท าโครง งาน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษา
รุ่นน้องถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ สภาพปัญหาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันส่วน
หนึ่งมาจากการเรียนในระดับต้นรวมด้วยเนื่องจากความ
เข้มข้นของกระบวนการหรือหลักสูตรก็มีความส าคัญเป้าหมาย
การเรียนตั้งแต่ต้นของผู้เรียนก็มีความส าคัญเมื่อการเรียนใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรมีความหลากหลายเวลาต่อยอดจึงขาด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น ปวช.เรียนการขาย ปวส. เรียน
คอมพิวเตอร์ความมาปริญญาตรีก็อย่างเรียนอีกอย่างก็ท าให้
การเรียนในระดับอุดมศึกษาขาดทักษะความต่อเนื่องใน
วิชาการและวิชาชีพเฉพาะดังนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอุดมการณ์ เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจึงมี
ความส าคัญและไม่ใช่ การเตรียมเฉพาะสัปดาห์ก่อนเรียน
เท่านั้นยังต้องจัดเสริมระหว่างภาคเรียนเพื่อเติม ให้ผู้เรียนได้
เสริมทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนต่อยอดใน
รายวิชาที่สูงขึ้นได้ 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
- ผู้เรียนประเมินตนเองว่าตนเองมีความรู้และมีส่วนร่วมกับ 
การด าเนินโครงงานมากน้อยเพียงใด 
- ผู้เรียนประเมินซ่ึงกันและกันสมาชิกในกลุ่มประเมินซ่ึงกัน 
และกันการประเมินสามารถมองที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน นั้นๆ 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาดี การสอนแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นการสอนที่เน้นสื่อการสอนที่

ใช้เทคโนโลยีระดับสูงน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 

5 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งสองลักษณะนั้น  
- การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary 

 lnstruction)  
- การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary 

 lnstruction)  
สามารถจัดเป็นรูปแบบของการบูรณาการ (Models of 
integration) ได้ 4 รูปแบบคือ  
        -บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion instruction) การ 

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ผู้สอนในวิชาหนึ่ ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆเข้าในการ เรียนการสอนของ
ตนเป็นการสอนตามแผนการสอนและ ประเมินผลโดยผู้สอน
คนเดียววิธีนี้ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเรียนจากผู้สอนคนเดียวแต่ก็
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆได้  

       -บูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) การ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
สอนตามวิชาการต่างคนต่างสอนแต่ต้องวางแผนเพื่อสอน
ร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง/ ความคิดรวบยอด/ ปัญหาเดียวกัน
ระบุสิ่งที่ท าร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันว่าจะสอนหัวเรื่อง/ 
ความคิดรวบยอด/ ปัญหานั้นๆได้อย่างไรในวิชาของแต่ละคน
ใครควรสอนก่อนหลังงานหรือการบ้านที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ท าจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวิชาแต่ทั้งหมดจะต้องมีหัว
เรื่อง/ ความคิดรวบยอด/ ปัญหาร่วมกันการสอนแต่ละวิชาจะ
เสริมซึ่งกันและกันท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันระหว่างวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       -บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary 

Instruction) การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้คล้าย
กับบูรณาการแบบขนานกล่าวคือผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สอนตามวิชาการมาวางแผนเพื่อสอนร่วมกันโดยก าหนดว่า
จะสอนหัวเรื่อง/ ความคิดรวบยอด/ ปัญหาจัดท าแผนการ
สอนร่วมกัน และร่วมกันสอนเป็นคณะ (Team)  โดย
ด าเนินการสอนผู้เรียนกลุ่มเดียวกันมอบหมายงาน/โครงการ 
ให้ผู้ เรี ยนท าร่ วมกันผู้ สอนทุกวิชาก าหนดเกณฑ์ เพื่ อ
ประเมินผลชิ้นงานของผู้เรียนร่วมกันการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ได้อย่างหลากหลาย 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้
นักศึกษามีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออารมณ์ความคดิ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ลักษณะของภาพรวมหรือแบ่งกลุ่ม
โดยการให้โจทก์ในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งที่จะ โต้ ตอบ มี
แนวทางและแก้ไขปัญหาร่วมกันการจัดการเรียนการสอนแบบ
นี้จะมุ่งให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ซึ่ งกันและกันเกิดการ
วางแผนร่วมกันร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันปฏิบัติ 

7 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว ความเข้าใจแนวคิดจากหลายสาขาอาชีพ เพราะปัญหาที่
ซับซ้อนมากขึ้นในโลกปัจจุบันเราจึงต้องการบุคลากรจาก
หลากหลายสาขาอาชีพพูดง่ายๆคือต้องรู้ลึกในสาขาตนเองและ
ลูกจ้างในสาขาอื่นไปพร้อมๆกัน 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

การสอนแบบแบ่งกลุ่มและตั้งโจทย์เพื่ออภิปรายร่วมกันและ
วิเคราะห์หาวิธีในการแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มและเน้นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์ สอนแบบศูนย์การเรียนเป็นการจัดระบบห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้อาศัยเน้ือหาวิชาที่จัดออกเป็น
หน่วยแต่ละหน่วยจะมีกิจกรรมสื่อวัสดุอุปกรณ์และเนื้อหาวิชา
ที่แตกต่างกัน 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด ยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
     -ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย 

- ให้ผู้เรียนไปให้ฎีกาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จริงในบริบทกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

11 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง ใช้สถานการณ์ในปัจจุบันมาเป็นเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นการฝึกคุณลักษณะด้านการจัดระบบการคิด  ทั้งคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจเลือกรับข้อมูลที่
เป็นเท็จ เป็นจริงได้ 

12 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ 1. นวัตกรรมหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated 
 Curriculum Innovation) การจัดกิจกรรมบูรณาการแบบ
เน้นคุณธรรม (moral-focused activity) โดยการสอดแทรก
การพัฒนาคุณธรรมระหว่างการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 

2.  นวัตกรรมกระแสนิยมการ (In Trend Innovation) จัด 
กิจกรรมใช้การสร้างกระแสหรือการน าค่านิยมที่เกิดขึ้นตาม
กระแสในช่วงนั้นมาใช้เป็นสื่อในการออกแบบกิจกรรมเพื่อดึง 
ความสนใจของนักเรียนหรือการก าหนดกิจกรรมที่มีลักษณะ
การแข่งขันเพื่อลดช่องว่างระหว่างสถาน ภาพของบุคคล  

3.  นวัตกรรมกระบวนการบูรณาการ (Integrated Process 
 Innovation ) การจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกระบวนการ
ด าเนินงานของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะระยะไม่ใช่จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วหยุดแล้ว
เริ่มท ากิจกรรมอื่นต่อไปไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเดิม  

4. นวัตกรรมเริ่มจากนักเรียนร้อยแปดแบบ (108 Student  
Initiations Innovation ) แบบจัดการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
เป็นผู้คิดริเริ่มและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ได้กิจกรรมและการ
ขยายผลที่น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณ์  

5. นวัตกรรมที่ท าให้เข้าระบบสถาบัน (Institutionalized 
 Innovation )การจัดกิจกรรมที่ก าหนดเป้าหมายของการ
ด าเนินงานในระดับสูงและท าให้เป็นภารกิจปกติของโรงเรียน
โดยก าหนดเป็นแผนงานหลัก  

6. นวัตกรรมอิงการเรียนรู้จากการบริหาร (Service 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 Learning-Based Innovation) การจัด กิจกรรมที่จัดโอกาส
ให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากการท างานที่เป็นการให้บริการ
แก่สังคม  

7.  นวัตกรรมการประชุม (Forum Innovation ) การจัด 
กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการประชุมใน
รูปแบบของสมัชชาหรือการเสวนาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 

8. นวัตกรรมคุณค่าเพื่อชีวิต (Living Values Innovation) 
การจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดคุณค่าเพื่อชีวิตซึ่งพัฒนาโดย
นักวิชาการชาวตะวันตกบนพื้นฐานแนวคิดของการพัฒนา
จิตใจของนักเรียนให้มีความสงบและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   

9. นวัตกรรมที่เป็นนิสัยประจ า ( Routine Habit 
Innovation)การจัดกิจกรรมโดยครูเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะที่
จะเป็น จ าเป็นต้องพัฒนาในตัวนักเรียนและฝึกปฏิบัติเป็นนิสัย
ในชีวิตประจ าวัน  

10. นวัตกรรมการพัฒนาตนเอง (Self-Development 
 Innovation)การจัดกิจกรรมโดยการฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ประเมินตนเองและมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆเช่น
กิจกรรมการเผากิเลสให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ที่ตนเองได้ปฏิบัติบนกระดาษ 

11.นวัตกรรมการประยุกต์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real 
World Application Innovation) การจัดกิจกรรมโดยการน า
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้กับการแสดง
พฤติกรรมในโรง เรียน 

13 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี มอบหมายงานให้นักศึกษาท าระหว่างศึกษามอบหมายงานใน
ลักษณะเป็นใบงาน ให้ศึกษาข่าวสารทางด้านบัญชีเพื่อให้
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการท างานจริง
สามารถเกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาได้จริง 

14 ดร.สมศักดิ์  สุภิรกัษ์ ไม่มีความคิดเห็น 
 



21 
 

สรุปประเด็น  
1.  ปัญหาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากการเรียนในระดับต้นร่วม 

ด้วยเน่ืองจากความเข้มข้นของกระบวนการหรือหลักสูตรก็มีความส าคัญต่อหมายการเรียนตั้งแต่ต้นของผู้เรียน
ก็มีความส าคัญเมื่อการเรียนในสาขาวิชาหรือหลักสูตรมีความหลากหลายเวลาต่อยอดจึงขาดความ เชี่ยวชาญ
เฉพาะเฉพาะทาง  

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าระหว่างศึกษามอบหมายงานในลักษณะเป็นใบงานให้นักศึกษา  
ข่าวสารทางด้านบัญชีเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการท างานจริงสามารถเกิดองค์
ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาได้จริง  

3.  กิจกรรมบูรณาการแบบสอดแทรกคุณธรรม (moral-focused actvity) โดยการสอดแทรก 
การพัฒนาคุณธรรมระหว่างการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 6 ต.ค. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา 
(ครั้งที่ 5) 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์  ได้น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยใช้

เทคนิคกำรใช้ค ำถำม เทคนิคกำรเรียนรู้แบบมีร่วมมือ และเทคนิคเพื่อ
ช่วยเพื่อน มำเสริมในกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ 
และหลำกหลำยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน สนใจเรียนเพิ่มมำกขึ้น 

2. อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ  กำรเรียนกำรสอนตอ้งมคีวำมยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ ์และไม่
ต้องจ ำเพำะในห้องเรียนเท่ำนั้น ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีนโยบำยเรื่อง
กำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรูคู้่กับกำรปฏิบัติงำนจริงใน
สถำนประกอบกำร นับวำ่มำถูกทำงเพรำะนักศึกษำจะได้เจอ
สถำนกำรณ์จริงแก้ไขปัญหำจริงแต่สิ่งทีต่้องด ำเนินกำรคือกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้กับนักศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
นั้น เพื่อสร้ำงทักษะทีส่ ำคัญให้กับนักศึกษำ 

3. อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร  กำรแบ่งกลุ่มและแบ่งตำมควำมสำมำรถของนักศกึษำ
โดยทั่วไปกลุ่มที่ใช้ในสำยงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนขนำด 6-8 คน 
โดยแบ่งตำมควำมสำมำรถ 

4. อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี  กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ (Pedagogy) ในศตวรรษที่ 21 
จะต้องออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงองค์
ควำมรูด้้วยตนเองกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรเสนอแนะเพื่อกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำน Technology ท ำให้ผู้เรียนเข้ำถึงควำมรู้ได้
รวดเรว็และกว้ำงขวำงมำกขึ้น 

5. อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุณ
งาม 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
       1. สำมำรถตรวจสอบได้จำกตัวชี้วัดคือผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ได้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิชำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำ
ได้ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
       2. เกิดกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ผู้เรียนเข้ำใจเน้ือหำในลักษณะองค์
รวมมองเห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิชำและลดควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำ
ในแต่ละวิชำ 



23 
 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงโดยใช้วิธีกำรผสมผสำน
กันระหว่ำงสำระควำมรู้ กระบวนกำร คุณธรรม และลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นกำรเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงไม่จ ำกัด เพรำะผู้เรียน
ได้ เรียนรู้วิธีกำรเรียนตลอดชีวิต 
         4. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยรูปแบบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร
กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
         5. ส่งเสริมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยรู้จักกำรเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่นโดยค ำนึงถึง
ควำมคิดเห็นและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 

6. อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม        กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสำธิตวิธีนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่น่ำสนใจ 
โดยให้นักศึกษำออกมำเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้กระท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำง
พร้อมกับกำรบอกหรืออธิบำยให้เข้ำใจ เช่น กำรสอนท ำบัญชีครัวเรือน 
กำรสอนท ำน้ ำผลไม้กำรสนทนำแบบนี้จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรสังเกต
ขั้นตอนกำรสำธิตต่ำงๆ ท ำให้ ทั้งกำรสำธิต ควรสำธิตก็จะเป็นกำรตอบ
และให้ค ำแนะน ำ ท ำให้ทั้งคนสำธิตต้องเข้ำใจในกระบวนกำรที่ตัวเอง
สอน 

7. อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว  อุตสำหกรรมบริกำรซึ่งอยู่ ในสำยสังคมศำสตร์จะมีกำร
ขยำยตัวสูงแต่คนที่มีศักยภำพที่พร้อมจะป้อนเข้ำสู่ธุรกิจนี้กลับสวน
ทำงในเชิงที่มุ่งตัวเลขทำงปริมำณมำกกว่ำด้ำนคุณภำพส่วนกำรผลิต
คนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีก็ยังเป็นภำระอันหนักอึ้งเพรำะ
เด็กไทยบำงส่วนยังชอบที่จะประสบผลส ำเร็จง่ำยสบำย โดยเฉพำะ
ต้องจบเร็ว รวดเร็ว 

8. อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

 กำรสอนโดยกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำเป็นระดับควำมรู้
และน ำผลงำนที่ผลิตมำวิเครำะห์ถึงปัญหำที่เกิดขึ้นหรือผลที่ได้เพื่อเป็น
กำรพัฒนำควำมรู้ก่อนกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร 

9. อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์  จัดกำรเรียนกำรสอนแบบใช้ชุดกำรสอน เป็นกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่ได้รับกำรออกแบบและจัดไว้เป็นระบบอันประกอบด้วย
จุดมุ่งหมำย เน้ือหำและวัสดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำวได้รับ
กำรรวบรวมไว้อย่ำงระบบเป็นระเบียบ เพื่อจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนได้
ศึกษำจำกประสบกำรณ์ทั้งหมด 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
10. อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด แยกองค์ประกอบควำมคิด  

 - น ำคดีตัวอย่ำงมำให้ผู้เรียนวิเครำะห์องค์ประกอบควำมผิดในทำง 
อำญำโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
   กลุ่มที่ 1 คดีอำญำของรัฐเกดิจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
   กลุ่ม ที่ 2 คดีอำญำของเอกชนที่ผู้กระท ำเป็นบุคคลธรรมดำ  
- น ำองค์ประกอบมำเปรียบเทียบกัน 
-  หำควำมต่ำงในคดีตัวอย่ำง  

11. อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง วัดผลกำรเรียน  
- วดัควำมรู้ของนักศึกษำก่อนเรียน เพื่อกำรสอนที่ตอบวัตถุประสงค์  

12. อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี
 

หลักในกำรจดักำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรบูรณำกำร  
     1. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงกระตือรือร้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันท ำงำนกลุ่มด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม
ลักษณะต่ำงๆ หลำกหลำยในกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
มีโอกำสได้ลงมือท ำ  
     2. จัดประสบกำรณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็น
รูปธรรมเข้ำใจง่ำยตรง กับควำมจริงสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำ วัน
ได้อย่ำงมีเหตุผล จัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
ควำมรู้สึกกล้ำคิดกล้ำท ำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งควำมรู้สึก 
นึกคิดของตนเองต่อสำธำรณะชนหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
     3. เน้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยม และจริยธรรมที่ถูกต้องดีงำม 
ให้ผู้เรียนสำมำรถวำงแผนแยกแยะควำมถูกต้องดีงำมและควำม
เหมำะสมได้ สำมำรถขจัดควำมขัดแย้งได้ด้วยเหตุผล มีควำมกล้ำหำญ
ทำงจริยธรรมและแก้ไขปัญหำด้วยปัญญำและสำมัคคี  
หลักกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรแบบบูรณำ
กำร ดังนี ้ 
     1. จัดกิจกรรมที่ใช้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้ำน ได้แก่ ร่ำงกำย
สติปัญญำ สังคม และอำรมณ์  
     2. ยึดกำรบูรณำกำรวิชำเป็นส ำคัญ โดยกำรบูรณำกำรทั้งภำยใน
วิชำ เดียวกันหรือระหว่ำงวิชำเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน ให้
เป็น ควำมรู้แบบองค์รวม  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     3. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญโดยให้ผู้ เรียนมีโอกำสได้
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ปรึกษำหำรือ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน  
     4. ยืดกำรค้นพบด้วยตนเองเป็นส ำคัญ  
     5. เน้นกระบวนกำรควบคู่ไปกับผลงำนโดยกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน 
วิเครำะห์ถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดผลงำนโดยค ำนีงถึง
ประสิทธิผลของงำนด้วย  
     6. เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ส่งเสริมให้
เกิด กำรปฏิบัติจริงและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติของผูเ้รียน  
     7, เน้นกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและมีควำมหมำย  
     8. เน้นกำรเป็นคนดีและมีคุณค่ำต่อสังคม ประเทศชำติ เห็นคุณค่ำ 
ของสรรพสิง่หรือส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน  

 
 
 
  
สรุปประเด็น 
  1. กำรสอนโดยกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำเป็นระดับควำมรู้และน ำผลงำนที่ผลิตมำวิเครำะห์ถึง
ปัญหำ ที่เกิดขึน้หรือผลที่ได้เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ก่อนกำรห ำงำนจริง  
 2. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบใช้ชุดกำรสอนเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรออกแบบและจัดไว้เป็น
ระบบ อันประกอบด้วยจุดมุ่งหมำย เนื้อหำและวัสดุ อุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำว ได้รับกำรวบรวมไว้
อย่ำง เป็นระบบ เป็นระเบียบ เพื่อจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษำจำกประสบกำรณ์ทั้งหมด 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 10 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา 
(ครั้งที่ 6) 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์  ได้น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนใน 

รำยวิชำ GDT 014  018   ที่ เน้นให้นักศึกษำท ำโครงกำร   บน
พื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้กำรวิจัยเป็นฐำน โดยกำรน ำองค์
ควำมรู้ภำคทฤษฎีที่ได้จำกกำรเรียนใน ห้องเรียนไปวิเครำะห์ข้อมูล
จริงในชุมชน  แล้วพัฒนำหลักสูตรอบรมลงสู่ชมชุน และเขียนรำยงำน
ในรูปแบบของกำรวิจัย  
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2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ  หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรได้ไม่ต้อง เข้ม

เน้ือหำมำกจนเกินไปแต่ให้เน้นหลักแนวคิดที่ส ำคัญของ แก่นวิชำกำร
และวิชำชีพนั้นๆ ลดชั่วโมงกำรเรียนลงตำมควำมจ ำเป็นเพิ่มให้เรียนรู้
ประสบกำรณ์จริงมำกขึ้นแต่ต้องมีกำรก ำกับอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร กำร ใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงงำน 
- กำรให้ค ำปรีกษำหำรือ Social Network  
- กำรน ำเสนอควำมคืบหน้ำในรูปแบบ Media  
กำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี  ทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่  21 สำระวิชำมี
ควำมส ำคัญแต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค 
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำควรเป็นกำรเรียน จำกกำร
ค้นคว้ำเองของผู้เรียนโดยผู้สอนจะช่วยแนะน ำและ ช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสำมำรถ ประเมินควำมก้ำวหน้ำของ
กำรเรียนรู้ของตนเอง ได้ 

5 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
(Student- Centred Approach) กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
หมำยถึง กำรสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
กำรด ำรงชีวิตเหมำะสมกับควำมสำมำรถและควำมสนใจของผู้เรียน 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดกำร
เรียนรู้ด้วตนเอง  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีอยู่หลำย
ลักษณะและหลำยระดับโดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนช่วยเอื้อ
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น โดยกำรเตรียมด้ำนเนื้อหำ วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อกำรเรียนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับผู้เรียนกำรเรียนกำรสอนที่มี
นักเรียนเป็นศูนย์กลำงนี้มีควำมต่อเนือง อย่ำงเห็นได้ชัดกับแนวโน้ม
ในปัจจุบันเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ด้วย ตนเอง ซึ่งจะมีค ำศัพท์บัญญัติไว้
หลำยค ำ เช่น Learner Autonomy, Self-directed Learner และ 
Learner Independence แต่ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนที่มีผู้ เรียน
เป็นส ำคัญนี้มุ่งที่ผู้เรียนเป็นกลุ่มมำกกว่ำเป็นรำยบุคคล จะเห็นได้ว่ำ 
กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญนี้ สำมำรถจัดในลักษณะ
ต่ำงกันได้ 3 รูปแบบ กล่ำวคือ  
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แบบที 1 Student - centred Class ผู้สอนจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหำ 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียน ผู้เรียนเป็นผู้ด ำเนินกิจกรรม กำรเรียนตำม
ค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของผู้สอนส่วนมำกเป็นกิจกรรมกลุ่ม หรือ
กิจกรรมคู่กับเพื่อนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเป็นส ำคัญ  
แบบที่  2 Learner - based Teaching ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น หรือ
มอบหมำยให้ผู้เรียนผลิตสื่อ เนื้อหำของเรื่องที่จะเรียนขึ้นมำ โดยใช้
ควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญของผู้เรียนเป็นฐำนในกำรสร้ำง
สื่อ 
แบบที่ 3 Learner Independence เป็นแบบที่ผู้เรียนจะเป็นอิสระ
จำกกำรเรียนในห้องเรียนปกติผู้เรียนสำมำรถเลือกใช้สื่อ ที่จัดสรรไว้
ในห้องศูนย์กำรเรียนรู้แล้วเลือกท ำงำนหรือฝึกปฏิ บัติตำม ควำม
ต้องกำรฅวำมสนใจฃองตน ผู้เรียนอำจจะเรียนคนเดียวหรือเรียนเป็น
คู่กับเพื่อนก็ได้ ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่ภำยใต้เงื่อนไขหรือสัญญำ กำรเรียน
ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน 
 ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญก็กำร ที่
ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อเปิดโอกำส ให้
นักเรียนได้ใช้ประสบกำรณ์ ควำมรู้รอบตัว ควำมข ำนำญเเละควำม
สนใจของผู้เรียนแต่ละคนมำรวมกันท ำกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมี
โอกำสติดพิจำรณำแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้
ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ เมื่อผู้ เรียนมีควำมต้องกำรผู้สอนจะให้
ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรคิด กระบวนกำรท ำงำนฃองผู้เรียน
มำกกว่ำที่ผู้เรียนคิดหรือสิงที่ผู้เรียนผลิตขึ้นมำซึ่งนักกำรศึกษำกลุ่ม 
หนี่งมีควำมเชื่อว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของทรัพยำกร
มนุษย์ ให้ดีขึ้นและบรรลุเป้ำหมำยของกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ดังนั้น
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนจึงเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิงต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสมมติ  
 เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต้องก ำหนดหัวข้อเรื่อง หรือ
สร้ำงสถำนกำรณ์มำให้คล้ำยกับควำมจริง อำจยกตัวอย่ำงจำกข่ำวที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้นักศึกษำสวมบทบำทนั้นตำมที่นักศึกษำรู้จัก 
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กำรสอนแบบที่จะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจและแสดงออกจำกพฤติกรรม
ของนักศึกษำได้  

7 อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว  กำรเรียนรู้กำรท ำโครงงำนให้กับนักศึกษำท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

 หลักสูตรเน้นกำรบูรณำกำรควำมรู้คู่กับกำรท ำงำนจริงโดย
ให้นักศึกษำได้พบและอภิปรำยงำนร่วมกับสถำนประกอบกำรและ ได้
รู้จักกำรใช้ควำมรู้ที่ได้เรียนมำใช้แก้ปัญหำต่ำงๆ ด้วยกำรท ำงำนเป็น
ทีม 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์        สอนแบบใช้คอมพิวเตอร์ เป็นกำรสอนที่เน้นสื่อกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 
       -ช่วยให้วิธีกำรเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนแนวทำงเพิ่มเติมในกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน และทักษะกำรคิด
ขั้นสูง 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด รูปแบบสัญญำทำงแพ่ง 
      - น ำเอกสำรสัญญำต่ำงๆในทำงแพ่งเช่นซ้ือขำยสัญญำเช่ำสัญญำ
ขำยฝำกกันอย่ำยืมมำให้ศึกษำรำยละเอียด 
       - พิจำรณำควำมรับผิดชอบตำมสัญญำในแต่ละประเภท 

11 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง น ำผลทดสอบก่อนเรียนมำวิเครำะห์  
        - วิเครำะห์ผลจำกกำรทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษำเพื่อ
ทรำบปัญหำหรือจุดอ่อนของนักศึกษำและวัดองค์ควำมรู้ก่อน
กำรศึกษำ 

12 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี
 

 กำรเรียนรู้เกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์ของ 2 มิติ คือ กำรรับรู้
และกระบวนกำรจัดกำรกระท ำข้อมูล กำรรับรู้ของบุคคลมี 2 
ช่องทำง คือ ทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรมและผ่ำนทำงควำมคิด
รวบยอดที่เป็นนำมธรรมเป็นกำรจัดกระท ำกับข้อมูลที่รับรู้นั้นมี 2 
ลักษณะเช่นเดียวกันทีกำรลงมือทดลองปฏิบัติและกำรสังเกตุโดยใช้
ควำมคิดอย่ำงไตร่ตรองลำกเส้นตรงของช่องทำงกำรรับรู้ 2 ช่องทำง
และเส้นตรงของกำรจัดกระท ำข้อมูลเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้มำตัดกัน
แล้วเขียนเป็นวงกลมจะเกิดพื้นที่เป็น 4 ส่วนของวงกลมซึ่งสำมำรถ
แทนลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ คือ  
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 แบบที่ 1 เป็นผู้เรียนที่จินตนำกำร (imaginative learners) 
มีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรมและใช้กระบวนกำรจัด
กระท ำข้อมูลด้วยกำรสังเกตอย่ำงไตร่ตรอง  
 แบบที่ 2 ผู้เรียนที่ถนัดกำรวิเครำะห์ (analytic learners) มี
กำรรับรู้ผ่ำนทำงควำมคิดรวบยอดที่เป็นนำมธรรมและชอบใช้
กระบวนกำรสังเกตอย่ำงไตร่ตรอง  
 แบบที่ 3 เป็นผู้เรียนที่ถนัดใช้สำมัญส ำนึก (commonsense 
learners) เพรำะมีกำรรับรู้ผ่ำนทำงควำมคิดรวบยอดที่เป็นนำมธรรม
และชอบใช้กระบวนกำรลงมือท ำ  
 แบบที่ 4 เป็นผู้เรียนที่ถนัดในกำรปรับเปลี่ยน (dynamic 
leaners) มีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรมและชอบใช้
กระบวนกำรลงมือปฏิบัติ  
แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำงำนของสมองทั้งสองสิท ำให้เกิดเป็นแนวกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ค ำถำมหลัก 4 ค ำถำม คือ ท ำไม 
(why) อะไร (what) อย่ำงไร (How) และถ้ำ ( If)สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนที่มีลักษณะกำรเรียนรู้แตกต่ำงกันทั้ง 4 แบบให้สำมำรถใช้
สมองทุกส่วนของตนในกำรพัฒนำศักยภำพของตนได้อย่ำงเต็มที่  
 วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ใช้
สมองทุกส่วนทั้งซีกซ้ำยและขวำในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ตนเอง  
 กระบวนกำรเรียนกำรสอนของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ตำมวัธจักรกำรเรียนรู้ 4 MAT มีข้ันตอนด ำเนินกำร 8 ขั้น ดังนี ้ 
 ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงประสบกำรณ์ผู้สอนเริ่มต้นจำกกำรจัด
ประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของเรื่องที่เรียนด้วยตนเองซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนตอบได้ว่ำท ำไมตนจึงเรียนรู้เรื่องนี้  
 ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์ประสบกำรณ์หรือสะท้อนควำมคิดจำก
ประสบกำรณ์ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดควำมตระหนักรู้และยอมรับ
ควำมส ำคัญของเรื่องที่เรียน  
 ขั้นที่ 3 กำรพัฒนำประสบกำรณ์เป็นควำมคิดรวบยอดหรือ
แนวคิดเมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่ำของเรื่องที่เรียนแล้วผู้สอนจึงจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงควำมคิดรวบยอดขึ้นด้ วย
ตนเอง  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 4 กำรพัฒนำควำมรู้ควำมคิดเมื่อผู้เรียนมีประสบกำรณ์
และเกิดควำมคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้วผู้สอนจึงกระตุ้น
ให้ผู้เรียนพัฒนำควำมรู้ควำมคิดของตนให้กว้ำงขวำงและลึกซึ้งขึ้น 
กำรให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยกำร
เรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ 4 นี้คือกำรตอบค ำถำมว่ำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร  
 ขั้นที่ 5 กำรปฏิบัติตำมแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นตอนนี้ผู้สอน
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ควำมคิดที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ในขั้นที่ 
3-4 มำทดลองปฏิบัติจริงและศึกษำผลที่เกิดขึ้น  ขั้ น ที่  6 ก ำ ร
สร้ำงสรรค์ชิ้นงำนของตนเองจำกกำรปฏิบัติตำมแนวคิดที่ได้เรียนรู้ใน
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแนวคิดควำม
เข้ำใจแนวคิดนั้นจะกระจ่ำงขึ้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
พัฒนำควำมสำมำรถของตนโดยกำรน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นไปใช้
หรือปรับประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนที่เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
ตนเองดังนั้นค ำถำมหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือจะท ำอย่ำงไร  
 ขั้นที่ 7 วิเครำะห์ผลงำนและแนวทำงในกำรน ำไปประยุกต์ใช้
เมื่อผู้เรียนได้สร้ำงสันชิ้นงำนของตนตำมควำมถนัดแล้วผู้สอนควรเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงำนของตนชื่นชมกับควำมส ำเร็จและ
เรียนรู้ที่ จะวิพำกษ์วิ จำรณ์อย่ ำงสร้ ำงสรรค์รวมทั้ งรับฟั งข้อ
วิพำกษ์วิจำรณ์ เพื่อกำรปรับปรุงงำนของตนให้ดีขึ้นและน ำไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป  
 ขั้นที่ 8 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดขั้นนี้เป็นขั้นขยำย
ขอบข่ำยของควำมรู้โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดแก่กันและกัน
และร่วมกันอภิปรำยเพื่อกำรน ำกำรเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และอนำคตค ำถำมหลักในกำรอภิปรำยก็คือ อำจน ำไปสู่กำรเปิด
ประเด็นใหม่ส ำหรับผู้เรียนในกำรเริ่มต้นวัฏจักรของกำรเรียนรู้ในเรื่อง
ใหม่ต่อไป  
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจำกกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ผู้เรียนจะ
สำมำรถควำมรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เรียนจะเกิดควำมรู้ควำม1เข้ำใจ
และน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นไปใช้ได้และสำมำรถสร้ำงผลงำนที่เป็น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองรวมทั้งได้พัฒนำทักษะกระบวนกำร
ต่ำงๆอีกจ ำนวนมำก 
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
13 อาจารย์ดร.สมศักดิ์  สุภริักษ ์  ได้น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

