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การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์”
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“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ ”
ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ เป้าหมายของการจัดการความรู้ มีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ (มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา) ตามที่มหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อ พัฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ก าหนดไว้ใ น Curriculum Mapping ใน
รายวิชา
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แนวทาง หรือเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ นั้น เรา
สามารถสอดแทรกไปในรายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิตก
รรมให้กับนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมีลาดับขั้นตอนได้ดังนี้
1. กาหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกถึงอัตลักษณ์ มาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่กาหนด
2. กาหนดตัวชีว้ ัด และพฤติกรรมที่บ่งชีต้ ามพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ตอ้ งการให้ผเู้ รียนแสดงออก
3. การวางแผนกาหนดเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดภาค
การศึกษา
จากขั้นตอนดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
1. กาหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกถึงอัตลักษณ์ มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่กาหนด
ขั้นแรกเราควรมีการกาหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก ตามอัต
ลักษณ์มาตรฐานผลการเรียนรู้( Learning Outcomes)และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งการ
นิยามนั้นอาจขึ้นอยู่กับผู้สอน คณะหรือมหาวิทยาลัยจะกาหนดขึ้น โดยอาจนิยามความหมายและพิจารณาถึง
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ตอ้ งการให้ผเู้ รียนแสดงออกในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
1.1 ด้านอัตลักษณ์ (มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 มีวินัย หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่
ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นแสดงออก เช่ น การเข้ า ชั้ น เรี ย น การแต่ ง กายถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของคณะและ
มหาวิทยาลัย การส่งงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมีภาวะผู้นา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นเป็นต้น
1.1.2 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้
ผู้เรียนแสดงออก เช่น พยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เป็นต้น
1.1.3 อุตสาหะ หมายถึง ความบากบั่น ความขยัน ความพยายาม ความอดทน พฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก เช่น พยายามทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จลุล่วงแม้ว่าจะยาก
หรือไม่เคยทามาก่อน มีความอดทน มุ่งมั่น และตั้งใจทาหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ย่อท้อ ทางานบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น
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1.1.4 สานึกดี หมายถึง การมีจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพ มีจิตสานึกใน
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออก เช่น ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่/จรรยาบรรณ สื่อสารเชิงบวก ไม่สร้างความขัดแย้ง มีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดถือประโยชน์สว่ นรวม เป็นต้น
1.1.5 มีจิตอาสา หมายถึง การที่มีจิตเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัย การให้แรงกาย การให้
แรงใจ รวมถึงการให้ปัญ ญา ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษ ย์ที่อยู่ร่วมกั นในสังคม เพื่อให้เ กิดเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ โดยไม่ไ ด้ คาดหวัง ว่าเราเองจะได้ อะไรกลับ มา พฤติก รรมหรือ คุณลั ก ษณะที่ต้ องการให้ผู้เ รีย น
แสดงออก เช่น มีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือองค์กร มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทาสิ่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
1.2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
1.2.2ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอ
ข้อมูลหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ที่สามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองได้
1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่
1.2.4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถใน
การทางานกลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
1.2.5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
1.3.2 มีค วามรอบรู้ท างวิช าการในศาสตร์ และสาขาด้ านการบริ หารจั ดการอย่ างถ่อ งแท้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนพืน้ ฐานของภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาไทย และภูมปิ ัญญาสากล
1.3.3 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง
1.3.4 มีจิตใจใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ของสังคมโลกในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อม
1.3.5 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นพืน้ ฐานของการดาเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
1.3.6 มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น ต่ อ ท้ อ งถิ่ น มี จิ ต สาธารณะ เห็ น แก่
ประโยชน์สว่ นรวม และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ
1.3.7 มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักเห็นความสาคัญ ศรัทธา และความเชื่อมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.8 มีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด
จากรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ทั้งอัตลักษณ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะมีแนวทางการพัฒนาผูเ้ รียนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2. กาหนดตัวชี้วัด และพฤติกรรมที่บ่งชี้ตามพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก
การกาหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่บ่งชี้ให้ชัดเจน จะทาให้สามารถนาไปสอดแทรกกับรายวิชาหรือ
นาไปบูรณาการกับกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : มีวินัย
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ เช่น การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย การส่งงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและมีภาวะผู้นา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น เป็นต้น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

