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“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ”์ 
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“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ ”  

 ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหต้รงตามอัตลักษณ์ เป้าหมายของการจัดการความรู ้มีดังนี้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรยีนมีอัตลักษณ์ (มีวนิัย ใฝ่เรยีนรู้ อุตสาหะ ส านกึดี มีจิตอาสา) ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping ใน
รายวิชา 
 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 แนวทาง หรือเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ นั้น เรา
สามารถสอดแทรกไปในรายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิตก
รรมให้กับนักศกึษาทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมีล าดับขั้นตอนได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกถึงอัตลักษณ์ มาตรฐานผล
การเรียนรูท้ั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่ก าหนด 
 2. ก าหนดตัวช้ีวัด และพฤติกรรมที่บ่งช้ีตามพฤติกรรม หรอืคุณลักษณะที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดงออก 
 3. การวางแผนก าหนดเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดภาค
การศกึษา 
 
จากขั้นตอนดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ก าหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกถึงอัตลักษณ์ มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่ก าหนด 

 ขั้นแรกเราควรมกีารก าหนดนิยาม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก ตามอัต

ลักษณ์มาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งการ

นิยามนั้นอาจขึ้นอยู่กับผู้สอน คณะหรือมหาวิทยาลัยจะก าหนดขึ้น โดยอาจนิยามความหมายและพิจารณาถึง

พฤติกรรมหรอืคุณลักษณะที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดงออกในแตล่ะประเด็นได้ดังนี้ 

1.1 ด้านอัตลักษณ์ (มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 มวีินัย  หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่
ต้องการให้ผู้ เรียนแสดงออก เช่น  การเข้าช้ันเรียน  การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย การส่งงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมีภาวะผู้น า มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่นเป็นต้น 

1.1.2 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้
ผู้เรียนแสดงออก เช่น พยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห ์
สรุปเป็นองค์ความรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้เป็นต้น 

1.1.3 อุตสาหะ หมายถึง ความบากบั่น ความขยัน ความพยายาม ความอดทน พฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก เช่น พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จลุล่วงแม้ว่าจะยาก
หรือไม่เคยท ามาก่อน  มีความอดทน มุ่งมั่น และตั้งใจท าหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ย่อท้อ  ท างานบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นต้น 
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1.1.4 ส านึกดี หมายถึง การมีจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพ มีจิตส านึกใน
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จรยิธรรม เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออก เช่น ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่/จรรยาบรรณ สื่อสารเชิงบวก ไม่สร้างความขัดแย้ง มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ยึดถือประโยชน์สว่นรวม เป็นต้น 

1.1.5 มีจิตอาสา หมายถึง การที่มีจิตเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัย การให้แรงกาย การให้
แรงใจ รวมถึงการให้ปัญญา ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เกิดเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ โดยไม่ได้คาดหวังว่าเราเองจะได้อะไรกลับมา พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออก เช่น มีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือองค์กร มีความ
กระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน ท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 

1.2 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จรยิธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

1.2.2ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอ
ข้อมูลหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตา่งๆ ที่สามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ 

1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
เมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณใ์หม่ 

1.2.4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถใน
การท างานกลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1.2.5ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1.3.1 มีคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ 

  1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์และสาขาด้านการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนพืน้ฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 

  1.3.3 มทีักษะในการคิด วเิคราะห ์สังเคราะห ์และตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง 

  1.3.4 มีจิตใจใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ของสังคมโลกในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อม 
  1.3.5 มคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะที่เป็นพืน้ฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

  1.3.6 มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์สว่นรวม และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ 
  1.3.7 มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธา และความเชื่อมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  1.3.8 มีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด 
 จากรายละเอียดข้างตน้ สามารถสรุปได้วา่ทั้งอัตลักษณ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน และ
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ จะมีแนวทางการพัฒนาผูเ้รียนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์ของบัณฑติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
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2. ก าหนดตัวชี้วัด และพฤติกรรมที่บ่งช้ีตามพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรยีนแสดงออก 
 การก าหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่บ่งชี้ให้ชัดเจน จะท าให้สามารถน าไปสอดแทรกกับรายวิชาหรือ
น าไปบูรณาการกับกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นดังนี ้