เทคนิคกำรใช้ค ำถำมเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนมำเสริมในกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ
และหลำกหลำยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนเพิ่มขึ้น 

 
สรุปประเด็น  
 1. กำรเรียนรู้แบบสมมุติฐำนเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต้องก ำหนดหัวข้อเรื่องหรือสร้ำง
สถำนกำรณ์ขึ้นมำให้ขำยกับควำมเป็นจริงอำจยกตัวอย่ำงจำกข่ำวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยให้นักศึกษำสม
บทบำทตำมที่นักศึกษำ รู้จัก กำรสอนแบบที่จะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจและแสดงออกจำกพฤติกรรมของนักศึกษำ
ได้  
 2. อ ำพลทดสอบก่อนเรียนมำวิเครำะห์วิเครำะห์ผลจำกกำรทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษำเพื่อทรำบ
ปัญหำหรือจุดอ่อนของนักศึกษำและวัดองค์ควำมรู้ก่อนกำรศึกษำ  
 3. หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรได้ไม่ต้องเข้มเนื้อหำมำกจนเกินไปแต่ให้เน้นหลัก
แนวคิดที่ส ำคัญของแก่นวิชำกำรและวิชำชีพนั้นๆ ลดชั่วโมงกำรเรียนลงตำมควำมจ ำเป็นเพิ่มให้เรียนรู้
ประสบกำรณ์จริงมำกขึ้นแต่ต้องมีกำรก ำกับอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา 
(ครั้งที่ 7) 

 
ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุ่ณงาม  ได้น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนกำร
สอนโดยกำรสอดแทรกในเนื้อหำและกระบวนกำรสอน 
สอนในต ำรำจึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรสอนโดยเน้นให้
นักศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกสถำนกำรณ์จริงและเน้นเรื่อง
กำรท ำงำนเป็นทีมมีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำก
ขึ้น 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ  กำรสอนนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 อำจไม่ต้องเน้น
ทฤษฎีในห้องเรียนเพรำะปัจจุบันนักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำ
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อมูลเหล่ำนี้ได้จำกสื่อออนไลน์แต่อำจปรับในรูปกำร
เรียนรู้ผ่ำนโครงงำนเพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกกำรแก้ไขปัญหำ 

3 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี  Web Base Hearning (WBH) เรียนรู้ที่อำศัย 
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเป็นรูปแบบกำรประยุกต์  มี
คุณสมบัติใช้มัลติมีเดียเข้ำกับคุณสมบัติไซ้เบอร์มีเดียกับ
อินเตอร์เน็ตเผยแพร่ เสริมสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีขอบเขตเวลำ
และระยะทำง 

4 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร  ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็น
ตัวก ำหนดควำมพร้อมของผู้เรียนเข้ำสู่โลกกำรท ำงำนที่มี
ควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบันได้แก่ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรม กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรแก้ปัญหำ 
กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 

5 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์
 

 รูปแบบวิธีสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยมีรูปแบบ
ดังนี้เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้คณำจำรย์ผู้สอนน ำไปใช้ให้
เหมำะสมกับรำยวิชำของตน รูปแบบที่ 1 มีสอนแบบใช้
บทบำทสมมติ: ใช้บทบำทสมมติเป็นกิจกรรมที่มีกำร
ก ำหนดสถำนกำรณ์สมมติและบทบำทของผู้ เรียนใน
สถำนกำรณ์นั้นแล้วให้ผู้ เรียนสวมบทบำทและแสดง
บทบำทตำมควำมรู้สึก ประสบกำรณ์ เจตคติที่มีต่อบทบำท
นั้นวิธีกำรนี้จะช่วยให้มีโอกำสศึกษำวิเครำะห์ถึงควำมรู้สึก
และพฤติกรรมของตนเองได้อย่ำงลึกซึ้งอีกทั้งยังสำมำรถ
ช่วยให้เข้ำใจพฤติกรรม ควำมรู้สึก อำรมณ์ และเหตุผลของ
บุคคลที่สวมบทบำทนี้ในชีวิตจริงได้ รูปแบบที่ 2 วิธีสอน
แบบใช้กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์: เป็นวิธีกำรสอนที่มี
กำรเชื่อมโยงกำรกระท ำกับกำรคิดวิเครำะห์เข้ำด้วยกันโดย
ให้ผู้เรียนได้เผชิญสถำนกำรณ์ลักษณะต่ำงๆซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงฝึกให้ผู้เรียนมีควำม
เชื่อมั่นในค ำสอนของผู้ฝึกน ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำงๆมำ
สรุปประเด็นเพื่อประเมินว่ำสิ่ ง ใดถูกต้องดี งำมเกิด
ประโยชน์ สิ่งใดบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงในกำรตัดสิน
รูปแบบที่ 3 วิธีสอนแบบใช้บทเรียนส ำเร็จรูป: กำรล ำดับ
ประสบกำรณ์ที่ได้วำงไว้ส ำหรับผู้เรียนน ำไปสู่ควำมสำมำรถ
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยอำศัยหลักควำมสัมพันธ์ของสิ่งเร้ำและกำรตอบสนอง
ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพ เรียนส ำเร็จรูปอยู่บน
พื้นฐำนจิตวิทยำกำรศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้โดยมี
หลักกำรและทฤษฎีกำรเรียนรู้เข้ำมำเกี่ยวข้อง ได้แก่ S-R 
Theory แ ล ะ  Reinforcement ข อ ง  Skinner แ ล ะ 
Learning Theory ของ Thorndike รูปแบบที่ 4 วิธีกำร
สอนแบบศูนย์กำรเรียน: กำรจัดระบบห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสำมำรถประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพกิจกรรมกำรเรียนรู้อำศัยเนื้อหำวิชำที่จัด
ออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยจะมีกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และ
เนื้อหำวิชำที่แตกต่ำงกันโดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยกำร
ประกอบกิจกรรมจำกหน่วยงำนต่ำงๆตำมที่ก ำหนดภำยใต้
กำรดูแลของผู้สอน กำรเรียนเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐำน
ของหลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อประสม 
กระบวนกำรกลุ่ม กฎ แห่งควำมพร้อม และควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล รูปแบบที่ 5 วิธีกำรสอนแบบใช้ชุดกำรสอน: 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรออกแบบและจัดไว้เป็น
ระบบอันประกอบด้วยจุดมุ่งหมำยเนื้อหำและวัสดุอุปกรณ์
โดยกิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำวได้รับกำรรวบรวมไว้อย่ำงเป็น
ระบบเป็นระเบียบเพื่อจะเตรียมไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษำจำก
ประสบกำรณ์ทั้งหมด กำรสอนเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐำน
หลักกำรและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรใช้สื่อประสมและกำรใช้
วิธีกำรวิเครำะห์ระบบ (System Approach)ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้เรียนกับกิจกรรมกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน
กับผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง 
รูปแบบที่ 6 กำรสอนแบบใช้คอมพิวเตอร์: เป็นกำรสอนที่
เน้นสื่อกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ แบบที่ 7 กำรสอนแบบโครงกำร: 
จั ด ก ำ ร เ รี ย นก ำ ร สอนแ บบ โค ร งก ำ ร เป็ น ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้เรียนเหมือนกับกำร
ท ำงำนในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง 
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ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ผู้เรียนจะได้ท ำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆด้วยตนเองรู้จัก
หำวิธีกำรต่ำงๆ มำแก้ไขปัญหำ ผู้เรียนจะท ำงำนอย่ำงมี
ระบบรู้จักวำงแผนในกำรท ำงำนฝึกกำรเป็นผู้น ำผู้ตำมฝึก
กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลตนเอง แบบที่ 8 ที่สอน
แบบแก้ปัญหำ: วิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดปัญหำอย่ำงเป็น
กระบวนกำรโดยอำศัยแนวคิดแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรน ำเอำ
วิธีกำรสอนแบบนิรภัย คือสอนจำกกฎไปหำควำมจริงย่อย 
รวมกระบวนกำรคิดทั้ง 2 แบบเข้ำด้วยกัน ท ำให้เกิดเป็น
รูปแบบวิธีกำรสอนแก้ปัญหำซึ่งเริ่มจำกกำรก ำหนดปัญหำ
กำรวำงแผนแก้ปัญหำกำรสมมุติฐำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรพิสูจน์กำรวิเครำะห์และกำรสรุปผลซ่ึงเป็นกระบวนกำร
เรียนกำรสอนที่จะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน
ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี รูปแบบที่ 9 วิธีสอนแบบสืบ
เสำะหำควำมรู้เป็นกลุ่ม: กำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีอิสระ
อะไรกำรศึกษำหำควำมรู้ตำมหลักประชำธิปไตยโดยให้
ผู้เรียนรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม และกำรศึกษำหำ
ควำมรู้ จำกแหล่งต่ำงๆ  รูปแบบที่  10 มีสอนแบบใช้
กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์: เป็นกระบวนกำรขั้นตอนวิธีกำร
หรือพฤติกรรมต่ำงๆที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนเป็นกลุ่ม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพทีได้ทั้ งผลงำนที่ดี  ได้ทั้ ง
ควำมรู้สึกและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เข้ำร่วมงำนสิ้นท่ำ
ที่ส ำคัญคือกำรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงยึดกลุ่มเป็นแหล่ง
ควำมรู้ที่ส ำคัญกำรค้นพบด้วยตนเองเน้นกระบวนกำร
ควบคู่ไปกับผลงำนเน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชุดประจ ำวัน
รู้จักใช้สิทธิ์และหน้ำที่ ในระบอบประชำธิปไตยในกำร
ท ำงำนคิดมติของกลุ่มและกำรตัดสินใจร่วมกัน รูปแบบที่ 
11 ที่สอนแบบควำมคิดรวบยอด: กำรสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้สร้ำงควำมคิดรวบยอดซึ่งเป็นข้อควำมแสดงประเภทของ
สรรพสิ่งตำมลักษณะจ ำเพำะด้วยตนเองจำกกำรรวบรวม
ข้อมูลสังเกตจ ำแนกประเภทและจัดหมวดหมู่อย่ำงที่ผู้สอน
น ำเสนอ รูปแบบที่ 12 ที่สอนแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ: 
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กำรจัดกำรเรียนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆสมำชิกใน
กลุ่มมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันมีกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นมีกำรช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีควำม
รับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมเพื่อให้กลุ่ม
ได้รับควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เกม กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบนี้ เป็นวิ ธีน่ ำสนใจเพรำะท ำ ให้ดู
สนุกสนำนผู้เรียนไม่เบื่อเป็นกำรออกก ำลังกำยไปในตัวแต่
ผู้สอนต้องสร้ำงกติกำขึ้นมำและมีกำรตกลงร่วมกันระหว่ำง
สอนและผู้เรียน 

7 อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว  แนวทำงกำรเรียนเป็นกำรเรียนรู้วิธีกำรที่น ำเอำ
ประสบกำรณ์ว่ำสั่งสมจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ (หรือควำม
เชื่อ ค่ำนิยม) 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

 กำรสอนโดยกำรก ำหนดแผนงำนให้นักศึกษำผลิต
ผลงำนตำมล ำดับและแก้ไขปัญหำตำมระดับควำมยำกง่ำย
เพื่อฝึกประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่
ก ำหนดให้ 

9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์  สอนแบบโครงกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
โครงกำรเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้
ผู้เรียนเหมือนกับกำรท ำงำนในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ประสบกำรณ์ตรง ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ ผู้เรียนจะได้ท ำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่ง
ต่ำงๆ ด้วยตนเอง รู้จักหำวิธีต่ำงๆ มำแก้ไขปัญหำ ผู้เรียน
จะท ำงำนอย่ำงมีระบบรู้จักวำงแผนในกำรท ำงำน ฝึกกำร
เป็นผู้น ำผู้ตำม ฝึกกำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลตนเอง 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสอาด  ศึกษำกระบวนกำรยุติธรรม  
- พำผู้เรียนไปศึกษำกระบวนกำรที่ท ำทำงอำญำที่สถำนที่
จริงโดยเริ่มจำกกำรล้มจนถึงพิจำรณำคดีและกำรลงโทษ 

11 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง  อธิบำยผลลัพธ์จำกกำรวัดผล  
- อธิบำยผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวัดผลกำรเรียนของนักศึกษำ 