อัตลักษณ์

มีวินัย

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้\

1. มีวนิ ัยต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งเดี่ยว และกลุ่ม
3. ปฏิบัตติ ามระเบียบแบบแผน
และข้อปฏิบัติ

1.1 ปฏิบัตติ นตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของอาจารย์ผู้สอน คณะและมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน
1.2 ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การ
เข้าร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งเดี่ยว และกลุ่ม
1.3 เชื่อมั่นในตนเองและมีภาวะผู้นา
1.4ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ทัง้ ในเรื่องการเรียน
และเรื่องส่วนตัว
1.5 ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตน

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
1. ปฏิบัตติ ามระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ
1.1 ปฏิบัตติ นตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจเครื่องแต่งกาย
ระเบียบ ข้อบังคับของผู้สอน คณะ
- ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามข้อตกลง
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
- ตระหนักถึงความสาคัญความ
จาเป็นที่ต้องปฏิบัตติ ามข้อตกลง
ข้อบังคับกฎกติกา ระเบียบ และ
กฎหมาย
1.2 ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
1. เช็คชื่อเข้าเรียน
การเข้าร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ
2. เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
การส่งงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ตรวจชิ้นงาน/ใบงาน/แบบฝึกหัด/
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลงาน
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เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรม

1. แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียน
2. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
(ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่ง
ผู้สอน)
3. แบบบันทึกการส่งงาน

พฤติกรรมบ่งชี้
1.3 เชื่อมั่นในตนเองและมีภาวะผู้นา

วิธีการวัดผล
สังเกตพฤติกรรม จาก
- การทางาน/กิจกรรมกลุ่ม
- การนาเสนองาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทัง้ ใน
และนอกชัน้ เรียน

1.4ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ทัง้ ใน
เรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

1. สังเกตพฤติกรรม
- การคุมสอบ
- การใช้ชีวิตทั้งในและนอกชัน้ เรียน
(เช่น การใช้ Facebook, IG เป็นต้น)
2. ตรวจข้อสอบ/ชิ้นงาน/ใบงาน/
แบบฝึกหัด/ผลงาน (ไม่คัดลอกผลงาน
คนอื่น)
1. สังเกตพฤติกรรม
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา
ของตน และมีการแก้ไข

1.5 ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา
ของตนเอง

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. กิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
(ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่ง
ผู้สอน)
1, แบบสังเกตพฤติกรรม/ แบบสารวจ
พฤติกรรม (สอบถามการใช้งาน Facebook, Instagram ฯลฯ)
2. แบบทดสอบ/ใบงาน/แบบฝึกหัด (อาจ
ใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมช่วยในการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน)
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด

ตัวชี้วัดที่ 2 : ใฝ่เรียนรู้
ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน เช่น พยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นต้น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
อัตลักษณ์

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในเวลาเรียน และนอก
เวลาเรียน

ใฝ่เรียนรู้

2. แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
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1.1 ตั้งใจเรียน การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องต่างๆ ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
1.2 เอาใจใส่ ค้นคว้า หาความรูเ้ พิ่มเติม และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ นอกเวลาเรียน
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เช่น หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากค้นคว้าเพิ่มเติมอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ
2.3 นาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในห้องเรียน
และอาจารย์ผู้สอนด้วยวิธกี ารต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการวัดผลพฤติกรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ตัง้ ใจเรียน มีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
สม่าเสมอ
1.2 เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้

1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ นอกเวลาเรียน

สังเกตพฤติกรรม
ความตัง้ ใจในการเรียน
การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
การซักถามของผู้เรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
การซักถามของผู้เรียน
2. ตรวจชิ้นงาน/ใบงาน/แบบฝึกหัด/
ผลงาน
สังเกตพฤติกรรม จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน

เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรม

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบบันทึกการส่งงาน

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. กิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน
เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่งผู้สอน)

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ได้
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

2.3 นาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/
ผลงาน (มี คุ ณ ภาพ ครบถ้ ว นตาม
เนื้อหาที่กาหนด)
2. ตรวจสอบข้ อ มู ล แหล่ ง อ้ า งอิ ง
(แหล่ ง ที่ ม าหรื อ ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ที่
หลากหลายและน่าเชื่อถือ)
1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/
ผลงาน (Mind Mapping/ใบงานหรือ
แบบฝึกหัดที่ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์
หรื อ สรุ ป องค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างเป็นระบบ)

1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
2. แหล่ ง เรี ย นรู้ เช่ น หนั ง สื อ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยีตา่ ง ๆ

1. ตรวจผลงานที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมายให้มานาเสนอ
2. พิจารณารูปแบบเครื่องมือ
วิธีการ และเทคนิคที่ผู้เรียนนาเสนอ
3. ซักถามผู้เรียนถึงการนาไป
ประยุกต์ใช้

1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและ
นาเสนอ
2. แบบบันทึกการนาเสนอ/แลกเปลี่ยน
ความรู้
3. ประเด็นคาถามเพื่อแสดงถึงการนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า /การ
วิเคราะห์หรือสรุปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
2. แบบบั น ทึ ก ความรู้ /แบบบั น ทึ ก การเข้ า
ร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่ง
ที่ไ ด้ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง แล้ ว
นามาส่งผู้สอน)

ตัวชี้วัดที่ 3 : อุตสาหะ
ความบากบั่น ความขยัน ความพยายาม ความอดทน เช่น พยายามทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จลุล่วงแม้ว่าจะยากหรือไม่เคยทามาก่อน มีความอดทน มุ่งมั่น และตั้งใจทาหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ย่อ
ท้อ ทางานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
อัตลักษณ์

อุตสาหะ

ตัวชี้วัด
1. มุ่งมั่นตัง้ ใจและรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
2. ทางานด้วยความเพียรพยายาม
อดทน และไม่ยอ่ ท้อ แม้วา่ จะเป็น
งานที่ยากหรือไม่เคยทามาก่อน

พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 มุง่ มั่น ตัง้ ใจทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ลุลว่ งในระยะเวลาที่กาหนด
2.1 ทุม่ เททางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการทางาน
2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมายด้วยตนเอง
2.3 ตัง้ ใจ พยายาม อดทนในการทางาน จนสาเร็จ
ลุลว่ ง และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
1. มุ่งมั่นตัง้ ใจและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.1 มุง่ มั่น ตัง้ ใจทางานที่ได้รับ สังเกตพฤติกรรม
- ความมุ่งมั่น ตัง้ ใจในการทางาน
มอบหมาย
- การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- การซักถามของผู้เรียน
- การทากิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
1.2 รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จลุล่วงใน
ระยะเวลาที่กาหนด

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. กิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน 1. ใบงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน/กิจกรรมทั้งใน
(พิจ ารณาผลส าเร็ จ ของงาน คุ ณ ภาพของ และนอกชัน้ เรียน
งานและระยะเวลาในการดาเนินการ)
2. แบบบันทึกการส่งงาน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายาม อดทน และไม่ยอ่ ท้อ แม้วา่ จะเป็นงานที่ยากหรือไม่เคยทามาก่อน
2.1 ทุม่ เททางาน อดทน ไม่ยอ่
สังเกตพฤติกรรม
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
- ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางาน ไม่ยอ่ ท้อ 2. กิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใน
- การทากิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
การทางาน
2.2 พยายามแก้ปัญหาและ
1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน 1. ใบงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน/กิจกรรมทั้งใน
อุปสรรคในการทางานให้
(พิจ ารณาผลส าเร็ จ ของงาน คุ ณ ภาพของ และนอกชัน้ เรียน
สาเร็จตามเป้าหมายด้วย
งานและการแก้ ปั ญ หาและจั ด การกั บ 2. แบบบันทึกการส่งงาน
ตนเอง
อุปสรรคในการทางาน)
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ตัวชี้วัดที่ 4 : สานึกดี
การมีจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพ มีจิตสานึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นต่อประโยชน์สว่ นรวม เช่น ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่/จรรยาบรรณ สื่อสารเชิงบวก ไม่สร้าง
ความขัดแย้ง มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์สว่ นรวม เป็นต้น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
อัตลักษณ์