 2.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 : มีวินัย 
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ เชน่  การเข้าช้ันเรยีน  การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

ของคณะและมหาวิทยาลัย การส่งงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและมีภาวะผู้น า มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น เป็นต้น 

ตัวชี้วัดและพฤตกิรรมบง่ชี ้

 

แนวทางการวดัผลพฤตกิรรมบ่งชี้ 

 

อัตลักษณ ์ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งชี้\ 

มวีินัย 

1. มีวนิัยตอ่ตนเอง ผู้อ่ืน และ

สังคม 

2. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี

ได้รับมอบหมายท้ังเดี่ยว และกลุ่ม 

3. ปฏิบัตติามระเบียบแบบแผน

และข้อปฏบัิต ิ

1.1 ปฏบัิตตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับของอาจารย์ผู้สอน คณะและมหาวิทยาลัย

อย่างครบถ้วน 

1.2 ตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ันเรียน การสง่งาน การ

เข้าร่วมปฏบัิตกิิจกรรมตา่ง ๆ และรับผิดชอบตอ่งาน

ท่ีได้รับมอบหมายท้ังเดี่ยว และกลุ่ม 

1.3 เช่ือมั่นในตนเองและมีภาวะผู้น า 

1.4ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทัง้ในเร่ืองการเรียน

และเร่ืองส่วนตัว 

1.5 ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตน 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 

1. ปฏบัิตติามระเบียบแบบแผนและข้อปฏบัิติ 

1.1 ปฏบัิตตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับของผู้สอน คณะ 

มหาวทิยาลัยอย่างครบถ้วน 

สังเกตพฤตกิรรม 

- ตรวจเครื่องแต่งกาย 
- ตรวจสอบการปฏบัิตติามขอ้ตกลง 
- ตระหนักถึงความส าคัญความ 
   จ าเป็นท่ีต้องปฏบัิตติามขอ้ตกลง

ข้อบังคับกฎกตกิา ระเบียบ และ
กฎหมาย 

แบบสังเกตพฤตกิรรม 

1.2 ตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ันเรียน 

การเข้าร่วมปฏบัิตกิิจกรรมตา่ง ๆ 

การสง่งาน และรับผิดชอบตอ่หนา้ที่

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. เช็คชื่อเข้าเรียน 

2. เช็คช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ตรวจชิ้นงาน/ใบงาน/แบบฝึกหัด/

ผลงาน 

1. แบบบันทึกการเข้าช้ันเรียน 

2. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

(ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จาก

การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้แลว้น ามาส่ง

ผู้สอน) 

3. แบบบันทึกการสง่งาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 2 : ใฝ่เรยีนรู้ 

ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน เช่น พยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น
องคค์วามรู ้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวันได้เป็นตน้ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

 

อัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด พฤตกิรรมบ่งชี ้

ใฝ่เรียนรู ้

1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการ

เรียน และเขา้รว่มกิจกรรมการ

เรียนรู้ท้ังในเวลาเรียน และนอก

เวลาเรียน 

1.1 ต้ังใจเรียน การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องต่างๆ ในชั้นเรยีน และนอกชั้นเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 เอาใจใส ่ค้นคว้า หาความรูเ้พิ่มเติม และมคีวามเพียร

พยายามในการเรยีนรู้ 

1.3 สนใจเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรูต่้าง ๆ นอกเวลาเรยีน 
2. แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียน 

  

2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่เรยีนรู้ท่ีหลากหลาย 

เช่น หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ ์เว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม 

 2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งท่ีได้

เรยีนรู ้สรุปองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากค้นคว้าเพิ่มเตมิอย่าง

ถูกต้องและเป็นระบบ 

 2.3 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในห้องเรยีน 
และอาจารย์ผู้สอนด้วยวิธกีารต่าง ๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างเหมาะสม  
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พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 
1.3 เช่ือมั่นในตนเองและมีภาวะผู้น า สังเกตพฤตกิรรม จาก 

- การท างาน/กิจกรรมกลุ่ม 
- การน าเสนองาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทัง้ใน 
   และนอกชัน้เรียน 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. กิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
(ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้แลว้น ามาส่ง
ผู้สอน) 