12 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี
 

รู ปแบบกำร เ รี ยนกำรสอนแบบสร้ ำ งองค์ ค ว ำมรู้  
(Constructivism)  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 1. เค้ำคิดทฤษฎีที่ใช้ แนวคิดกำรเรียนกำรสอน
แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ ข้องกับธรรมชำติของควำมรู้ของ
มนุษย์มีควำมหมำยทั้งในเชิงจิตวิทยำและเชิงสังคมวิทยำ 
ทฤษฎีด้ำนจิตวิทยำซึ่งเสนอว่ำ กำรเรียนรู้ของเด็กเป็น
กระบวนกำรส่วนบุคคลที่มีควำมเป็นอัตนัย กำรเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคลเกิดจำกกำรสื่อสำรทำงภำษำกับบุคคลอื่น 
ส ำหรับทำงด้ำนสังคมวิทยำเชื่อว่ำ สภำพแวดล้อมทำง
สังคมมีผลต่อกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ใหม่ ทฤษฎีกำรเรียนรู้
ตำมแนวสร้ำงองค์ควำมรู้จัดเป็นทฤษฎีกำรเรียนรู้กลุ่ม
ปัญญำนิยม (cognitive psychology) เป็นส ำคัญประกำร
แรกของทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้คือผู้เรียน
เป็นผู้สร้ำง (Construct) ไม่รู้จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งที่
พบเห็นกับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนกำร
ทำงปัญญำ (cognitive apparatus) ของตน ประเด็น
ส ำคัญประกำรที่สองของทฤษฎี คือ กำรเรียนรู้ตำมแนว
สร้ำงองค์ควำมรู้ คือ โครงสร้ำงทำงปัญญำ เป็นผลของ
ควำมพยำยำมทำงควำมคิด ผู้เรียนสร้ำงเสริมควำมรู้ผ่ำน
กระบวนกำรจิตวิทยำด้วยตนเอง  ผู้สอนไม่สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงปัญญำของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอน
สำมำรถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงปัญญำได้ 
โดยจัดสภำพกำรณ์ที่ท ำให้เกิดภำวะไม่สมดุลขึ้น เป็นกำร
สอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้อยู่บนพื้นฐำนของกำรอ้ำงอิง
หลักฐำนในสิ่งที่พวกเรำสร้ำงขึ้น แสดงให้เห็นปรำกฏแก่
สำยตำของ เรำด้ วยตั วของ เรำ เองและอยู่ บนฐำน
ประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคลและโครงสร้ำงองค์ควำมรู้
ภำยในแต่ละบุคคลอีกด้วยกำรเรียนรู้ในลักษณะนี้อยู่บน
พื้นฐำนของกำรแปลควำมหมำยและให้ควำมหมำย
ประสบกำรณ์ต่ำงๆของผู้เรียนเขำหรือเธอในแต่ละบุคคลว่ำ
เป็นอย่ำงไรกำรที่ผู้เรียนลงมือกระท ำกำรอย่ำงว่องไวใน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมหมำยจำกประสบกำรณ์ต่ำงๆ
ของเขำหรือเธอองค์ควำมรู้จะถูกสร้ำงขึ้นโดยผู้เรียนและ
โดยเหตุผลที่ทุกคนต่ำงมีชุดของประสบกำรณ์ต่ำงๆของกำร
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เรียนรู้จึงมีลักษณะเฉพำะตนและมีควำมแตกต่ำงกันไปใน
แต่ละคนกำรเรียนรู้จะเกิดปรำกฏขึ้นในห่วงแห่งควำมคิด
เมื่อได้มีกำรกระท ำกำรภำยในบุคคลนั้นๆ ทฤษฎีในแนวนี้
จะถูกใช้เพื่อเน้นกำรเตรียมกำรผู้เรียนในกำรตัดสินใจ
แบบจ ำ ลองทำงจิ ต ใ จของ เขำ ในกำรจั ด ร วบรวม
ประสบกำรณ์ใหม่ต่ำงๆและกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์
ปัญหำต่ำงๆที่ก ำกวมน่ำสงสัย  
 2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้ 
มีควำมเชื่อพื้นฐำนที่ว่ำผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงและค้นพบควำมรู้
ด้วยตนเอง โดยกำรเรียนรู้ใหม่จะเกิดขึ้นย่อมขึ้นกับกำรท ำ
ควำมเข้ำใจในบทเรียน ทั้งนี้ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่ำง
สะดวกเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม และกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมหมำยจะต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรปฏิบัติในสภำพ
จริงส ำหรับกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำร
เรียนกำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้นั้นต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้วยตนเองจนค้นพบ
ควำมรู้โดยที่กิจกรรมกำรเรียนรู้ควรเชื่อมโยงประสบกำรณ์
หรือพื้นฐำนควำมรู้เดิมของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสร้ำง
ควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ้นกรรมกำรเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นโลก
แห่งควำมจริงหรือชีวิตจริงและเน้นกิจกรรมกลุ่มเล็กเพื่อให้
ผู้เรียนสร้ำงและค้นพบควำมรู้ได้ง่ำยข้ึน  
 3. สมัครกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ
สร้ำงองค์ควำมรู้ เน้นควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนและควำมส ำคัญของควำมรู้เดิม เปิดโอกำสให้
ผู้เรียนเป็นผู้แสดงควำมรู้ได้ด้วยตนเองและสำมำรถสร้ำง
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตน
อยำกรู้มำร่วมกัน อภิปรำยสรุปผลกำรค้นพบ แล้วน ำไป
ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกเอกสำรวิชำกำรหรือแหล่งควำมรู้
ที่หำได้ เพื่อตรวจควำมรู้ที่ได้มำและเพิ่มเติมเป็นองค์ควำมรู้
ที่สมบูรณ์ต่อไป  ทั้งนี้กำรเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริงค้นหำควำมรู้ด้วยตนเองจนค้นพบควำมรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบเรียนรู้วิเครำะห์จนรู้ว่ำลึกๆ แล้วสิ่ งนั้นคืออะไรมี
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ควำมส ำคัญมำกน้อยเพียงไร และศึกษำค้นคว้ำให้ลึกซึ้งลง
ไปจนถึงรู้แจ้ง โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ผู้สอนจะต้องเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนสังเกตส ำรวจเพื่อให้เห็นปัญหำ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน เช่น แนะน ำท ำให้คิดหรือสร้ำงควำมรู้ได้ด้วย
ตนเองช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อๆ ไปให้กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
ประเมินควำมคิดรวบยอดของผู้เรียนตรวจสอบควำมคิด
และทักษะกำรคิดต่ำงๆ กำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำให้เคำรพควำมคิดและเหตุผลของผู้อื่น จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสร้ำง
ควำมรู้ตำมแนวสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ก ำหนดไว้ 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  
 1. ขั้นน ำ (orientation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึง
จุดหมำยและมีแรงจูงใจในกำรเรียนบทเรียน   
 2. ขั้นทบทวนควำมรู้เดิม (elicitation of prior 
knowledge) ขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนวิธีกำรให้ผู้เรียนแสดงออก
อำจท ำได้ โดยกำรแสดงอภิปรำยกลุ่มกำรให้ผู้ เรียน
ออกแบบโปสเตอร์หรือกำรให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เขำมีอยู่ผู้เรียนอำจเสนอควำมรู้เดิมด้วย
เทคนิคผังกรำฟฟิก (graphic organizers) ขั้นนี้ท ำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงปัญญำ (cognitive conflict) หรือเกิด
ภำวะไม่สมดุลย์  
3. ขั้นปรับเปลี่ยนควำมคิด  (turning restructuring of 
ideas) นับเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญหรือเป็นหัวใจส ำคัญตำม
แนว Constructivism ขั้นนี้ประกอบด้วยข้ันย่อย ดังนี้  
- ท ำควำมกระจ่ำงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันและ
กั น  (clarification and exchange of ideas)ผู้ เ รี ย นจ ะ
เข้ำใจได้ดีเมื่อได้พิจำรณำควำมแตกต่ำงและควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงควำมคิดของตนเองกับของผู้อื่นผู้สอนจะมีหน้ำที่
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น ก ำหนดประเด็นกระตุ้นให้คิด  
- กำรสร้ำงควำมคิดใหม่ (Construction of new ideas) 
จำกกำรอภิปรำยและกำรสำธิตผู้เรียนจะเห็นแนวทำงแบบ
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรตีควำมปรำกฏกำรณ์เหตุกำรณ์
แล้วก ำหนดควำมคิดใหม่ หรือควำมรู้ใหม่  
- ประเมินควำมคิดใหม่ (evaluation of the new ideas)
โดยกำรทดลองหรือกำรคิดอย่ำงลึกซึ้งผู้ เรียนค้นหำ
แนวทำงที่ดีที่สุดในกำรทดสอบควำมคิดหรือควำมรู้ใน
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนอำจจะรู้สึกไม่พึงพอใจควำมคิดควำมเข้ำใจ
ที่เคยมีอยู่ เนื่องจำกหลักฐำนกำรทดลองสนับสนุนแนวคิด
ใหม่กว่ำ  
- ขั้นน ำควำมคิดไปใช้ (application of ideas) เป็นข้ันตอน
ที่ผู้ เรียนมีโอกำสใช้แนวคิด  หรือควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
พัฒนำขึ้นมำใหม่ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งที่คุ้นเคยและไม่
คุ้นเคยเป็นกำรแสดงว่ำผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมหมำยกำรเรียนรู้ที่ไม่มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้เรียกว่ำ
เรียนหนังสือไม่ใช่เรียนรู้  
- ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดท้ำย ผู้เรียนจะได้
ทบทวนว่ำควำมคิดควำมเข้ำใจของเค้ำได้เปลี่ยนไป โดย
กำรเปรียบเทียบควำมรู้เมื่อเริ่มต้นบทเรียนกับควำมคิดของ
เขำเมื่อสิ้นสุดบทเรียน ควำมรู้ที่ผู้เรียนสร้ำงด้วยตนเองนั้น
จะท ำให้เกิดโครงสร้ำงทำงปัญญำ (cognitive structure) 
ปรำกฏในช่วงควำมจ ำระยะยำว (long-term memory )
เป็นกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย ผู้เรียนสำมำรถจ ำได้
ถำวรและสำมำรถน ำไปใช้ได้ในสหกำรต่ำงๆ 

 
 
 
สรุปประเด็น  
 1. สอนแบบโครงกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำรเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนให้ผู้เรียนเหมือนกับกำรท ำงำนในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบกำรณ์ตรง ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ผู้เรียนได้ท ำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเองรู้จักหำวิธีต่ำงๆ 
มำแก้ไขปัญหำผู้เรียนจะท ำงำนอย่ำงมีระบบรู้จักวำงแผนในกำรท ำงำนฝึกกำรเป็นผู้น ำผู้ตำม ฝึกกำรวิเครำะห์
และกำรประเมินผลตนเอง  
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 2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เกม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบนี้เป็นวิธีน่ำสนใจเพรำะท ำให้ดู
สนุกสนำนผู้เรียนไม่เบื่อเป็นกำรออกก ำลังกำยไปในตัว แต่ผู้สอนต้องสร้ำงกติกำขึ้นมำและมีกำรตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 

  วันที่ 12 ม.ค. 2561 ระหว่างเวลา 13.35 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา 
(ครั้งที่ 8) 

ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์  กำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนที่น ำทักษะในศตวรรษที่ 21 มำใช้ 

อำทิ กำรใช้เทคโนโลยี มีประโยชน์เป็นอย่ำงมำกกับกำรเรียนกำรสอน
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในยุคปัจจุบัน  แต่ต้องส่งเสริมให้นักศึกษำรู้ เท่ ำทันเทคโนโลยื
หมำยควำมว่ำใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีในกำรสิบค้นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เป็นการฝึกคุณลักษณะของนักศึกษาในเรื่องของใฝ่เรียนรู้ 
และน าตนเอง 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ  วิจัยก็เป็นโครงกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถท ำให้นักศึกษำ
ท ำได้ในรำยวิชำที่เหมำะสม เพรำะงำนวิจัยเป็นกำรสอนให้นักศึกษำได้
ค้นหำข้อเท็จจริงในปัจจุบัน อย่ำงมีกระบวนกำรและขั้นตอนเชิง
วิชำกำรนอกจำกนี้กำรจัดกำรสัมมนำ ก็ถือว่ำเป็นกำรสอนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของความรับผิดชอบ  การ
มีความสัมพันธภาพที่ดี และการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร รูปแบบของ WBH  
1. Text online กำรน ำเสนอด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบ text หรือเอกสำร PD  
2. How cost multimedia online กำรน ำ เสนอด้วยสื่ อต่ ำงๆน ำ
รูปภำพและภำพเคลื่อนไหว  
Full Multimedia เป็นกำรพัฒนำ WBH และเพิ่มเติมระบบสื่อสำร
บริหำรหลักสูตรและกำรเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี  ทักษะด้ำนสำระสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ด้วยในปัจจุบันมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อและเทคโนโลยีมำกมำยผู้เรียนจึง
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและ
ปฏิบัติงำนได้หลำกหลำยโดยอำศัยควำมรู้ในหลำยด้ำน ได้แก่  ควำมรู้
ด้ำนสำรสนเทศ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำร และควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 

5 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุณงาม  กำรแก้ปัญหำต่ำงๆสถำบันกำรศึกษำจึงพยำยำมผลิตรำยงำน
ที่สมบูรณ์ทั้งในมิติด้ำนร่ำงกำยคือเป็นผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์
แข็งแรงมีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำอย่ำงสมบูรณ์ตำมเกณฑ์ใน
แต่ละ ช่วงวัยสมบูรณ์ในมิติด้ำนจิตใจคือเป็นผู้ที่รู้จักเข้ำใจตนเองเข้ำใจ
ควำมรู้ สึ กของผู้ อื่ น เข้ ำ ใจสถำนกำรณ์กำร เปลี่ ยนแปลงและ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆรอบตัวได้เป็นอย่ำงดีส่วนมิติที่จ ำเป็นและขำด
ไม่ได้คือควำมรู้ต้องเป็นผู้ที่สำมำรถรู้ลึกในแก่นสำระของวิชำสำมำรถรู้
รอบตัวในเชิงสหวิทยำกำรและเป็นผู้ที่สำมำรถรู้ได้ไกลสำมำรถ
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คำดกำรณ์เกี่ยวกับอนำคตที่จะมำถึงได้ควบคู่กับมิติด้ำนทักษะ
ควำมสำมำรถคือผู้ที่มีทักษะในด้ำนกำรคิดทักษะกำรสื่อสำรทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำระสนเทศทักษะทำงสังคม
ทักษะกำรอำชีพ ทักษะทำงสุนทรีย์ยะและทักษะกำรจัดกำรที่ดีส ำหรับ
วิธีกำรเรียนรู้นั้นมันผิดไทยจะต้องเรียนรู้กำรพึ่งตนเองให้ได้ใช้ควำมรูใ้ห้
เป็นตัดสินใจเองยังไม่เหตุผลทำงสร้ำงสรรค์ใฝ่รู้สู้สิ่งยำกมีควำมหวังใน
กำรท ำงำนใส่ใจตั้งใจรับผิดชอบเตรียมตัวสร้ำงฐำนอำชีพครอบครัวเป็น
สมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน ชำติ จิตส ำนึกต่อสังคมเป็นตัวอย่ำงที่
ดีและเป็นกัลยำณมิตร 

6 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบนี้
เป็นกำรจัดกำรรู้ให้อำจำรย์เน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรร่วมมือกันโดยใช้
วิธีกำรแบ่งกลุ่มของนักศึกษำออกเป็น เก่งปำนกลำง และไม่เก่ง หรือ
อื่นๆ ด้วยครับกลุ่มนักศึกษำให้นักศึกษำเกิดกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน
ช่วยเหลือพึ่งพำกันได้โดยให้นักศึกษำ แบ่งหน้ำที่ของกันและกัน เพื่อจะ
ท ำให้กลุ่มของตนเองประสบควำมส ำเร็จได้ 

7 อาจารย์วิภารัตน ์ แสนแก้ว  กำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทำงสังคมยึดหลักกำรออกแบบ
กระบวนกำรทำงสังคมเพื่อให้สิทธิ์ได้เรียนรู้ เกิดควำมสนุกสนำน เกิด
นิสัยรักกำรเรียนเพรำะกำรเรียนจะไม่ใช่กิจกรรมส่วนบุคคลที่เป็นทำง
วิชำกำรโดยเฉพำะกำรติดทฤษฎีหรือเชื่อตำมลดเสียงมำกเกินไปจนท ำ
ให้มีกำรทดลองที่คิดใหม่ๆ 

8 อาจารย์สุวิมล  สุทธิพงศ ์
 

 กำรท ำงำนและกำรเรียนโดยตั้งโจทย์เพื่อท ำงำนและแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆร่วมกันและท ำงำนเป็นทีมและให้นักศึกษำได้รู้จักแก้ปัญหำ
ต่ำงๆจำกควำมรู้และกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ 

9 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง  ช่วยให้นักศึกษำได้เรียนรู้ในงำนที่เกี่ยวข้องกับโลกศตวรรษที่ 
21 สภำพแวดล้อมจริง (เช่น ปฏิบัติจริงหรือผ่ำนกำรท ำงำนที่ใช้ตำม
โครงกำรหรืออื่นๆ) - กำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรท ำโครงงำนแสดง
ให้เห็นว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องจริงสำมำรถเพิ่มกำรแก้ไขปัญหำ
กำรคิดถึงวิพำกษ์และอื่นๆในทักษะศตวรรษที่ 21 - เรียนรู้กำรใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพรู้จักกำรท ำงำน
ส ำหรับกำรเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรำยบุคคล 

10 อาจารย์ฉัตรชัย  ทศสะอาด 
 

น ำกฎหมำยต่ำงประเทศมำใช้ภำยใน  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น ำกดพิเศษต่ำงๆมำให้ผู้เรียนวิเครำะห์ว่ำกฎหมำยใดเป็นกฎหมำยที่
ปรับจำกกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  
- บำยถึงควำมส ำคัญในกำรแบ่งกฎหมำยเพื่อน ำมำใช้ภำยใน 