สานึกดี

ตัวชี้วัด
1. มีจิตสานึกและตระหนักใน
ความสาคัญของวิชาชีพ

พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.2 มีความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพและมี

2. มีจิตสานึกในความเป็นไทย มี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

2.1 ประพฤติตนอยูใ่ นขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ร่วมส่งเสริมความเป็นไทย
2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
1. มีจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพ
สังเกตพฤติกรรม
1.1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่
- ความประพฤติ ปฏิบัติตนในบทบาท
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. กิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน

1.2 มีความตระหนักในความสาคัญ
ของวิชาชีพและมีการสื่อสารเชิงบวก
ต่อวิชาชีพ ไม่สร้างความขัดแย้ง

แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม/ แบบส ารวจ
พฤติกรรม (สอบถามการใช้งาน Facebook, Instagram ฯลฯ)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอก
ชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
สังเกตพฤติกรรม
- ตระหนักและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม
- การใช้ชีวิตทั้งในและนอกชั้นเรียนของ
ผู้เรียน (เช่น การสื่อสารบน Facebook,
Instagram เป็นต้น)

เครื่องมือ

2. มีจิตสานึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม
2.1 ประพฤติตนอยูใ่ นขนบธรรมเนียม สังเกตพฤติกรรม
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี และร่วมส่งเสริมความเป็น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกิจกรรม
ไทย
ส่งเสริมความเป็นไทย ทั้งในและนอกชั้น

กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม/ แบบส ารวจ
พฤติ ก รรม (สอบถามการใช้ ง าน Facebook, Instagram ฯลฯ)

เรียน
- การใช้ชีวิตทั้งในและนอกชั้นเรียนของ
ผู้เรียน (เช่น การสื่อสารบน Facebook,
Instagram เป็นต้น)
1. สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในและนอกชั้น
เรียน
การใช้ชีวิตทั้งในและนอกชั้นเรียนของ
ผู้เรียน (เช่น การสื่อสารบน Facebook, Instagram เป็นต้น)
2. ตรวจแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ผู้เรียนสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม/ แบบส ารวจ
พฤติ ก รรม (สอบถามการใช้ ง าน Facebook, Instagram ฯลฯ)
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน
เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่งผู้สอน)

2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
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ตัวชี้วัดที่ 5 : มีจติ อาสา
การที่มีจิตเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัย การให้แรงกาย การให้แรงใจ รวมถึงการให้ปัญ ญา
ช่วยเหลือเกือ้ กูลเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รว่ มกันในสังคม เพื่อให้เกิดเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้คาดหวังว่าเราเอง
จะได้อะไรกลับมา เช่น มีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือองค์กร มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทาสิ่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
อัตลักษณ์

มีจิตอาสา

ตัวชี้วัด
1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 มีนาใจ
้ อาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
1.2 อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และ
กาลังสติปัญญาด้วยความเต็มใจ
1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ตามกาลัง เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ด้วยความ
เต็มใจ

2.1 เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือชุมชน ด้วยความเต็มใจ
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดี
งามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยความ
กระตือรือร้น

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
1.1 อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย สังเกตพฤติกรรม
- การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาทั้งใน
กาลังใจ และกาลังสติปัญญาด้วย
และนอกชั้นเรียน
ความเต็มใจ
- ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานให้ผู้อื่น