1.4ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทัง้ใน

เร่ืองการเรียนและเร่ืองส่วนตัว 

1. สังเกตพฤติกรรม 

- การคุมสอบ 
- การใช้ชีวิตท้ังในและนอกชัน้เรียน    
  (เชน่ การใช ้Facebook, IG เป็นต้น) 
2. ตรวจข้อสอบ/ชิ้นงาน/ใบงาน/

แบบฝึกหัด/ผลงาน (ไมค่ัดลอกผลงาน

คนอื่น) 

1, แบบสังเกตพฤตกิรรม/ แบบส ารวจ

พฤตกิรรม (สอบถามการใชง้าน Face-

book, Instagram ฯลฯ) 

2. แบบทดสอบ/ใบงาน/แบบฝึกหัด (อาจ
ใชแ้อปพลเิคชันหรือโปรแกรมช่วยในการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน) 

1.5 ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า

ของตนเอง 

1. สังเกตพฤติกรรม 

-  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า 

ของตน และมีการแกไ้ข 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 



 

 

แนวทางการวดัผลพฤตกิรมบง่ชี้ 

 

  

พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 

1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1 ตัง้ใจเรียน มีส่วนร่วมในชัน้เรียน

สม่ าเสมอ 

สังเกตพฤตกิรรม 

ความตัง้ใจในการเรียน 
การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 
การซักถามของผู้เรียน 

แบบสังเกตพฤตกิรรม 

1.2 เอาใจใส่และมีความเพยีร

พยายามในการเรียนรู้ 

1.  สังเกตพฤตกิรรม 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 
การซักถามของผู้เรียน 
2. ตรวจชิ้นงาน/ใบงาน/แบบฝึกหัด/

ผลงาน 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. แบบบันทึกการสง่งาน 

1.3 สนใจเขา้รว่มกจิกรรมการเรียนรู้

ตา่ง ๆ นอกเวลาเรียน 

สังเกตพฤตกิรรม จาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. กิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน

เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมทุกครัง้แลว้น ามาสง่ผู้สอน) 

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

2.1 ศึกษาค้นควา้หาความรู้จากแหลง่

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชน่ หนังสอื 

เอกสาร สิ่งพมิพ ์เว็บไซต์ สื่อ

เทคโนโลยตีา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/

ผลงาน (มีคุณภาพ ครบถ้วนตาม

เนื้อหาที่ก าหนด) 

2. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งอ้างอิง 

(แหล่ ง ท่ีมาหรือข้อมูลอ้ างอิ ง ท่ี

หลากหลายและนา่เช่ือถือ) 

1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นควา้ 

2. แหล่งเ รียน รู้ เช่น หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ ์เว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยตีา่ง ๆ 

2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ขอ้มูล

จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ สรุปองคค์วามรู้ได้

อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/

ผลงาน (Mind Mapping/ใบงานหรือ

แบบฝึกหัดท่ีฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์

หรือสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

อย่างเป็นระบบ) 

1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า /การ

วเิคราะห์หรือสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

2. แบบบันทึกความรู้/แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนสิ่ง
ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ังแล้ว
น ามาส่งผู้สอน) 

2.3 น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้

ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

1. ตรวจผลงานท่ีผู้เรียนได้รับ

มอบหมายให้มาน าเสนอ 

2. พิจารณารูปแบบเครื่องมือ 

วธีิการ และเทคนิคท่ีผู้เรียนน าเสนอ 

3. ซักถามผู้เรียนถึงการน าไป

ประยุกตใ์ช ้

1. ใบงาน/กิจกรรมการศึกษาค้นควา้และ

น าเสนอ 

2. แบบบันทึกการน าเสนอ/แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

3. ประเด็นค าถามเพื่อแสดงถึงการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได ้
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ตัวชี้วัดท่ี 3 : อุตสาหะ 

ความบากบั่น ความขยัน ความพยายาม ความอดทน เช่น พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายจน

ส าเร็จลุล่วงแม้ว่าจะยากหรือไม่เคยท ามาก่อน  มีความอดทน มุ่งมั่น และตั้งใจท าหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ย่อ

ท้อ  ท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นต้น 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