11 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี
 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้ ที่น่ำสนใจคือผู้
ที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนต้องออกแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกำสในกำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมหมำยจริงๆและเป็นปัญหำใน
ชีวิตจริงของผู้เรียนซึ่งผู้ เรียนแต่ละคนต่ำงก็มีควำมต้องกำรและ
ประสบกำรณ์ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในโลกแห่งควำมจริงจริงและ
ต้องสร้ำงองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นครูจัดกำรเรียนกำรสอนควรจัดเตรียมหำ
กลุ่มหรือชุดกิจกรรมเรียนรู้ต่ำงๆที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีปฏิกิริยำต่อ
กันและได้คิดแก้ปัญหำต่ำงๆผู้จัดกิจกรรมเรียนกำรสอนควรช่วยเหลือ
โดยกำรแนะแนวทำงและสั่งสอนหรือฝึกผู้เรียนควรจะเรียนเนื้อหำ
สำระไปพร้อมกับกำรเรียนรู้กระบวนกำรกำรเรียนรู้กำรสอนแบบให้
ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้เน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และควำมส ำคัญของควำมรู้เดิมและยังได้สรุปแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ
สร้ำงควำมรู้ได้ดังนี้ 1. ผลกำรเรียนรู้ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม
กำรเรียนรู้เท่ำนั้นแต่ขึ้นอยู่กับควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้เรียนด้วย 
2. กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงมโนทัศน์นั้นเช่นกำรสร้ำงค ำจ ำกัดควำม
สร้ำงควำมคิดส ำคัญผู้เรียนได้จำกกำรสร้ำงตัวตนเองมำกกว่ำรับฟังจำก
คนอื่นกำรสร้ ำงมโนทัศน์ เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องและเป็น
กระบวนกำรที่ผู้เรียนเป็นผู้ท ำเป็นผู้ตื่นตัวมโนทัศน์ที่สร้ำงขึ้นเมื่อ
ประเมินแล้วอำจเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้  3. ผู้ เรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้สร้ำงควำมรู้ เองคือกำรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรเรียนนั้นเอง กำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้
จะมีวิธีกำรเรียนกำรสอน ดังนี้  
1. กรณีศึกษำหรือกำรแก้ปัญหำเพื่อกำรเรียนรู้ (case studies) 
2. กำรน ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำนให้ปรำกฏแก่สำยตำหลำยด้ำนหลำย
มิติหรือกำรจัดท ำสื่อและแนวทำงค ำแนะน ำ  
3. กำรก ำกับดูแลหรือกำรฝึกงำน  
4. เรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) 
5. กำรเรียนรู้โดยสืบค้น (discovery learning) 
6. เรียนรู้โดยกำรก ำหนดสถำนกำรณ์  
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ล าดับที่ อาจารย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้ ให้มี
ประสิทธิภำพนั้นควรเน้นที่กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนต่อแหล่งเรียนและสภำพแวดล้อมเพื่อผู้เรียนจะ
ได้รวบรวมข้อมูลจำกองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง
กับควำมรู้ เข้ำใจในสถำนกำรณ์ใหม่ใหม่ที่ได้มำแหล่งเรียนรู้หรือ
ทรัพยำกรที่หลำกหลำยมีขนำดที่แตกต่ำงกันจะช่วยให้มีกำรสืบค้น
ข้อมูลได้สมบูรณ์แบบกำรมีเวลำเพียงพอจะสำมำรถท ำให้ผลงำนหรือ
ชิ้นงำนหรือกำรปฎิบัติกำรส ำเร็จอย่ำงไรก็ตำมในกำรเรียนกำรสอน
แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ก็ยังมีจุดด้อยคือผู้เรียนมีควำมต้องกำรควำมรู้ที่มี
ควำมหมำยและมีนัยยะส ำคัญต่อผลกำรเรียนรู้ทั้งนี้ในกำรเรียนกำร
สอนไม่ใช่กำรท ำนำยว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถน้อยมำกเลยสิ่งใด
เน่ืองจำกผู้เรียนแต่ละคนก ำลังสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

12 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์ มอบหมำยงำนในลักษณะที่เป็นกำรน ำเสนอแบบกลุ่ม 
 

13 อาจารย์ ดร.สมศกัดิ์ สุภริักษ์  เห็นด้วยกับทุกคน 
 
สรุปประเด็น  
 1. กำรสอนแบบสร้ำงองค์ควำมรู้ที่น่ำสนใจคือผู้ที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนต้องออกแบบกำรเรียนกำร
สอนเพื่อที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสในกำรแก้ปัญหำที่มีควำมหมำยจริงๆและเป็นปัญหำในชีวิตจริงของผู้เรียนซึ่ง
ผู้เรียนแต่ละคนต่ำงก็มีควำมต้องกำรและประสบกำรณ์  
 2. กำรท ำงำนและกำรเรียนโดยตั้งโจทย์เพื่อท ำงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆร่วมกันและท ำงำนเป็นทีม
และให้นักศึกษำได้รู้จักกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆจำกควำมรู้และกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
(เทคนิคการสอนในศตวรรษที่  21) 

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา  ปีการศึกษา  2560 
วันที่  23  ก.พ. 2561 ระหว่างเวลา  13.35-14.30 น. ณ ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(ครั้งที่ 9) 
ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 

1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์       กำรเรียนรู้ ในสถำนกำรณ์จริง  เช่นกำรลงพื้นที่   
วิสำหกิจชุมชน  เพื่อกำรท ำงำนจริงแล้ว  สิ่งที่นักศึกษำได้
อีกประกำรคือ  กำรเรียนรู้จักสังคม  กำรปรับตัว  กำร
ท ำงำนที่มีควำมหลำกหลำยอำชีพ  และกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน  นอกจำกนี้กำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหนำ้ก็ถือเป็นสิ่งจ ำเป็น 

2 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ       กำรศึกษำดูงำนที่จ ำเป็น  ก็ถือเป็นกำรสอนอีก
ประเภทที่สำมำรถเอำหลำยๆวิชำมำบูรณำกำรร่วมกัน
และให้นักศึกษำได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถำนกำรณ์จริง  แต่ควำม
คุ้มค่ำอยู่ที่กำรบูรณำกำรกับสิ่งที่ไปดูว่ำมีควำมสัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกับกำรเรียนในรำยวิชำเหล่ำนั้นอย่ำงไร  
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
และควรมีกำรกลับมำสัมนำแลกเปลี่ยนกันให้เกิดองค์
ควำมรู้ใหม่ 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร ลักษณะของสมรรถภำพกำรเรียนกำรสอนแบบ  WBI 
1. กำรน ำเสนอ  มีทั้งแบบสื่ออย่ำงเดียว  เสนอแบบ

ทำงคู่และแบบมัลติมีเดีย 
2. กำรสื่อสำร  มีทั้งแบบสื่อสำรแบบเดียวและกำร

สื่อสำรแบบ  2  ทำง 
3. กำรสืบค้นเกิดปฏิสัมพันธ์ 

4 อาจารย์ปองปรีดา  ทองมาด ี       ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ  ในกำรด ำรงชีวิตและ
ท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบควำมส ำเร็จ  ผู้เรียนจะต้อง
พัฒนำทักษะชีวิตที่ส ำคัญได้แก่  ควำมยืดหยุ่นและกำร
ปรับตัว  กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
ทักษะสังคมและสังคมข้ำมวัฒนธรรม  กำรเป็นผู้สร้ำงหรือ
ผู้ผลิตและควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้  และภำวะผู้น ำและ
ควำมรับผิดชอบ 

5 อาจารย์ศรีประไพ ม่วงพุม่ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำร 
- กำรสอนแบบนี้ผู้สอนจะต้องให้นักศึกษำได้ฝึกคิด  

โดยให้นักศึกษำท ำโครงกำรขึ้นมำ  ซึ่งนักศึกษำ
จะต้องเป็นผู้คิด  และลงมือท ำกิจกรรมต่ำงๆ
ตำมที่ตัวเองก ำหนดขึ้นมำ  โดยผู้สอนจะเป็นผู้
ควบคุมหรือแนะน ำเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
ปฏิบัติต่อได้ 

6 อาจารย์วิภารัตน ์แสนแก้ว          กระบวนกำรขั้นตอนวิธีกำรหรือพฤติกรรมต่ำงๆที่
จะช่ วย ให้ กำรด ำ เนินงำน เป็นกลุ่ ม เป็น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพคือได้ทั้งผลงำนที่ดี  ได้ทั้งควำมรู้สึกและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้ร่วมงำนซึ่งมีลักษณะส ำคัญคือ  
กำรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง  ยึดกลุ่มเป็นแหล่งควำมรู้ที่
ส ำคัญ  ยึดกำรค้นพบด้วยตัวเองเน้นกระบวนกำรควบคู่ไป
กับผลงำน  เน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  รู้จัก
สิทธิหน้ำที่ในระบอบประชำธิปไตยในกำรท ำงำน  ยึดคติ
ของกลุ่มและกำรตัดสินใจร่วมกัน 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
7 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์

 
          กำรสอนโดยเป็นกำรฝึกคิดวิเครำะห์เพื่อพัฒนำ
ประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ  
และโจทย์ที่ ตั้ ง ไว้   และผู้สอนให้ค ำแนะน ำ ในกำร
พัฒนำกำรท ำงำน 

8 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์          ใช้รูปแบบกำรสอนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
ควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำอำชีพ 

- สร้ำงกำรเรียนรู้ วิ ธีปฏิบัติที่ สนับสนุนควำม
ต้องกำรของมนุษย์และสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่จะสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
เรียนรู้ด้วยทักษะศตวรรษที่  21 

- สอนแบบใช้บทเรียนส ำเร็จรูป  เป็นกำรจัดล ำดับ
ประสบกำรณ์ที่ได้วำงไว้ส ำหรับผู้เรียน  น ำไปสู่
ควำมสำมำรถโดยอำศัยหลักควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
เร้ำกับกำรตอบสนอง 

9 อำจำรย์ฉัตรชัย  ทศสอำด กำรแก้ไขกฎหมำย 
- น ำกฎหมำยที่มีกำรแก้ไขในปีที่ผ่ำนมำ  ท ำให้

ผู้เรียนวิเครำะห์ถึงสำเหตุในกำรแก้ไขและหำ
เหตุผลในกำรแก้ไข 

10 อาจารย์กัลยาณี  เขียวหลง วัดผลระหว่ำงเรียน 
- มีกำรท ำแผนกำรทดสอบวัดผลระหว่ำงเรียน 

11 อาจารย ์กนกทิพย ์บ ารุงศร ี ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
         องค์ประกอบที่ส ำคัญและจ ำเป็นเพื่อกำรเรียนรู้
ของนักเรียน  ทักษะในศตวรรษที่  21  คือ  มำตรฐำน
ศตวรรษที่  21  กำรประเมินผลหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนกำรพัฒนำอำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนกำรผลิตที่ก่อให้เกิด
ผลลัพท์ในศตวรรษที่  21  ส ำหรับนักศึกษำในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่   21  นักเรียนมีควำมรู้ใน
เนื้อหำและควำมเชี่ยวชำญ  สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง
วิชำชีพหลัก  เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยำกำรศตวรรษที่  
21  เน้นควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมำกกว่ำควำมรูแ้บบผิวเผิน 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนกับข้อมูล  และเครื่องมือในโลก
แห่งควำมเป็นจริงและพวกเขำจะพบผู้ เชี่ยวชำญใน
วิทยำลัยหรือในที่ท ำงำนและชีวิตนักเรียนจะได้เรียนรู้ได้ดี
ที่ สุด   เมื่อท ำงำนอย่ำงแข็งขัน  กำรแก้ปัญหำที่ มี
ควำมหมำย  กำรมีมำตรกำรหลำยๆรูปแบบของกำร
เรียนรู้ 
          รองรับควำมสมดุลของกำรประเมิน  รวมทั้งมี
คุณภำพสูง  กำรทดสอบมำตรฐำนที่มีคุณภำพสูงพร้อมกับ
กำรประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภำพ  เน้น
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียนที่ถูกฝังลงในกำรเรียนรู้ในชีวิตประจ ำวัน  กำร
ประเมินกำรใช้เทคโนโลยีให้มีควำมสมดุล  ควำมช ำนำญ  
นักเรียนซ่ึงเป็นกำรวัดทักษะในศตวรรษที่  21  ช่วยให้กำร
พัฒนำคุณภำพนักเรียนนักศึกษำที่แสดงให้เห็นกำรเรียนรู้
ทักษะในศตวรรษที่  21  เพื่อกำรศึกษำและกำรท ำงำนใน
อนำคตช่วยให้มำตรกำรกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ
กำรศึกษำในระดับสูง  ประเมินถึงสมรรถนะของนักเรียน
ด้ำนทักษะในศตวรรษที่  21   
         สอนทักษะในศตวรรษที่  21  ซึ่งแยกกัน  ในบริบท
ของวิชำหลักและรูปแบบสหวิทยำกำรในศตวรรษที่  21  
มุ่งเน้นไปที่กำรให้โอกำสส ำหรับกำรใช้ทักษะในศตวรรษที่  
21  ในเนื้อหำและวิธีกำรตำมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
นวัตกรรมที่บูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนว
ทำงกำรเพิ่มเติมในกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน  และทักษะกำร
คิดขั้นสูงสนับสนุนให้รวมทรัพยำกรของชุมชน  ภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
         แนวทำงกำรสอนมีควำมสำมำรถส ำหรับกำรบูรณำ
กำรทักษะในศตวรรษที่  21  เครื่องมือและกลยุทธ์กำร
เรียนกำรสอนไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนของพวกเขำกำร
เรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรท ำโครงกำร  แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องจริงสำมำรถเพิ่มกำรแก้ปัญหำ
กำรคิดเชิงวิพำกษ์และอื่นๆ  ทักษะในศตวรรษที่  21  ว่ำ
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
รูปแบบชนิดของกำรเรียนรู้ในห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่  21  ส ำหรับนักเรียนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมี
รูปแบบกำรเรียน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อน
ของผู้เรียนช่วยให้ครูพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้กลยุทธ์
ต่ำงๆ  (เช่นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)  ถึง
นักเรียนที่มีควำมหลำกหลำยและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
สนับสนุนควำมแตกต่ำงกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้
รองรับกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องของกำรพัฒนำทักษะ
ของนักเรียนศตวรรษที่  21  ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ระหว่ำงชุมชนของผู้ปฏิบัติงำน  โดยกำรหันหน้ำ
เข้ำหำกัน  สื่อสำรเสมือนและผสมกำรใช้รูปแบบควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และควำมยั่งยืนของวิชำชีพ 

 

สรุปประเด็น 

1. กำรสอนโดยกำรฝึกคดิวิเครำะห์เพื่อพัฒนำประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณต์่ำงๆผ่ำนกำรลงมอื

ปฏิบัติ และโจทย์ที่ตั้งไว ้ และผู้สอนให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำกำรท ำงำน 

2. กำรจดักำรเรียนรูท้ี่เน้นกระบวนกำร 

- กำรสอนแบบน้ีผู้สอนจะให้นักศึกษำได้ฝึกคิด  โดยให้นักศึกษำท ำโครงกำรขึ้นมำ  ซึ่ง

นักศึกษำจะต้องผูค้ิด  และลงมือท ำกิจกรรมต่ำงๆตำมทีต่ัวเองก ำหนดขึ้นมำ  โดยผู้สอนจะเป็นผู้ควบ

คมหรือแนะน ำเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติต่อได้ 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา  ปีการศึกษา  2560 

วันที่  30 มี.ค. 2561  ระหว่างเวลา  13.35-14.30 น.  ณ ห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(ครั้งที่  10) 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
1 อาจารย์ ดร.รวงทอง ถาพันธุ ์ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกครั้ง รูปแบบกำรสอนที่จะ

ท ำให้นักศึกษำเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครองคลุม
ผลกำรเรียนรู้ที่ตำมกรอบมำตรฐำน TQF ควรใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐำน หมำยถึง แนวคิดที่รวม
กำรวิจัยและกำรสอนเข้ำด้วยกัน ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐำนที่ดีนั้น ต้องมำจำกหลักสูตรที่ก ำหนดให้มีกำร
ท ำวิจัย ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้มีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้
เครื่องมือในกำรวิจัยและมีกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้
ผลงำนวิจัยประกอบเนื้อหำที่ศึกษำให้แก่ผู้เรียน 

2 อาจารย์ธัชจิรา  สอดแสงอรุณงาม 
 

      ผู้สอนต้องเน้นกำรสอนที่ให้ผู้เรียนสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้จริง  ต้องมีกำรฝึกปฏิบัติ  กำรทบทวนและ
แลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหำจำกกำรปฏิบัติบำงครั้งอำจ
ต้องน ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนด้วยเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 

3 อาจารย์ ดร.ทศพล ธีฆะพร องค์ประกบของกำรเรียนกำรสอนแบบ  WBL 
- องค์ประกอบด้ำนกำรเรียนกำรสอน  เช่น  กำร

พัฒนำเน้ือหำ  กำรออกแบบระบบกำรสอน  กำร
พัฒนำตำมหลัก  เป็นต้น 

- องค์ประกอบด้ำนเครื่ องมือในระยะ  เช่น  
เครื่องมือช่วยน ำทำงในอินเทอร์เน็ต  เครื่องกำร
ค้นหำ  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ประกอบ
ซอฟแวร์  เป็นต้น 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
5 อาจารย์ ดร.ทินกร พูลพฒุ ส ำหรับคุณลักษณะด้ำนทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตใน

ศตวรรษที่  21  เป็นทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่  
21  ว่ำสำระวิชำมีควำมส ำคัญแต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำร
เรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกศตวรรษที่  21  ปัจจุบันกำรเรียนรู้
สำระวิชำ  (Content  หรือ  Subject  matter)  ควรเป็น
กำรเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำเองของผู้เรียน  โดยผู้สอนจะ
ช่วยแนะน ำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่
ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ของ
ตน เอ ง ไ ด้   ส่ ว น ร ำย วิ ช ำหลั ก   ( Core  Subjects)  
ประกอบด้วย  ภำษำแม่และภำษำส ำคัญของโลก  ศิลปะ  
คณิ ต ศ ำ สต ร์   ก ำ รปกครอ งและหน้ ำ ที่ พ ล เ มื อ ง  
เศรษฐศำสตร์   วิ ทยำศำสตร์   ภู มิ ศำสตร์   และ
ประวัติศำสตร์โดยวิชำแกนหลักนี้จะน ำมำสู่กำรก ำหนด
เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์ส ำคัญต่อกำรจักกำร
เรียนรู้ ในเนื้อหำเชิงสหวิทยำกำร หรือหัวข้อส ำหรั บ
ศตวรรษที่  21  กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำแกน
หลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่  21  เข้ำไปใน
ทุกวิชำแกนหลักสำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1. ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็น 
ตัวก ำหนดควำมพร้อมของผู้เรียนเข้ำสู่โลกกำรท ำงำนที่มี
ควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและ
กำรแก้ปัญหำ  และกำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 

2. ทักษะด้ำนสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเนื่อง 
ด้วยในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อ
และเทคโนโลยีมำกมำย  ผู้เรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงหลำกหลำย  โดยอำศัยควำมรู้ในหลำยด้ำน  ได้แก่
ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ  ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อและควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลย ี

3. ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพในกำรด ำรงชีวิตและ 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
ท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบควำมส ำเร็จผู้เรียนจะต้อง
พัฒนำทักษะชีวิตที่ส ำคัญได้แก่  ควำมยืดหยุ่นและกำร
ปรับตัวกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  ทักษะ
สังคมและสังคมข้ำมวัฒนธรรมกำรเป็นผู้สร้ำงหรือผู้ผลิต
( Productivity)   แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้   
(Accountability)  และภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบ  
(Responsbility) 

6 อาจารย์ศรีประไพร ม่วงพุ่ม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบอภิปรำย 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบที่เป็นกำรสอนที่ใช้ 

สอนได้ในทุกสถำนกำรและเกือบทุกสำขำ  เพรำะเน้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกำสและเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กลุ่มมี
ควำมสนใจ  จะได้ร่วมกันคิดจำกแผนจะต้องสนใจร่วมกัน 

7 อาจารย์ ดร.นัยนา รตันสุวรรณชาติ          กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญก็คือกำร
ที่ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้ใช้ประสบกำรณ์ควำมรู้รอบตัว  ควำม
ช ำนำญและควำมสนใจของผู้เรียนแต่ละคนมำร่วมกันท ำ
กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีโอกสคิดพิจำรณำ  แสดง
ควำมคิดเห็นร่วมกัน  โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ  
ช่วยเหลือ  เมื่อผู้ เรียนมีควำมต้องกำร  ผู้สอนจะให้
ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรคิด  กระบวนกำรท ำงำนของ
ผู้เรียนมำกกว่ำที่ผู้เรียนคิด  หรือสิ่งที่ผู้เรียนผลิตขึ้นมำ  
ซึ่งนักกำรศึกษำกลุ่มหนึ่งมีควำมเชื่อว่ำ  กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนำคุณภำพและศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ให้ดีขึ้น  
และบรรลุเป้ำหมำยของกำรศึกษำแห่งชำติด้วย  ดังนั้น 
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนจึงเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

8 อาจารย์สุวิมล สุทธพิงศ ์
 

          กำรสอนโดยเป็นกำรแบ่งกลุ่ มท ำงำนและ
อภิปรำยผลที่เกิดขึ้นอย่ำงมีกระบวนกำรคิดร่วมกัน  เน้น
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดร่วมกันและรู้จักรับฟัง
ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
9 อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน ์          มุ่งเน้นไปที่กำรให้โอกำสส ำหรับกำรใช้ทักษะใน

ศตวรรษที่  21  ในเน้ือหำและวิธีกำรตำมควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้ 

- สอนแบบใช้บทบำทสมมุติ  กำรใช้บทบำทสมมุติ 
เป็นกิจกรรมที่มีกำรก ำหนดสถำนกำรณ์สมมุติและบทบำท
ของผู้เรียนในสถำนกำรณ์นั้นแล้วให้ผู้เรียนสวมบทบำท
และแสดงบทบำทนั้นตำมควำมรู้สึก  ประสบกำรณ์เจตคดิ
ที่มีต่อบทบำทนั้น  วิธีกำรนี้จะช่วยให้ได้มีโอกำสศึกษำ  
และพฤติกรรมของตนเองได้อย่ำงลึกซึ้ง  อีกทั้งยังสำมำรถ
ช่วยให้เข้ำใจพฤติกรรม  ควำมรู้สึก  อำรมณ์  และเหตุผล
ของบุคคลที่สวมบทบำทนี้ในชีวิตจริงได้ 

10 อำจำรย์ฉัตรชัย  ทศสอำด วิเครำะห์โจทย์ 
- น ำโจทย์มำให้ผู้เรียนวิเครำะห์  หำจุดที่เป็น 

ปัญหำในโจทย์ค ำถำม  หำข้อกฎหมำยมำปรับ 
11 อาจารย์กนกทพิย์ บ ารุงศร ี          สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  สร้ำง

กำรเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่สนับสนุนควำมต้องกำรของมนุษย์
และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่จะสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน  และกำรเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่  21  
สนับสนุนกำรเรียนรู้ชุมชนมืออำชีพ  ที่ช่วยให้กำรศึกษำ
เพื่อกำรท ำงำนร่วมกันแบ่งปันแนวทำงปฏิบัติที่ดีและ
บูรณำกำรทักษะในศตวรรษที่  21  ในกำรปฏิบัติในชั้น
เรียน  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงำนที่เกี่ยวข้องในโลก
ศตวรรษที่  21  แวดล้อมจริง  (เช่น  ปฏิบัติจริงหรือผ่ำน
กำรท ำงำนที่ใช้ตำมโครงกำรอื่นๆ)  เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีและทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพ  รู้จักกำรท ำงำน
ส ำหรับกำรเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรำยบุคคล  กำรติดต่อ
กับชุมชนและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงต่ำงชำติในกำรเรียนรู้
โดยตรงและออนไลน์  กำรเตรียมควำมพร้อมในนักเรียน
ในศตวรรษที่  21  อำศัยกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยกำรมีวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้ำหมำยที่ชัดเจน  
ผู้เรียนจะต้องมีควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรใช้ชีวิตและท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีควำมรู้และทักษะเพื่อให้สำมำรถ
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
กำรใช้ชีวิต  กำรท ำงำน  กำรด ำรงชีพอยู่ได้กับภำวะ
เศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบัน          
 

 

 สรุปประเด็น 

1. กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญก็คือกำรที่ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน 

กำรสอนเพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์  ควำมรู้รอบตัวควำมช ำนำญและควำมสนใจของผู้เรียนแต่

ละคนมำร่วมท ำกิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  มีโอกำสคิดพิจำรณำ  แสดงควำมคิดเห็นร่วมกั น  โดยมีผู้สอน

เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ 

2. เน้นไปที่กำรโอกำสส ำหรับกำรใช้ทักษะในศตวรรษที่  21  ในเน้ือหำและวิธีกำรตำม 

ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดประสบการความรู้จากการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต “การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์” 
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  ในโลกปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเนื่องมำจำกควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยีต่ำง 

ๆ ส่งผลให้ประเทศของเรำต้องเร่งพัฒนำตนเองเพื่อให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถแข่งขันกับนำนำ

ประเทศได้ ซึ่งกระแสของกำรเร่งพัฒนำตนเองของเรำและสภำพเศรษฐกจิที่ต้องแข่งขัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิ๔

ชีวิตของคนในสังคมไทยท ำให้เกิดกำรปรับตัวเพื่อกำรแข่งขัน มีค่ำนิยมทำงวัตถุสูงขึ้น เกิดกำรเอำรดัเอำเปรียบ

ซึ่งกันและกัน แม้แต่ในสถำบันอุดมศึกษำก็พบปัญหำของคุณลักษณะเช่นน้ีในตัวของนักศึกษำเอง มุ่งแสงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตนมำกขึ้น มำกกวำ่กำรมองถึงประโยชน์สำวนรวม ดังนั้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคต์ำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับชำติของกำรศึกษำในระดับอุดมศกึษำ จงึควรมี

แนวทำงพัฒนำที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวของนักศึกษำให้อยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ 

คณะมนุษย์ศำสตร์และสงัคมศำสตร์มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ จึงท ำกำรค้นหำแนวทำงในกำรพัฒนำนักศึกษำให้

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้ด ำรงตนอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยมีแนวทำงและ

จุดเน้นที่มุ่งไปที่ “กำรปรบัเปลี่ยนวิถีกำรสอน” ของคณำจำรย์ นั้นหมำยควำมวำ่  

 1. คณำจำรยต์้องมีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนตำ่ง ๆ ดังนี้ 
     1.1 ทักษะดำ้นกำรสร้ำงกลักสตูรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย หรือควำม
แตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละคน  
               1.2 ทักษะกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญหมำยควำมว่ำครูต้องมทีักษะในกำรที่
จะเป็นผู้จัดกำรเรียนรูใ้นลักษณะของกำร ฝกึคิด คือสอนให้คิดเป็น ฝึกให้ศึกษำค้นควำ้ ฝึกให้ศึกษำในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงอย่ำงลึกซึ้งด้วยวิธีกำร เทคนิคทีควรต้องลงมือปฏิบัติ หรือเรียนดว้ยกำรน ำตนเอง ฝึกให้นักศึกษำรูจ้ัก
กำรบริกำรสังคม จะท ำให้สิ่งที่เขำเรียนมีคุณค่ำ เมื่อได้ใช้ควำมรูใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     1.3 ทักษะกำรใช้นวัตกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรยีน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรพัฒนำนักศึกษำในด้ำนตำ่ง ๆ 
ได้ เช่น 
  พัฒนำทักษะทำงปัญญำ คือให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระกำรเรียนรู ้มีทักษะ
กำรคดิและกระบวนกำรคิด 
  พัฒนำทักษะดำ้นอำรมณ์ คือทกัษะด้ำนควำมสัมพันธ์ ควำมรับผิดชอบ มองโลกในด้ำน 
แจ่มใส 
  พัฒนำทักษะทำงสังคม ด้ำนกำรสือ่สำร กำรท ำงำนรว่มกับผู้อื่นได้อยำ่งมีควำมสุข และมี
คุณภำพ 
      1.4 ทักษะกำรประเมินกำรเรียนรู ้กำรประเมินผู้เรียนไม่ถูกวิธี หรือไมถู่กต้องตำมหลักวชิำกำรจะ
ไม่สะท้อนศักยภำพของผู้เรียน ซ้ ำยังส่งผลกระทบด่อแรงขับภำยในของต่อผู้เรียนที่มีต่อกำรเรียนรูใ้นรำยวชิำ
นั้น ๆ 
     1.5 ทักษะกำรวจิัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน อำจำรย์ผู้สอนต้องควรปรับเปลี่ยนวิถีกำรสอนโดยใชก้ำร
สอนทุกครั้งเป็นกำรวจิัย ใช้วิจัยเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำให้นักศึกษำมี
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คุณลักษณะของกำรใฝ่เรยีนรู้ มุ่งมั่นที่จะค้นหำค ำตอบจำกปัญหำที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบแบบแผน เป็นกำร
ฝึกควำมเป็นนวัตกร คือนักสร้ำงนวตักรรมให้แกน่ักศึกษำได้เป็นอย่ำงดีซึง่เหมำะสมกับในยุคของสังคมที่เป็น
ไทยแลนด์ 4.0 
     1.6 ทักษะกำรจดักำรชั้นเรียน กำรจัดกำรชั้นเรียนที่ดีจะชว่ยให้สำมรถพัฒนำนักศึกษำให้รู้ตวัตน
ของตนเอง อันได้แก่ อำจำรยต์้องรู้จกัภูมิหลังของนักศึกษำแต่ละคน กำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนทีไ่ม่ใช้ตัว
อำจำรย์เป็นศูนย์กลำง แต่ต้องให้ควำมส ำคัญแกต่วัผู้เรียน และควำมแตกตำ่งระหว่ำงบุคคลของผู้เรยีนในเรื่อง
ของวิธีเรียนรู้ของแต่ละคน บรรยำกำศกำรเรียนรูแ้ต่ละครั้งไม่ใช่กำรบังคับ เน้นกำรเรียนรู้รว่มกัน เน้น
กระบวนกำรกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่พอใจซึ่งกันและกัน 
             1.7 ทักษะกำรพัฒนำลักษณะนิสัย หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นั้นหมำยถึงด้ำนคุณธรรม จริ
ยะธรรม ทุกครั้งที่มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนต้องสอดแทรกคุณลกัษะที่พึงให้เกิดในแต่ละครั้งและตอ้งมีกำรวัด
ให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในตัวผู้เรยีน ดังนั้นในกำรจัดท ำแผนกำรสอนแต่ละสัปดำห์ กำรตั้ง
จุดประสงค์ในกำรเรียนรูข้องแต่ละสำระเนื้อหำ ตอ้งตั้งให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำนคือ ด้ำนพทุธพิิสัย ทกัษะพิสัย 
และจิตพิสัย เป็นต้น เพรำะคุณลักษณะดำ้นนี้ส ำคญัมำกหำกนักศึกษำขำดคุณธรรม จริยธรรมแล้วจะส่งผล
กระทบต่อสังคมอย่ำงมำก  
 ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมอำจท ำได้ 2 กรณี คอื 
                     1) กำรสอนแบบตรง คือสอนมโนทัศน์ของลักษณะนิสัยน้ัน ๆ เช่นจัดกำรเรียนรู ้เรื่องควำม
สุจริต กำรเป็นผู้ให้ ซึ่งวิธีสอนต้องเป็นวิธีที่ท ำให้นกัศึกษำเข้ำใจในพฤติกรรมนั้น ฝึกกระบวนกำรคิด เพื่อ
น ำไปสู่กำรฝึกปฏิบัติ หรอือำจใข้กรณีศึกษำ กรณตีัวอย่ำงหรอืกำรสอนแบบซักค้นเป็นต้น ม  
   2) สอนแบบยูรณำกำรหรือสอดแทรก อำจบูรณำกำรเข้ำกับกำรท ำงำนขณะที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติกิจกรรมรวมพลังกลุ่ม หรืออำจใช้กำรอบรมบ่มนิสัยทนัทีทันใดเมื่อพบว่ำนักศกึษำมี
พฤติกรรมเสี่ยง    
 2. น าความรู้มาในสภาพปัจจุบันมาใช้เป็นเนื้อหาใช้ในการปรับปรุงแผนการสอน มคอ.3 โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สร้างสรรค์ ทา้ทาย และประเด็นความรูซ้ับซ้อน เป็นการศึกษาทีจ่ะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
เน้นย่อมเป็นการพัฒนาที่เน้น 

-ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation Skills) 
-ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and Career Skills) 
-ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information Media and Technology Skills)  
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายก าหนดเนื้อหาในการสอนโดยกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเน้ือหาแนวทางการซ้อนให้

ตรงกับผู้เรียนโดยดูจากอายุกลุ่มสาขาและชั้นปี  
4. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจความสามารถโดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของ

สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าความรู้ทักษะและเจตคติไปสร้างงาน
แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
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5. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าระหว่างศึกษาควรมอบหมายงานในลักษณะโครงงานวจิัยเพื่อให้ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับการท างานจริงสามารถเกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาได้จริง  