1.2 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สนิ และ
อื่น ๆ ตามกาลัง เพื่อช่วยแก้ปญ
ั หา
หรือสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

เครื่องมือ

ด้วยความเต็มใจ เต็มกาลัง
ความสามารถ

1. กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียน
บันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุก
ครัง้ แล้วนามาส่งผู้สอน)

สังเกตพฤติกรรม
- การเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปัน
การช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน

1. กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียน
บันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุก
ครั้งแล้วนามาส่งผู้สอน)

2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ด้วยความเต็มใจ
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ด้วยความเต็มใจ
ท้องถิ่นหรือชุมชน
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1. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือชุมชน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบบันทึกการเข้า ร่วมกิจ กรรม (ผู้เรีย น
เขี ย นบั น ทึ ก สะท้ อ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่งผู้สอน)

พฤติกรรมบ่งชี้
วิธีการวัดผล
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
สังเกตพฤติกรรม
หรือร่วมสร้างสิ่งที่ดงี ามของส่วนรวม - การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้
ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดงี าม
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยความ
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่
กระตือรือร้น
เกิดขึ้น

เครื่องมือ
1. กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่
ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน
เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้ แล้วนามาส่งผู้สอน)

3. วางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดทั้งภาคเรียน
อาจารย์ผู้สอนอาจจะมีการวางแผนในรายวิชาสอน หรือมีการบูรณาการร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนท่าน
อื่นในสาขาวิชาหรือในคณะ หรือนอกคณะ (หากสามารถทาได้) ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนนั้น
ไม่สามารถท าให้เกิดได้ทั้งหมดภายในรายวิชาเดียว ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา ในคณะ หรือในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ด้วย การสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนนั้น จึงจาเป็นต้องใช้เวลาในการขัดเกลา สั่งสม และสอดแทรกไปใน
ทุก กิจกรรม ตั้งแต่เ ริ่มเข้ามาศึก ษาในมหาวิท ยาลัย จนกระทั่งสาเร็จการศึก ษา โดยในที่นี้จะยกตัวอย่าง
การวางแผนการจัดการเรีย นการสอนให้ผู้เ รีย นเป็นไปตามอัตลัก ษณ์โดยการสอดแทรกในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ในสัปดาห์ที่ 1 - 2 มาเป็นตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
ครั้งที่
1

สอดคล้องกับอัตลักษณ์/
หัวข้อ/รายละเอียด
วิธีการวัดและประเมินผล
มาตรฐานผลการเรียนรู/้
คุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค์
ปฐมนิเทศ
1. สังเกตพฤติกรรม
1. มีวนิ ัย
ตรวจเครื
อ
่
งแต่
ง
กาย
- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ
2. ใฝ่เรียนรู้
- เช็คชื่อเข้าเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
3. อุตสาหะ
- ความตัง้ ใจในการเรียน
- การวัดผลประเมินผล
- ความมุ่งมั่น ตัง้ ใจในการทางาน 4. จิตอาสา
- แนะน าการใช้ เ ครื่ อ งมื อ Google
(การใช้เครื่องมือ Google Class- 5. มาตรฐานผลการเรียนรู้
room)
Classroom เพื่อให้ นัก ศึกษาได้ ติดตาม
(Learning Outcome) 5 ด้าน
- ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานให้ผู้อนื่
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งาน เป็ น ต้ น
6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
(ช่วยเหลือเพื่อนในการใช้งาน
ด้วยวิธีการสาธิตและเพื่อนช่วยเพื่อน
ประสงค์ (1.3.1-1.3.5)
Google Classroom)
- การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- มอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้า
ในหัวข้อความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบ - การซักถามของผู้เรียน
2. ตรวจผลงาน
สารสนเทศเพื่อการจัดการเป็น
- การเข้ามาใช้งานเครื่องมือ
รายบุคคลแล้วให้นักศึกษามานาเสนอ
Google classroomสาเร็จ
ในสัปดาห์ถัดไป
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ครั้งที่