 
แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้ 

 

อัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด พฤตกิรรมบ่งชี ้

อุตสาหะ 

1. มุ่งมั่นตัง้ใจและรับผิดชอบใน

งานท่ีได้รับมอบหมาย 

  

1.1 มุง่มั่น ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2 รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ

ลุลว่งในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. ท างานดว้ยความเพยีรพยายาม 

อดทน และไมย่อ่ท้อ แมว้า่จะเป็น

งานท่ียากหรอืไม่เคยท ามาก่อน 

2.1 ทุม่เทท างาน อดทน ไมย่อ่ท้อตอ่ปัญหาและ

อุปสรรคในการท างาน 

2.2 พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานให้

ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยตนเอง 

2.3 ตัง้ใจ พยายาม อดทนในการท างาน จนส าเร็จ
ลุลว่ง และไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 

1. มุ่งมั่นตัง้ใจและรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1 มุง่มั่น ตัง้ใจท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สังเกตพฤตกิรรม 

- ความมุ่งม่ัน ตัง้ใจในการท างาน 
- การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 
- การซักถามของผู้เรียน 
- การท ากิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. กิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

1.2 รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

มอบหมายจนส าเร็จลุล่วงใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน 

(พิจารณาผลส าเร็จของงาน คุณภาพของ

งานและระยะเวลาในการด าเนินการ) 

1. ใบงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน/กิจกรรมท้ังใน

และนอกชัน้เรียน 

2. แบบบันทึกการสง่งาน 

2. ท างานดว้ยความเพยีรพยายาม อดทน และไมย่อ่ท้อ แม้วา่จะเป็นงานท่ียากหรอืไม่เคยท ามาก่อน  
2.1 ทุม่เทท างาน อดทน ไมย่อ่

ท้อตอ่ปัญหาและอุปสรรคใน

การท างาน 

สังเกตพฤตกิรรม 
- ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน ไมย่อ่ท้อ 
- การท ากิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 
2. กิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

2.2 พยายามแกปั้ญหาและ

อุปสรรคในการท างานให้

ส าเร็จตามเป้าหมายด้วย

ตนเอง 

1. ตรวจใบงาน/รายงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน 

(พิจารณาผลส าเร็จของงาน คุณภาพของ

งานและการแก้ ปัญหาและจัดการกับ

อุปสรรคในการท างาน) 

1. ใบงาน/แบบฝึกหัด/ผลงาน/กิจกรรมท้ังใน

และนอกชัน้เรียน 

2. แบบบันทึกการสง่งาน 



 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : ส านึกดี 

การมีจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพ มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นตอ่ประโยชน์สว่นรวม เช่น ประพฤติตนตามบทบาทหนา้ที่/จรรยาบรรณ สื่อสารเชิงบวก ไม่สร้าง
ความขัดแย้ง มีคุณธรรม จรยิธรรม ยึดถือประโยชน์สว่นรวม เป็นต้น 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้ 
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อัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด พฤตกิรรมบ่งชี ้

ส านึกด ี

1. มีจิตส านึกและตระหนักใน

ความส าคัญของวชิาชีพ 

1.1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

1.2 มีความตระหนักในความส าคัญของวชิาชีพและมี

2. มีจิตส านึกในความเป็นไทย มี

คุณธรรม จริยธรรม เห็นตอ่

ประโยชนส์่วนรวม 

2.1 ประพฤติตนอยูใ่นขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ

ร่วมส่งเสริมความเป็นไทย 

2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึถือประโยชนส์่วนรวมเป็น
หลัก 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 
1. มีจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของวิชาชพี 

1.1 ประพฤติตนตามบทบาทหน้าที่ 

และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

สังเกตพฤตกิรรม 

- ความประพฤติ ปฏิบัติตนในบทบาท
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอก
ชั้นเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

2. กิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียน 

1.2 มีความตระหนักในความส าคัญ

ของวชิาชพีและมกีารส่ือสารเชิงบวก

ตอ่วิชาชพี ไมส่ร้างความขัดแย้ง 

สังเกตพฤตกิรรม 

- ตระหนักและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- การใชช้ีวิตท้ังในและนอกชั้นเรยีนของ
ผู้เรยีน (เช่น การส่ือสารบน Facebook, 
Instagram เป็นต้น) 