............................................................................................................................. ................ 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ 
จุดเริ่มต้นของกำรวิจัย ให้เกิดประโยชน์นั้น ควรพิจำรณำจำกนโยบำย  
จุดเน้น ของบริบทในสภำพกำรเมือง  เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพำะ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีควำมส ำคัญ 

1 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี ควรที่จะต้องมีกำรศึกษำหำประเด็นปัญหำที่แปลกใหม่ และสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้จริงเพื่อที่จะน ำมำซ่ึงหัวข้อที่น่ำสนใจ 

2 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี กำรลงสู่ชุมชนเป็นอีกมุมมองหนนึ่งที่ควรพิจำรณำว่ำชุมชนต้องกำรอะไร 
จะได้ช่วยให้งำนวิจัยตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำร 

3 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ จุดเริ่มต้นของกำรวิจัยอำจมำจำกนโยบำย  ควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
ควำมสนใจของผู้วิจัยที่ต้องศึกษำ ค้นหำค ำตอบในประเด็นที่ต้องน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 

4 อำจำรย์ธัชจิรำ  สอดแสงอรุณงำม หำหัวข้อวิจัยโดยให้ก ำหนดเป้ำหมำยไปที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรท ำวิจัย อำจจะมีกำรแจกแบบสอบถำมถึง
ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อน ำมำเป็นหัวข้อวจัิย 

6 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ ์ ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
 

7 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ บำงทีอำจต้องเริ่มต้นจำกปัญหำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนหรือปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ และอำจำรย์มีควำมคิดควำมปรำรถนำ
ดีท่ีจะแก้ปัญหำหรือพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น 

8 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
 
 

9 อำจำรย์กัลยำณี   เขียวหลง ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
 
 

10 อำจำรย์ดร.สมศักด์ิ สุภิรักษ์ ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
 
 

 

ำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจยั  คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
สรุปประเด็น 

     จุดเริ่มต้นของกำรวิจยัอำจมำจำกนโยบำย  ควำมต้องกำรของหน่วยงำน ควำมสนใจของผู้วิจัยที่ต้องศึกษำ ค้นหำ

ค ำตอบในประเด็นที่ต้องน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
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เร่ือง กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 7 กร 

 
 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เร่ือง กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 7  กรกฎำคม 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ 

ควรน ำนโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบำลมำเป็นหลักคิดในกำร
ก ำหนดหัวข้องำนวิจัย ใน 6 ยุทธศำสตร์ คือ 1) ควำมมั่นคง 2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 4) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่วแวดล้อม 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

2 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำจำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์ต้อง
อำศัยประสบกำรณ์ของผู้วิจัย หรือกำรเรียนรู้จำกกรณีคัวอย่ำง และกำรค้นหำ
นวัตกรรม/วิธีกำรจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ แล้วน ำมำประยุกต์ทดลองใช้ 

 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี มุมมองในกำรเลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับคุณภำพชีวิตของคน เช่นกำร
สร้ำงรำยได้ หรือกำรส่งเสริมเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชน ให้มีแหล่งสร้ำงรำยได้ 

3 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร กำรผสมผสำนวิธีว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจะเลือกใช้เทคนิควิธีกำร กิจกรรม สื่อ -
วัสดุอุปกรณ์มำใช้อย่ำงไรถึงจะแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร จึงเป็นที่มำของ หัวข้อ
ในกำรวิจัย 

4 อำจำรย์ดร.อ ำนำจ  จันทร์ข ำ ตั้งช่ือเรื่องให้สั้นกระชับ ตั้งช่ืองำนที่มำประยุกต์ใช้ท ำอะไรให้น่ำสนใจ 
5 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี กำรหำหัวข้อเรื่องในกำรวิจัย โดยกำรหำบทควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพที่

คำดหวังกับสภำพที่ เป็นจริง ที่ เกิดขึ้นซ่ึงมีหลำยปัจจัย แต่ทำงบริหำร
กำรศึกษำ ต้องเป็นสภำพที่ เกิดกับปัจจัยต่ำงๆ ทำงกำรบริหำรงำนใน
สถำนศึกษำ หรือ พฤติกรรมที่ท ำกำรให้เกิดในทำงปฏิบัติกับทฤษฎีทำงกำร
บริหำร 

6 อำจำรย์ธัชจิรำ   สอดแสงอรุณงำม ควรมีเครือข่ำยทั้งภำยในภำยนอกที่หลำกหลำยเพื่อจะได้มีแนวคิด 

ใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นกำรวิจัยข้ำมศำสตร์ 
7 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว ต้องเป็นงำนใหม่ ไม่มีใครท ำเป็นงำนที่สำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ และ

แก้ปัญหำได้ชัดเจน 

8 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ์ ช่ือเรื่อง เรำก ำหนดให้คล้องจองกับวัตถุประสงค์ใน บทที่ 1 เพรำะช่ือเรื่องจะ
เป็นจุดแรกที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะดูและจะตำมมำด้วยวัตถุประสงค์ หำก
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ 

ควรน ำนโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบำลมำเป็นหลักคิดในกำร
ก ำหนดหัวข้องำนวิจัย ใน 6 ยุทธศำสตร์ คือ 1) ควำมมั่นคง 2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 4) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่วแวดล้อม 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยไม่ไปในทิศทำงเดียวกับช่ือเรื่องถ้ำผิดไม่มำก็อำจจะ
ได้แก้ไข แต่ถ้ำผิดกันไปมำกจะถึงขั้นโดน reject งำนวิจัยช้ินนั้นไปเลย 

9 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ หัวข้อวิจัยควรกระชับ เนื้อหำสอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นที่ต้องกำร และใน
เร่ืองของแนวคิดทฤษฎีที่ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย  

 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เร่ือง กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 18 สิงหำคม 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ เทคนิคของกำรออกแบบกำรวิจัยและองค์ประกอบของกำรออกแบบกำรวิจัย 

ต้องครอบคลุม 3 ประกำร คือกำรออกแบบกำรเลือกตัวอย่ำง กำรออกแบบกำร
วัดตัวแปร/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล   

2 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี กำรออกแบบงำนวิจีย ควรต้องมีกำรก ำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนำ
ทฤษฎี ยึดแบบแผนกำรวิจัยและกำรออกแบกำรวิจัยต้องรัดกุม  

3 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรออกแบบงำนวิจัยควรที่จะเกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิต และต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เชิงปฏิบัติและน ำไปใช้ได้จริง โดยเฉพำะกำรสร้ำงกำรเติบโตทำง
คุณภำพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหตุผลเพรำะว่ำจะสำมำรถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกภำคส่วน 

3 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร กำรผสมผสำนวิธีว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจะเลือกใช้เทคนิควิธีกำร กิจกรรม สื่อ-วัสดุ
อุปกรณ์มำใช้อย่ำงไรถึงจะแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร จึงเป็นที่มำของ หัวข้อในกำร
วิจัย 

4 อำจำรย์ดร.อ ำนำจ  จันทร์ข ำ ไม่มีควำมคิดเห็น 
5 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี เห็นด้วยกับควำมคิดของ ดร.ทินกร  พูลพุฒ แต่ควรค ำนึงถึงเรื่องกฎหมำย 
6 อำจำรย์ธัชจิรำ   สอดแสงอรุณงำม กำรออกแบบงำนวิจัยควรที่จะพัฒนำบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงผลกระทบเชิง

บวกทำงสังคมในระดับสูงเพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

สรุปประเด็น 

     กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำจำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์ต้องอำศัยประสบกำรณ์ของผู้วิจัย หรือกำรเรียนรู้จำกกรณีคัวอย่ำง 

และกำรค้นหำนวัตกรรม/วิธีกำรจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ แล้วน ำมำประยุกต์ทดลองใช้ 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว กำรจัดท ำแผนกำรผลิตผลงำนวิจัย ให้อำจำรย์แต่ละคนวำงแผนกำรผลิต

ผลงำนวิจัย วำงแผนล่วงหน้ำ ว่ำสนใจในประเด็นอะไร และมำประชุมกันเผื่อ
บำงท่ำนสนใจเร่ืองคล้ำยๆกัน จะได้ท ำร่วมกัน และจะได้ตำมเป้ำหมำยของ
งำนวิจัย 

8 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ์ ช่ือเรือ่ง เรำก ำหนดให้คล้องจองกับวัตถุประสงค์ใน บทที่ 1 เพรำะช่ือเรื่องจะเป็น
จุดแรกที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะดูและจะตำมมำด้วยวัตถุประสงค์ หำกวัตถุประสงค์ใน
กำรวิจัยไม่ไปในทิศทำงเดียวกับช่ือเรื่องถ้ำผิดไม่มำก็อำจจะได้แก้ไข แต่ถ้ำผิด
กันไปมำกจะถึงขั้นโดน reject งำนวิจัยช้ินนั้นไปเลย 

9 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ หัวข้อวิจัยควรกระชับ เนื้อหำสอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นที่ต้องกำร และใน
เร่ืองของแนวคิดทฤษฎีที่ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย  

10 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด กำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรวิจัย มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรวิจัยให้ชัดเจน 
ให้อำจำรย์ทุกคนได้ทรำยร่วมกัน เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก และเกิดควำม
ร่วมมือในกำรด้ำนวิจัย เช่น อำจำรย์ทุกคนต้องท ำวิจัยทุกปี ต้องมีกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่วิจัยอย่ำงน้อยปีละ 1 เร่ืองหรือ 2 ปี ต่อ 1 เร่ือง 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เร่ือง  กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คร้ังที่ 4/2561 วันที่  4 กันยำยน 2561 
ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรรวบรวมเอกสำรงำนวิจัยแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องต้องให้ทันสมัยและ
สำมำรถใช้อ้ำงอิงแหล่งที่มำได้ชัดเจน ตรงหับหัวข้อของกำรวิจัย 

2 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร หัวข้อวิจัยควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และกำรก ำหนดในส่วน
ของตัวแปร และก ำหนดนิยำม 

3 อำจำรย์ดร.อ ำนำจ  จันทร์ข ำ กำรศึกษำกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ว่ำกำรวิจัยที่ท ำนั้น มีกรอบคิดมำเป็นฐำน
หลักคิดในกระบวนกำรวิจัย และเน้นถึงตัวแปรต่ำงๆ มีแนวคิดทฤษฎีมำ
รองรับ 

4 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี กำรเขียนโครงงำนวิจัย ควรศึกษำหรือหำเอกสำรประกอบที่เกี่ยวกับงำนวิจัยที่
จะท ำ และควรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของงำนวิจัยที่ท ำ 

5 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ มีรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยท่ีเป็นทำงกำรให้มีคุณภำพมำตรฐำน
ทำงวิชำกำร รวมท้ังวิธีกำรด ำเนินกำร (Methodology) เขียนเพ่ือให้ทรำบ
ว่ำข้อมูลของงำนวิจัยท่ีท ำนั้นถูกรวบรวมหรือสร้ำงขึ้นได้อย่ำงไร ซึ่งจะน ำ
ข้อมูลท่ีอยู่ในขอบเขตกำรวิจัย เช่น ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ตัวแปรท่ีศึกษำ 
ระยะเวลำ กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมท้ังกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ผู้อ่ำนทรำบและมั่นใจว่ำเป็นวิธีกำรท่ีท ำได้ถูกต้อง ตรงนี้ก็ต้องให้
ควำมส ำคัญเพรำะส่วนใหญ่แล้ว Peer จะเสนอแนะในประเด็นนี้มำก 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงต้องไมม่อยู่บนควำมเสี่ยงที่จะให้ข้อมูลในกำรเขียน

รำยงำน 
7 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ์ เพื่อให้งำนวิจัยมีคุณภำพ กำรค้นหำงำนวิจัยอ้ำงอิงควรหำจำกเว็บที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์และประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเช่ียวชำญ เช่น เว็บ Thailis 

เป็นต้น และในกำรค้นหำงำนวิจัยอ้ำงอิงนั้น จะต้องไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง 

8 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ ค ำส ำคัญ หรือ keyword จะเป็นค ำที่ใช้ค้นหำงำนวิจัยของเรำไม่จ ำเป็น
จะต้องเป็นค ำใหม่ทั้งหมด เพรำะถ้ำค ำใหม่ทั้งหมดผู้วิจัยรุ่นต่อๆไป จะไม่
สำมำรถค้นหำงำนวิจัยของเรำเจอได้ และงำนวิจัยของเรำจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป 

9 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด พิจำรณำแนวคิดทฤษฎีที่จะน ำมำใช้ในกำรอ้ำงอิง ในกำรท ำวิจัย 

งำนวิจัยต้องก ำหนดตัวแปรที่สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ก ำหนด 
10 อำจำรย์กัลยำณี   เขียวหลง กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงควรต้องค ำนึงถึงหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้วย

เพื่อปกป้องสิทธ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

11 อำจำรย์ดร.สมศักด์ิ สุภิรักษ์ จัดอบรมเทคนิคกำรเขียนผลงำนวิจัย มีวิทยำกรที่มีควำมเช่ียวชำญในกำรท ำ
ผลงำนวิจัยมำสอนและแนะแนวทำงกำรเขียนวิจัย 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คร้ังที่ 5/2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ งำนวิจัยที่จะต้องด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถตีพิมพ์และเผยแพร่ได้น้ัน ควรที่จะ

มีอะไรที่แปลกใหม่ ได้องค์ควำมรู้ใหม่ แล้วน ำมำเขียน โดยสำมำรถดูแนว
ทำงกำรเขียนได้ตำมบทควำมในวำรสำร TCI 1 หลำย ๆ บทควำม 

2 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี ควรเน้นงำนวิจัยที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมหรือเป็นวิจัยที่เกิดประโยชน์ และ
สำมำรถน ำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ได้  จึงจะเกิดคุณค่ำควรแก่กำรเผยแพร่ และคน
สนใจน ำไปใช้ประโยชน็ 

3 อำจำรย์ศรีประไพร  ม่วงพุ่ม กำรตั้งสมมุติฐำน และทดสอบสมมุติฐำน งำนวิจัยที่ท ำให้สถิติขั้นใดและ
ทดสอบสมมุติฐำนอย่ำงไร 

4 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ คุณค่ำของกำรวิจัย  กำรเห็นคุณค่ำของงำนวิจัยในมุมนี้ขึ้นกับค่ำนิยมของสังคม 
บำงประเทศก็เห็นคุณค่ำมำก บำงประเทศก็เห็นคุณค่ำน้อย แตกต่ำงกันไป  

5 อำจำรย์ดร.อ ำนำจ  จันทร์ข ำ กำรตั้งโจทย์หัวข้อวิจัยให้น่ำสนใจ งำนวิจัยควรมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน และ
สำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และงำนวิจัยควรมีกำรบูรณำกำร
เช่ือมโยงกับศำสตร์อื่นๆ ได้ 

6 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี คุณค่ำของงำนวิจัยควรมองได้ที่บทน ำเพรำะเป็นสิ่งที่จะบอกให้รู้ว่ำงำนวิจัย
ช้ินนี้จะช่วยแก้ปัญหำหรือเกิดประโยชน์กับคนกลุ่มใด 

สรุป  :   ในกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย ควรต้องค ำนึงถึงสำเหตุส ำคัญของกำรท ำวิจยั แนวทำงวธิีกำรที่ผูว้ิจัยใช้ในกำรหำ

ค ำตอบ ตำมวตัถุประสงค์ของกำรวจิัย ผลกำรวิจยัที่ส ำคัญต้องตอบโจทยป์ัญหำของกำรวิจัย และข้อเสนอแนะอำจต้อง

เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย หรือผลจำกกำรที่คน้พบที่เกิดจำกกำรวิจัย 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ คุณค่ำของงำนวิจัยอยู่ที่กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเลือกผู้เข้ำร่วมวิจัย  

รูปแบบของกำรวิจัยที่เหมำะสม 

8 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร สร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้เขียนงำนวิจัย เช่น มหำวิทยำลัย ควรมีเงินรำงวัลกำร
สนับสนุนหรือให้เงินรำงวัลแก่ผู้วิจัย 