หัวข้อ/รายละเอียด

วิธีการวัดและประเมินผล

2

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
- นักศึกษานาเสนอและร่วมกันอภิปราย
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเมื่อสัปดาห์ที่
แล้ว
- ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
- สาเหตุในการนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการมาใช้ในองค์การ
- กระบวนการของระบบารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
- คุณลักษณะของสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- นักศึกษาทาใบงานเกี่ยวกับการนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร

1. สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจเครื่องแต่งกาย
- เช็คชื่อเข้าเรียน
- ความตัง้ ใจในการเรียน
ความมุ่งมั่น ตัง้ ใจในการ
ทาใบงาน
- การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- การซักถามของผู้เรียน
2. ตรวจผลงาน
- ต ร ว จ ผ ล ง า น ที่ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้มานาเสนอ
- พิ จ า รณ าเค รื่ อ ง มื อ รู ปแ บบ
วิธีการและเทคนิคที่ผู้เรียนนาเสนอ
- พิ จ า รณ า ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น
คุณ ภาพของงานและระยะเวลาใน
การดาเนินการ
- ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น

สอดคล้องกับอัตลักษณ์/
มาตรฐานผลการเรียนรู/้
1. มีวนิ ัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อุตสาหะ
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcome) 5 ด้าน
5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (1.3.1-1.3.5)

อัตลักษณ์ สานึกดี และมีจิตอาสานั้น ส่วนใหญ่จะเกิดในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ซึ่งหากมีการ
วางแผนการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยแล้ว จะทาให้ผู้เรียนเกิดอัต
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามอัตลักษณ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้
5 ด้าน และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่กาหนดนั้น เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเท่านั้น อาจารย์ผู้สอนยังคงต้องมีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) หรือl ความรับผิดชอบหลัก ¡ ความรับผิดชอบรองรายวิชา
นัน้ อย่างครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ใน มคอ. 3
คุณลั กษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ คื อ คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิยมที่กาหนดขึ้น โดย
พิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทาให้มีความจาเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจเรื่อ งต่างๆได้อ ย่า งเหมาะสมบนพื้นฐานของความถู กต้องมีจิ ตใจใฝ่เรียนรู้เหตุ การณ์ ของสั งคมโลกในด้า นธุ รกิ จ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อมรวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
นาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม
บทสรุป
ในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอนของคณะวิทยาการจัดการ และการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้คมู่ อื เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ ”
และนามาใช้กับอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการ ในภาคเรียนที่ 2/2562 พบว่านักศึกษามีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักศึกษาเป็นคนที่มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน ใฝ่หาความรู้ พยายาม อดทน และมีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ทาให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
โดยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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การเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
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“การเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ”
ในการเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นั้น ต้อง
เริ่มจากการเขียนเค้าโครงในเรื่องที่เราสนใจ เช่น วัฒนธรรม ชุมชน น้า ขยะ ผ้า เป็นต้น โดยการศึกษา และ
ทบทวนวรรณกรรมไว้บางส่วนในประเด็นหลักๆ ที่เราสนใจ เมื่อมีแหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอการวิจัยก็พิจารณาที่
ตรงกับเรื่องที่เราเตรียมไว้ หรือให้ความสนใจส่วนตัว เพราะแหล่งทุนมักมีเวลาจากัดในการให้ยื่นข้อเสนอ
หลักการเขียนข้อเสนอโครงการในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้
1. นักวิจัยจะต้องศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศก่อนที่จะเริ่มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
2. นั ก วิ จั ย จะต้ อ งศึ ก ษานโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ก่ อ นจะเริ่ ม เขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย
3. นักวิจัยจะต้องศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานก่อนจะเริ่มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
4. ต้องศึกษาแหล่งทุนที่ต้องการจะขอทุนวิจัย ว่าจะขอกับแหล่งทุนของหน่วยงานใดรวมถึงรูปแบบใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือประเด็นการวิจัยให้ตรงกับแหล่งทุน
5. ส่วนใหญ่มักจะให้เขียนเป็นโครงแบบแนวความคิดหลัก ไม่เกิน 2-3 หน้าเท่านั้น ดังนั้นเราต้อง
สังเคราะห์ หรือสกัดความคิดในการทาวิจัยให้ชัดเจน
6. ระเบียบวิธีวิจัยต้องนาไปสู่การแสวงหาคาตอบ และพยายามให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการทาวิจัย
ให้ชัดเจน ซึ่งต้องมีการสารวจข้อมูล
7. บางแหล่งทุนจะลงสารวจ สอบถามข้อมูลกับชุมชนก่อนที่จะพิจารณาการให้ทุนกับผู้ยื่นข้อเสนอ
เค้าโครงการขอรับทุนด้วย
8. มีการบูรณาการศาสตร์ หากมีผู้รว่ มวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขา ก็จะสามารถทาให้งานวิจัยของ
เรามีนาหนั
้ กมากยิ่งขึน้
9. คณะผู้วจิ ัยมีความเหมาะสม และความพร้อมครอบคลุมทุกศาสตร์ในเรื่องวิจัย
10. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องตรงตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด และมีการบูรณาการงานวิจัย
ระหว่างศาสตร์และรายละเอียดในแบบโครงการวิจัยจะต้องครบทุกประเด็น
11. หัวข้อต้องมีความทันสมัย มีแนวคิดใหม่และสร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
นักวิจัยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเรื่องวิจัยต้องน่าสนใจ และสามารถตอบโจทย์ประเทศ
12. ต้องชัดเจนในงานที่ทา เช่น การเขียนวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การนาไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน
13. การเขียนวัตถุประสงค์ตอ้ งมีความชัดเจน มองเห็นเป็นรูปธรรมและมองเห็นผลลัพธ์ครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการศึกษา สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่อง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
14. กรอบแนวคิดการวิจัย ต้องสอดคล้องกับคาถามการวิจัย และมีการ Review ทฤษฎีรองรับ
15. การทบทวนวรรณกรรมต้องครอบคลุมโจทย์วิจัย และต้องทันสมัย และมีการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลก่อนนามาใช้ มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์
16. การเขียนวิธีการวิจัย ต้องบอกรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัยให้ชัดเจน ในการดาเนินการวิจัย
ในแต่ ล ะขั้ น ตอน การเขี ย นกระบวนการวิ จั ย (Process) ต้ อ งแสดงกระบวนการวิ จั ย ที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี และกรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
17. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความน่าสนใจ เป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วน (Hot Issue)
18. การเขี ย นโครงการวิ จั ย แบบเดี่ ย วจะมี จุ ด อ่ อ นในการถู ก พิ จ ารณา ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น
เพราะฉะนั้นจะต้องมีการบูรณาการระหว่างเครือข่ายและผู้ร่วมวิจัยทุกภาคส่วน ควรเขียนแผน
บริหารการวิจัย หรือเขียนโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ
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19. งานวิจัย ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ สามารถนามาต่อยอดได้ และมีการระบุผู้นาไปใช้
ประโยชน์และหลังจากทาการวิจัยจะต้องเกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ข้ึน
20. การตั้งชื่อข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย ซึ่งมีความสาคัญมากในการพิจารณาข้อเสนอขั้นแรก ดังนั้น
ในการกาหนดชื่อเรื่องเค้าโครงข้อเสนองานวิจัย จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
- คานาหน้า (คาศักดิ์สทิ ธิ์)
- ประเด็นตามกรอบการวิจัยของแหล่งทุน
- พืน้ ที่/กลุ่มเป้าหมายของการทาวิจัย
- คาประกอบ (คามงคล)

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างคานาหน้า (คาศักดิ์สิทธิ์)
ที่มา : มทร.ล้าน (ผศ.ดร.ประทีป พืชทางหลาง)

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างคาประกอบ (คามงคล)
ที่มา : มทร.ล้าน (ผศ.ดร.ประทีป พืชทางหลาง)
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