แบบสังเกตพฤติกรรม/ แบบส ารวจ

พฤติกรรม (สอบถามการใช้งาน Face-

book, Instagram ฯลฯ) 

  

2. มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
2.1 ประพฤติตนอยูใ่นขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี และร่วมสง่เสริมความเป็น

ไทย 

สังเกตพฤตกิรรม 

- การเข้ารว่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและกิจกรรม
สง่เสริมความเป็นไทย ทั้งในและนอกชั้น
เรยีน 

- การใชช้ีวิตท้ังในและนอกชั้นเรยีนของ
ผู้เรยีน (เช่น การส่ือสารบน Facebook, 
Instagram เป็นต้น) 

กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรยีน 
แบบสั ง เกตพฤติกรรม /  แบบส ารวจ
พฤติกรรม (สอบถามการใช้งาน Face-
book, Instagram ฯลฯ) 
  

2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึถือ

ประโยชนส์่วนรวมเป็นหลัก 

1. สังเกตพฤตกิรรม 

การเข้ารว่มกิจกรรม ท้ังในและนอกชั้น
เรยีน 

การใชช้ีวิตท้ังในและนอกชั้นเรยีนของ
ผู้เรยีน (เช่น การส่ือสารบน Face-
book, Instagram เป็นต้น) 

2. ตรวจแบบบันทึกการเข้ารว่มกิจกรรมท่ี

ผู้เรยีนสะท้อนคิดจากการเข้ารว่มกิจกรรม 

1. กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรยีน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม/ แบบส ารวจ

พฤติกรรม (สอบถามการใช้งาน Face-

book, Instagram ฯลฯ) 

3. แบบบันทึกการเข้ารว่มกิจกรรม (ผู้เรียน

เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมทุกครัง้แล้วน ามาสง่ผู้สอน) 

  



 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : มีจติอาสา 

     การที่มีจิตเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัย การให้แรงกาย การให้แรงใจ รวมถึงการให้ปัญญา 

ช่วยเหลอืเกือ้กูลเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รว่มกันในสังคม เพื่อให้เกิดเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้คาดหวังว่าเราเอง

จะได้อะไรกลับมา เช่น มีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือองค์กร มี

ความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน ท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

แนวทางการวัดผลพฤติกรรมบ่งชี้ 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 

1. ช่วยเหลอืผู้อ่ืนดว้ยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

1.1 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 

ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาด้วย

ความเต็มใจ 

สังเกตพฤตกิรรม 

- การเข้ารว่มกิจกรรมอาสาท้ังใน
และนอกชั้นเรยีน 

- ความมุ่งม่ันต้ังใจท างานให้ผู้อ่ืน
ดว้ยความเต็มใจ เต็มก าลัง
ความสามารถ 

1. กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรยีน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียน

บันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุก

ครัง้แล้วน ามาสง่ผู้สอน) 

1.2 แบง่ปันสิ่งของ ทรัพย์สนิ และ  

อื่น ๆ ตามก าลัง เพื่อช่วยแกปั้ญหา

หรือสร้างประโยชนใ์ห้กับผู้อ่ืน 

สังเกตพฤตกิรรม 

- การเข้ารว่มกิจกรรมการแบ่งปัน   

  การช่วยแก้ปัญหาหรือสรา้ง  

  ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน ท้ังในและ 

  นอกชั้นเรยีน 

1. กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรยีน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียนเขียน
บันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุก
คร้ังแลว้น ามาสง่ผู้สอน) 
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อัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด พฤตกิรรมบ่งชี ้

มจิีตอาสา 

1. ช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

โดยไม่หวังผลตอบแทน 

  

1.1 มนี้ าใจ อาสาชว่ยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลงัใจ และ

ก าลังสติปัญญาด้วยความเต็มใจ 

1.3 แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ตามก าลัง เพ่ือ

ชว่ยแก้ปัญหาหรอืสร้างประโยชนใ์ห้กับผู้อ่ืน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่สว่นรวม ด้วยความ

เต็มใจ 

2.1 เขา้รว่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นหรือชุมชน ด้วยความเต็มใจ 

2.2 เขา้รว่มกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาหรอืร่วมสร้างสิ่งท่ีดี
งามของสว่นรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ด้วยความ
กระตอืรือร้น 

2. เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม ด้วยความเต็มใจ 
2.1 เขา้รว่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นหรือชุมชน 

ด้วยความเต็มใจ 

สังเกตพฤตกิรรม 

การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชนเ์พื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือชุมชน 

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นหรือชุมชน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน
เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้แลว้น ามาสง่ผู้สอน) 



 

 

 
3. วางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดทั้งภาคเรยีน 

อาจารย์ผู้สอนอาจจะมีการวางแผนในรายวิชาสอน หรอืมีการบูรณาการร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนท่าน
อื่นในสาขาวิชาหรือในคณะ หรือนอกคณะ (หากสามารถท าได้) ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนนั้น    
ไม่สามารถท าให้เกิดได้ทั้งหมดภายในรายวิชาเดียว ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา ในคณะ หรือในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในและนอกช้ันเรียน
ด้วย การสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการขัดเกลา สั่งสม และสอดแทรกไปใน
ทุกกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  โดยในที่นี้จะยกตัวอย่าง     
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นไปตามอัตลักษณ์โดยการสอดแทรกในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ในสัปดาห์ที่ 1 - 2 มาเป็นตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ 
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พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการวดัผล เครื่องมอื 
2.2 เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อแก้ปัญหา

หรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดงีามของสว่นรวม

ตามสถานการณท่ี์เกิดขึ้น ด้วยความ

กระตอืรือร้น 

สังเกตพฤตกิรรม 

- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก ้
ปัญหาหรอืร่วมสร้างสิ่งท่ีดงีาม
ของสว่นรวมตามสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น 

1. กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ี

ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรม 

3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน
เขียนบันทึกสะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้แลว้น ามาสง่ผู้สอน) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/รายละเอียด วิธีการวดัและประเมนิผล 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์/

มาตรฐานผลการเรียนรู/้

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
1 ปฐมนิเทศ 

- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- แนะน าการใช้ เค ร่ืองมือ  Google 

Classroom เพื่อให้นักศึกษาได้ติดตาม

การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน เป็นต้น 

ด้วยวิธีการสาธติและเพื่อนชว่ยเพื่อน 

- มอบหมายงานในการศึกษาคน้ควา้

ในหัวข้อความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการเป็น

รายบุคคลแล้วให้นักศกึษามาน าเสนอ

ในสัปดาห์ถัดไป 

1. สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
- เช็คช่ือเข้าเรียน 
- ความตัง้ใจในการเรียน 
- ความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการท างาน 

(การใช้เครื่องมือ Google Class-
room) 

- ความมุ่งมั่นต้ังใจท างานใหผู้้อ่ืน 
(ชว่ยเหลอืเพื่อนในการใชง้าน 
Google Classroom) 

- การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 
- การซักถามของผู้เรียน 
2. ตรวจผลงาน 
- การเข้ามาใช้งานเคร่ืองมอื 
Google classroomส าเร็จ 

1. มีวนิัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. อุตสาหะ 

4. จิตอาสา 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome) 5 ด้าน 

6. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ (1.3.1-1.3.5) 

  



 

 

อัตลักษณ์ ส านึกดี และมีจิตอาสานั้น ส่วนใหญ่จะเกิดในการเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียน ซึ่งหากมีการ
วางแผนการบูรณาการรายวิชาตา่ง ๆ รวมท้ังกจิกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยแล้ว จะท าให้ผู้เรียนเกิดอัต
ลักษณท่ี์พึงประสงค์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามอัตลักษณ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ท่ีก าหนดน้ัน เป็นสว่นท่ีเพิ่มเตมิเท่านั้น อาจารย์ผู้สอนยังคงต้องมีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) หรือl ความรับผิดชอบหลัก ¡ ความรับผิดชอบรองรายวิชา
นัน้อยา่งครบถ้วนตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 3  

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีก าหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมท้ังดา้นทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ตัดสินใจเร่ืองต่างๆได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้องมีจิตใจใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ของสังคมโลกในด้านธุรกิจ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อมรวมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
น าไปสู่ความเจรญิก้าวหนา้และความมั่นคงสงบสุขในสังคม   

 
บทสรปุ 
 ในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอนของคณะวิทยาการจัดการ และการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
มารว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้คูม่อื เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์” 
และน ามาใช้กับอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการ ในภาคเรียนท่ี 2/2562 พบว่านักศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ได้
อยา่งครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน ใฝ่หาความรู้ พยายาม อดทน และมีจิต
อาสาในการช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
โดยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ครั้งที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด วิธีการวดัและประเมนิผล 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์/

มาตรฐานผลการเรียนรู/้

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- นักศึกษาน าเสนอและร่วมกันอภิปราย

เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีได้รับ

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเมื่อสัปดาห์ท่ี

แลว้ 

- ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

- สาเหตุในการน าระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการมาใชใ้นองค์การ 

- กระบวนการของระบบารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

- คุณลักษณะของสารสนเทศ 

- องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

- นักศกึษาท าใบงานเกี่ยวกับการน า

ระบบสารสนเทศมาใชใ้นองค์กร 

1. สังเกตพฤตกิรรม 
- ตรวจเครื่องแต่งกาย 
- เช็คช่ือเข้าเรียน 
- ความตัง้ใจในการเรียน 

ความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการ 
ท าใบงาน 

- การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 
- การซักถามของผู้เรียน 
2. ตรวจผลงาน 

- ต ร วจผลง าน ท่ี ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้มาน าเสนอ 
- พิ จ า รณา เค ร่ือ งมือ  รูปแบบ 
วธีิการและเทคนิคท่ีผู้เรียนน าเสนอ 
- พิ จ า รณาผลส า เ ร็ จ ขอ งงาน 
คุณภาพของงานและระยะเวลาใน
การด าเนนิการ 
- ไมค่ัดลอกผลงานผู้อ่ืน 

1. มีวนิัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. อุตสาหะ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome) 5 ด้าน 

5. คุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ (1.3.1-1.3.5) 

  

  



 

 

การเขียนเค้าโครงเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย 

จากแหล่งทุนภายนอก  
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 ในการเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นั้น ต้อง
เริ่มจากการเขียนเค้าโครงในเรื่องที่เราสนใจ เช่น วัฒนธรรม ชุมชน น้ า ขยะ ผ้า เป็นต้น โดยการศึกษา และ
ทบทวนวรรณกรรมไว้บางสว่นในประเด็นหลักๆ ที่เราสนใจ เมื่อมีแหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอการวิจัยก็พิจารณาที่
ตรงกับเรื่องที่เราเตรยีมไว้ หรอืให้ความสนใจส่วนตัว เพราะแหลง่ทุนมักมีเวลาจ ากัดในการให้ยื่นขอ้เสนอ 
 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 

1.  นักวิจัยจะต้องศกึษายุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศก่อนที่จะเริ่มเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย 
2. นักวิจัยจะต้องศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติก่อนจะเริ่มเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
3.  นักวิจัยจะตอ้งศึกษายุทธศาสตรก์ารวจิัยของหน่วยงานก่อนจะเริ่มเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย 
4.  ต้องศกึษาแหลง่ทุนที่ต้องการจะขอทุนวิจัย ว่าจะขอกับแหล่งทุนของหน่วยงานใดรวมถึงรูปแบบใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรอืประเด็นการวิจัยใหต้รงกับแหล่งทุน 
5.  ส่วนใหญ่มักจะให้เขียนเป็นโครงแบบแนวความคิดหลัก ไม่เกิน 2-3 หน้าเท่านั้น ดังนั้นเราต้อง

สังเคราะห ์หรอืสกัดความคิดในการท าวิจัยใหชั้ดเจน  
6.  ระเบียบวิธีวิจัยต้องน าไปสู่การแสวงหาค าตอบ และพยายามให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการท าวิจัย

ให้ชัดเจน ซึ่งต้องมีการส ารวจขอ้มูล  
7.  บางแหล่งทุนจะลงส ารวจ สอบถามข้อมูลกับชุมชนก่อนที่จะพิจารณาการให้ทุนกับผู้ยื่นข้อเสนอ

เค้าโครงการขอรับทุนด้วย 
8.  มีการบูรณาการศาสตร์ หากมีผู้รว่มวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขา ก็จะสามารถท าให้งานวิจัยของ

เรามีน้ าหนักมากยิ่งขึน้ 
9.  คณะผู้วจิัยมคีวามเหมาะสม และความพร้อมครอบคลุมทุกศาสตรใ์นเรื่องวิจัย 
10. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องตรงตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และมีการบูรณาการงานวิจัย

ระหว่างศาสตร์และรายละเอียดในแบบโครงการวิจัยจะต้องครบทุกประเด็น 
11. หัวข้อต้องมีความทันสมัย มีแนวคิดใหม่และสร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

นักวิจัยต้องมคีวามคิดสรา้งสรรค ์ชื่อเรื่องวิจัยต้องนา่สนใจ และสามารถตอบโจทย์ประเทศ 
12. ต้องชัดเจนในงานที่ท า  เช่น การเขียนวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การน าไปใช้

ประโยชน์ของชุมชน 
13. การเขียนวัตถุประสงค์ตอ้งมคีวามชัดเจน มองเห็นเป็นรูปธรรมและมองเห็นผลลัพธ์ครอบคลุมสิ่งที่

ต้องการศกึษา สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและช่ือเรื่อง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
14. กรอบแนวคิดการวจิัย ต้องสอดคล้องกับค าถามการวิจัย และมีการ Review ทฤษฎีรองรับ 
15. การทบทวนวรรณกรรมต้องครอบคลุมโจทย์วิจัย และต้องทันสมัย และมีการวิเคราะห์/สังเคราะห์

ข้อมูลก่อนน ามาใช ้มผีลการวจิัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอา้งอิงอย่างสมบูรณ์ 
16. การเขียนวิธีการวิจัย ต้องบอกรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยให้ชัดเจน ในการด าเนินการวิจัย

ในแต่ละขั้นตอน การเขียนกระบวนการวิจัย (Process) ต้องแสดงกระบวนการวิจัยที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี และกรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

17. ข้อเสนอโครงการวิจัยตอ้งมคีวามนา่สนใจ เป็นประเด็นส าคัญเร่งดว่น (Hot Issue) 
18. การเขียนโครงการวิจัยแบบเดี่ยวจะมีจุดอ่อนในการถูกพิจารณา ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับทุน 

เพราะฉะนั้นจะต้องมีการบูรณาการระหว่างเครือข่ายและผู้ร่วมวิจัยทุกภาคส่วน ควรเขียนแผน
บริหารการวิจัย หรอืเขียนโครงการวจิัยแบบชุดโครงการ 
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“การเขยีนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย 
จากแหล่งทนุภายนอก ”  



 

 

19. งานวิจัย ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ สามารถน ามาต่อยอดได้ และมีการระบุผู้น าไปใช้
ประโยชน์และหลังจากท าการวจิัยจะตอ้งเกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น 

20. การตั้งชื่อข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย ซึ่งมีความส าคัญมากในการพิจารณาข้อเสนอขั้นแรก ดังนั้น 
ในการก าหนดช่ือเรื่องเค้าโครงขอ้เสนองานวิจัย จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้         
- ค าน าหนา้ (ค าศักดิ์สทิธิ์) 
- ประเด็นตามกรอบการวิจัยของแหลง่ทุน 
- พืน้ที่/กลุ่มเป้าหมายของการท าวิจัย 
- ค าประกอบ (ค ามงคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างค าน าหน้า (ค าศักดิ์สิทธิ์) 
ที่มา : มทร.ล้าน (ผศ.ดร.ประทปี พืชทางหลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอย่างค าประกอบ (ค ามงคล) 
ที่มา : มทร.ล้าน (ผศ.ดร.ประทปี พืชทางหลาง) 
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ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ        

ประจ าปกีารศึกษา 2562 



 

 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ        

ประจ าปกีารศึกษา 2562 



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

96 ถ.ปรีดพีนมยงค์ ต.ประตูชยั อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  

โทรศพัท์/ โทรสาร. 0-3532-2085   E-mail: management_ms@hotmail.com  