9 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว คุณค่ำของงำนวิจัยดูได้จำก เนื้อหำสอดคล้องกับเรื่องที่จะท ำและมีควำม
ชัดเจน ใช้ภำษำชัดเจน ให้ทรำบถึงเจตนำในกำรวิจัย 

10 อำจำรย์ดร.สมศักด์ิ สุภิรักษ์ ไม่ออกควำมคิดเห็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี กำรใช้ผลงำนวิ จัยมีควำมส ำคัญต่องำนวิจัยมำกเพรำะถ้ำไม่น ำ

ผลกำรวิจัยไปใช้สุดท้ำยงำนวิจัยนั้นก็ไม่พ้นค ำว่ำ”วิจัยขึ้นหิ้ง” 
2 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรน ำผลกำรวิ จัยไปใช้ประโยชน์นั้นควรต้องเป็นไปด้วยควำม

ระมัดระวังเพรำะกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำที่
เป็นนำมธรรมเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึกนึกคิด หรือพฤติกรรมต่ำง ๆ 

3 อำจำรย์ดร.อ ำนำจ  จันทร์ข ำ งำนวิจัยทุกงำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องดูว่ำหน่วยงำนใด
ต้องกำรหรือไม่ 

4 อำจำรย์ศรีประไพร  ม่วงพุ่ม สิ่งส ำคัญของกำรน ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรพิจำรณำจำกข้อเสนอแนะที่
งำนวิจัยนั้นค้นพบ 

5 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร เห็นด้วยกับคิดของ อำจำรย์ศรีประไพ  ม่วพุ่ม 
6 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี ผมก็เห็นด้วยเช่นกันครับ 

สรุป  :   กำรวิจัยเป็นกลไกของกำรหำควำมรู้ควำมจริง กำรเห็นคุณค่ำของงำนวิจัยในมุมนี้ขึ้นกับค่ำนิยมของสังคม บำงประเทศก็

เห็นคุณค่ำมำก บำงประเทศก็เห็นคุณค่ำน้อย แตกต่ำงกันไป ดังนั้นคุณค่ำของงำนวิจัยควรอยู่ที่ช่วยให้เกิดพัฒนำกำรหรือ

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกำรพพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ ทำงทฤษฎีและพัฒนำหรือสร้ำงส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7 อำจำรย์ธัชจิรำ   สอดแสงอรุณงำม ผู้ใช้ผลกำรวิจัยต้องค ำนึงถึงคุณภำพของงำนวิจัยหรือควำมตรงภำยใน

ตำมแนวทำงกำรประเมิน อีกอย่ำงต้องพิจำรณำเกี่ยวกับสภำพกำรณ์ที่
จะน ำไปใช้หรือควำมตรงภำยนอก 

8 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ ที่กล่ำวกันมำทั้งหมดแล้วคิดว่ำกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยน่ำจะ
เป็นไปในลักษณะใด 

9 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ กำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยไป
สร้ำงคุณค่ำ ประโยชน์ต่อแวดวงวิชำกำรอำจจะ สำมรถท ำได้ในลักษณะ
ดังนี้ ได้แก่กำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอน ในวงวิชำกำร รวมถึงกำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปต่อยอดสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม และเทคโนโลยี หรือมีผู้
น ำไปอ้ำงอิงก็น่ำจะเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยได้เช่นกัน 

10 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชนในเรื่องต่ำงๆทีท ำให้ 
คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำน
สำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

11 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด เช่นเดียวกันครับ ถ้ำผู้ วิ จัยมีข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ ได้ ระบุถึ ง
กลุ่มเป้ำหมำยที่จะน ำไปใช้ชัดเจนก็จะท ำให้ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 

 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 

ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย  รูปแบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยมี 

2  ลักษณะ คือ กำรเผยแพร่ในงำนประชุมวิชำกำร และกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำร   แต่งำนวิจัยที่จะตีพิมพ์นั้นควรต้องพิจำรณำว่ำมีควำม
เหมำะสมท่ีจะได้รับกำรเผยแพร่หรือไม่ ซึ่งกำรตีพิมพ์ในฐำนที่มีระดับคุณภำพสูง
ย่ิงต้องผ่ำนกำรกลั่นกรองอย่ำงดี         

2 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ ในกำรท ำวิจัยถ้ำเรำยังไม่มีควำมเช่ียวชำญพอ เรำควรจะมีที่ปรึกษำงำนวิจัย 
ที่เคยมีประสบกำรณ์มำแล้ว เพื่อให้งำนดีตั้งแต่ต้น จะได้ไม่เสียเวลำในกำรท ำ
วิจัย แล้วไม่สำมำรถตีพิมพ์ได้ 

3 อำจำรย์ ดร.ทศพล  ธีฆะพร ควรมีระบบพี่เลี้ยงเหมือนเดิม 

สรุป  :   กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรต้องค ำนึงถึงประเด็นหลัก ๆ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเกี่ยวกับคุณภำพของ

งำนวิจัย ประเด็นที่สองเกี่ยวกับสภำพกำรณ์ที่จะน ำไปใช้ และลักษณะของกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ กำรน ำองค์ควำมรู้

จำกผลงำนวิจัยไปสร้ำงคุณค่ำ ประโยชน์ต่อแวดวงวิชำกำรอำจจะ สำมรถท ำได้ในลักษณะดังนี้ ได้แก่กำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอน 

ในวงวิชำกำร รวมถึงกำรน ำผลงำนวิจัยไปต่อยอดสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม และเทคโนโลยี หรือมีผู้น ำไปอ้ำงอิงก็น่ำจะเป็นกำร

ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยได้เช่นกัน 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย  รูปแบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยมี 

2  ลักษณะ คือ กำรเผยแพร่ในงำนประชุมวิชำกำร และกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำร   แต่งำนวิจัยที่จะตีพิมพ์นั้นควรต้องพิจำรณำว่ำมีควำม
เหมำะสมท่ีจะได้รับกำรเผยแพร่หรือไม่ ซึ่งกำรตีพิมพ์ในฐำนที่มีระดับคุณภำพสูง
ย่ิงต้องผ่ำนกำรกลั่นกรองอย่ำงดี         
มหำวิทยำลัยควรมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือด้ำนวิจัยโดยตรง ให้ค ำแนะน ำ
ต่ำงๆ อำจมอบหมำยให้อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนวิจัยมำกๆ ดูแลอำจำรย์
กลุ่มนี้ อำจเป็นหน่วยงำนที่ช่วยดูแลเรื่องกำรปรับรูปแบบของเอกสำรงำนวิจัย
ให้เป็นรูปแบบของมหำวิทยำลัย 

4 อำจำรย์ธัชจิรำ   สอดแสงอรุณงำม ในกำรผลิตบทควำมเรำควรจะต้องมีกำรวำงแผนเตรียมกำรท ำวิจัยและศึกษำ
ข้อมูลวำนสำรที่สนใจ ว่ำ บทควำมที่จะท ำตรงตำมเกณฑ์ที่ต้องกำรหรือไม่ 

5 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ ในกำรจะตีพิมพ์ลงในวำรสำรต่ำงประเทศนั้น หำกไวยกรณ์ภำษำอังกฤษ ของ

เรำไม่ดีพอจะท ำให้งำนวิจัยของเรำไม่น่ำสนใจและไม่ได้ตีพิมพ์ จึงควรแก้ไข

โดยกำรปรึกษำกับอำจำรย์ในคณะอ่ืนที่มีควำมเช่ียวชำญในภำษำอังกฤษ 

และบอกถึงวัตถุประสงค์ส ำคัญๆในงำนวิจัยของเรำ เพรำะถ้ำน ำไปแปลกับ 

Google จะได้ประโยคท่ีไม่สำมำรถเน้นสิ่งที่เรำต้องกำรสื่อสำร 

6 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว เห็นด้วยค่ะ 
7 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด เห็นด้วยครับ กำรตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติยังเข้มข้นเลยครับ 

8 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี กำรเขียนบทควำมลงในกำรน ำเสนอวิชำกำรระดับนำนำชำติ นั้นกำรเขียน 
Academic writing นั้นส ำคัญมำกในกำรใช้ grammar ที่ถูกต้อง กำรที่เรำ
อ่ำนหรือดูบทควำมต่ำงประเทศ จะท ำให้เรำสำมำรถน ำประโยคเหล่ำนั้นมำ
ใช้ได้ ในกรณีที่มีเนื้อหำคล้ำย ๆ กับของเรำ 

9 อำจำรย์กัลยำณี   เขียวหลง งานวิชาการที่มีคุณภาพจากโจทย์ที่สังคมไทยได้ประโยชน์ 
สามารถตีพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะส่งที่ใด คงได้รับการพิจารณา  

10 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ ์ ควรต้องมีกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัยเพื่อให้คณำจำรย์มีแหล่ง
เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง เช่นนั้น ผลิตงำนวิจัยออกมำแม้มีคุณภำพเพียงใดแต่
ขำดเครือข่ำยก็ยำกต่อกำรได้รับกำรพิจำรณำ 

 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เร่ือง กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 12 มกรำคม 2562 
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ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 อำจำรย์ ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของงำนวิจัยเพื่อกำรสืบค้นข้อมูล  

1. จัดให้บริกำรในส ำนักวิทยบริกำร  
2. จัดให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะ 
3. จัดให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2 อำจำรย์ ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐำนข้อมูลจะช่วยสร้ำงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของ
องค์กรให้เป็นระเบียบจ ำแนกข้อมูลตำมประเภท ท ำให้ข้อมูลประเภท
เดียวกันจัดเก็บอยู่ด้วยกัน สำมำรถค้นหำและเรียกใช้ได้ง่ำย ไม่ว่ำจะน ำมำ
พิมพ์รำยงำน น ำมำค ำนวณ หรือน ำมำวิเครำะห์ ซึ่งทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับกำรใช้ประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงำนนั้น ๆ 

3 อำจำรย์ธัชจิรำ   สอดแสงอรุณงำม ข้อมูลบำงชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอำจมีปรำกฏอยู่ 
หลำย ๆ แห่ง เพรำะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลำยคน เมื่อใช้ระบบฐำนข้อมูลแล้ว
จะช่วยให้ควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 

4 อำจำรย์อัฐ  พงศ์ศรีโรจน์ กำรเก็บรักษำข้อมูลงำนวิจัยตีองรักษำควำมถูกต้องของข้อมูล เนื่องจำก
ฐำนข้อมูลมีเพียงฐำนข้อมูลเดียว ในกรณีที่มี 
ข้อมูลชุดเดียวกันปรำกฏอยู่หลำยแห่งในฐำนข้อมูล ข้อมูลเหล่ำนี้จะต้อง
ตรงกัน  

5 อำจำรย์วิภำรัตน์   แสนแก้ว ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 

6 อำจำรย์ฉัตรชัย   ทศสอำด ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 

7 อำจำรย์กนกทิพย์  บ ำรุงศรี ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 

8 อำจำรย์กัลยำณี   เขียวหลง ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 
9 อำจำรย์สุวิมล   สุทธิพงศ์ ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 

10 อำจำรย์ดร.สมศักด์ิ สุภิรักษ์ - 

11 อำจำรย์ศรีประไพร  ม่วงพุ่ม ควรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่หลำกหลำยและสืบค้นได้ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก 
12 อำจำรย์ปองปรีดำ   ทองมำด ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  :   กำรจดัท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของงำนวิจัยเพื่อกำรสืบค้นข้อมูล 1. จัดให้บริกำรในส ำนักวิทยบรกิำร  

2. จัดให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะ และ 3. จัดให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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ถอดประสบการความรู้จากการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

กำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรตพีิมพเ์ผยแพร่ในระดับชำติหรอืนำนำชำติของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จำกกำรจัดกำรควำมรูจ้นสำมำรถมีผลงำนตีพิมพ์เผยแพรใ่นฐำนข้อมูลอันเป็นที่
ยอมรับน้ัน มีหลักคิดและยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 

1. เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยให้ไดร้บักำรตพีิมพ์เผยแพรใ่นระดับชำติหรือนำนำชำติตอ้งมี
จุดเริ่มต้นของกำรวิจัยอำจมำจำกนโยบำย ควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน ควำมสนใจของผู้วิจัยทีต่้องศึกษำ 
ค้นหำค ำตอบในประเด็นที่ต้องน ำไปใช้ประโยชนต์่อกำรพัฒนำ 

2. ก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำจำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ตอบโจทยต์้องอำศัยประสบกำรณ์ของผู้วจิัย 
หรือกำรเรียนรู้จำกกรณคีัวอย่ำง และกำรค้นหำนวัตกรรม/วิธกีำรจำกแหล่งควำมรูต้่ำง ๆ แล้วน ำมำประยุกต์
ทดลองใช ้
 3. เทคนิคของกำรออกแบบกำรวิจัยต้องมีองค์ประกอบของกำรออกแบบกำรวิจัย ทีค่รอบคลุม 3 
ประกำร คือกำรออกแบบกำรเลือกตัวอยำ่ง กำรออกแบบกำรวัดตัวแปร/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำร
ออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล   

4. ในกำรเขียนรำยงำนกำรวจิัย ควรตอ้งค ำนึงถึงสำเหตุส ำคัญของกำรท ำวิจัย แนวทำงวิธกีำรที่ผู้วจิัย

ใช้ในกำรหำค ำตอบ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ผลกำรวิจัยที่ส ำคัญต้องตอบโจทย์ปัญหำของกำรวิจัย และ

ข้อเสนอแนะอำจต้องเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย หรือผลจำกกำรที่ค้นพบที่เกิดจำกกำรวจิัย 

5.  กำรวิจัยต้องเป็นกลไกของกำรหำควำมรู้ควำมจริง กำรเห็นคุณค่ำของงำนวิจัยขึ้นกับค่ำนิยมของ
สังคม บำงประเทศก็เห็นคุณค่ำมำก บำงประเทศก็เห็นคุณค่ำน้อย แตกต่ำงกันไป ดังนั้นคุณค่ำของงำนวิจัยควร
อยู่ที่ช่วยให้เกิดพัฒนำกำรหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ ซึ่งเป็นกำรพพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ในศำสตรต์่ำง ๆ   ทำง
ทฤษฎีและพัฒนำหรือสรำ้งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
 7. กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรต้องค ำนึงถึงประเด็นหลัก ๆ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก

เกี่ยวกับคุณภำพของงำนวิจัย ประเด็นที่สองเกี่ยวกับสภำพกำรณ์ที่จะน ำไปใช้ และลักษณะของกำรน ำ

ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ กำรน ำองค์ควำมรูจ้ำกผลงำนวิจัยไปสร้ำงคณุคำ่ ประโยชน์ต่อแวดวงวิชำกำรอำจจะ 

สำมรถท ำได้ในลักษณะดงันี้ ได้แก่กำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอน ในวงวิชำกำร รวมถึงกำรน ำผลงำนวิจัยไปต่อ

ยอดสู่กำรเสริมสรำ้งนวัตกรรม และเทคโนโลยี หรือมีผู้น ำไปอ้ำงอิงก็น่ำจะเป็นกำร 

 8. กำรเลือกแหล่งตีพิมพค์วรพจิำรณำแหล่งที่ไดร้บัผลกระทบในทำงบวกทีสู่ง แต่ต้องผลติงำนวิจัยที่มี

คุณภำพ ตำมรำยละเอียดที่ได้จดักำรควำมรูก้ันในระยะแรก ๆ ที่ผ่ำนมำ งำนวิจัยที่ไดร้ับกำรตพีิมพ์ในกลุ่มที่มี

ผลกระทบสูงน้ันเป็นงำนวิจัยที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ 
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 9. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของงำนวิจัยเพือ่กำรสืบค้นข้อมูล  
1. จัดให้บริกำรในส ำนักวิทยบริกำร  
2. จัดให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะ  
3. จัดให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ทั้ง 9. ประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นนับได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติในกำรผลิตผลงำนวิจัยให้มีคุณภำพและสอดคล้องกับ
ยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำของคณะและมหำวิทยำลยั 


