รายงานผลการจัดการความรู้
ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM)
ประจําปีการศึกษา 2556
บทนํา
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเปูาประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายที่จะดาเนินการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีส ภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้
เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้เอื้อต่อการนาแผนการการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นความสาคัญขององค์ความรู้และ
กระบวนการจั ดการความรู้ ภายในคณะ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยนา
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Action Plan) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทั้งในด้านการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและ
องค์ ก ร ให้ เ ป็ น สถาบั น แห่ ง การเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตั ว ชี้ วั ด ของ ก.พ.ร.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดทานโยบายและแผนการจัดการความรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้อาจารย์ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝุรู้และนาไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการทบทวนผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะในรอบปีงบประมาณ 2555 จากนโยบายและแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
2555 และรายงานการจัดการความรู้โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และมีความเห็ น ว่าควรมีการปรั บ ปรุ งการจัดทาแผนและการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้ มีความ
สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มากยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นาให้ ต รงกั บบริ บ ทและ
เอกลักษณ์ของคณะ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ จัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2556 เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการจัดการความรู้ มีการจัดประชุมชี้แจงให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน

เป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Desired State)
1. เปูาหมาย KM ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ.2556 จานวน 2 หัวข้อ คือ
1.1 การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
1.2 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการจานวน 50 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)
1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
2. ความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ กรรมการจัดการความรู้ และบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการ
3. การมีองค์ความรู้ที่เด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

ลาดับที่
1
2

3

4

5

ผลการปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเปูาหมาย
ผล
จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจาปี เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน
และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 ร้อยละ
100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บุคลากรภายในคณะวิทยาการ 66 คน
(KM)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ
110
จัดการความรู้
นครปฐม และคณาจารย์จาก
หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
จานวน 60 คน
การประชุมสังเคราะห์ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็น
กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 ร้อยละ
87.5
การจัดการความรู้
และจัดลาดับความสาคัญ คัดเลือก
องค์ความรู้ที่จะดาเนินการตาม
แผน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น บุคลากรภายในคณะวิทยาการ 64 คน
(KM) ระยะที่ 2
ให้บุคลากรในคณะฯ มีวัฒนธรรม จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ
106
ในการรวบรวม ค้นคว้า
นครปฐม และคณาจารย์จาก
แลกเปลี่ยนความรู้ และนาความรู้ หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุ จานวน 60 คน
วัตถุประสงค์ของงาน
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

17 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ KM
8-10 เมษายน
2557

คณะกรรมการ KM

22 เมษายน 2557 คณะกรรมการ KM

7 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการ KM

เพื่อค้นหาแหล่งความรู้ในคณะและ กรรมการเข้าร่วม ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 พฤษภาคม
87.5 2557
รวบรวมองค์ความรู้

คณะกรรมการ KM

ผลการสํารวจตนเองตามองค์ความรู้ที่จําเป็น
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน









หลักการสอน
รูปแบบการสอน กระบวนการสอน
สาระเนื้อหาการเรียนการสอน, เนื้อหาความรู้ ความรู้ในวิชาชีพ
การประเมินผล หลักการประเมินผล
การบูรณาการเรียนการสอนกับสถานการณ์ต่างๆ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อสื่อการสอน
สื่อประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการสอนในชั้นเรียน
เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสอนในชั้นเรียน ทักษะการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน การ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ทักษะการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้เรียน
 บรรยากาศในการเรียนการสอน
องค์ความรู้ด้านการวิจัย








ทุนวิจัย
สถิติ
ความรู้หรือทฤษฏี
โครงร่าง
ขั้นตอนการวิจัย
โจทย์วิจัย
เผยแพร่ตีพิมพ์

การค้นหาแหล่งความรู้ในคณะ
ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ที่ 1
ความรู้ที่ 2
ความรู้ที่ 3

ชื่อความรู้
หลักการสอน
รูปแบบการสอน กระบวนการสอน
สาระเนื้อหาการเรียนการสอน
เนื้อหาความรู้ ความรู้ในวิชาชีพ

บุคคลที่ทราบ
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อ.ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี
อ.สมใจ เภาด้วง

ความรู้ที่ 4
ความรู้ที่ 5

ความรู้ที่ 6
ความรู้ที่ 7
ความรู้ที่ 8

ความรู้ที่ 9
ความรู้ที่ 10

การประเมินผล หลักการประเมินผล
การบูรณาการเรียนการสอนกับ
สถานการณ์ต่างๆ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
โครงการบริการวิชาการ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อสื่อการสอน
สื่อประกอบการสอน สื่อการเรียน
การสอน สื่อการสอน สื่อการสอนใน
ชั้นเรียน
เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสอน
ในชั้นเรียน ทักษะการสร้างกิจกรรม
ในการเรียนการสอน การเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม การเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทักษะการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้เรียน
การสร้างบรรยากาศในการเรียนการ
สอน

อ.ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
อ.อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อ.ผ่องใส สินธุสกุล

ชื่อความรู้
แหล่งทุนวิจัย
สถิติในการทาวิจัย
ความรู้หรือทฤษฎีในการทาวิจัย
การเขียนโครงร่างวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
โจทย์วิจัย
การเขียนบทความเผยแพร่ตีพิมพ์

บุคคลที่ทราบ
อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
อ.พงษ์สันติ์ ตันหยง
อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช
ผศ.ดร.สุกรี แก้วมณี
อ.ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

อ.ดร.เดช ธรรมศิริ
อ.วีรศักดิ์ นาชัยดี
อ.พันธิการ์ วัฒนกุล
อ.อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

อ.กสมล ชนะสุข
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

ด้านการวิจัย
ความรู้ที่
ความรู้ที่
ความรู้ที่
ความรู้ที่
ความรู้ที่
ความรู้ที่
ความรู้ที่

1
2
3
4
5
6
7

การรวบรวมองค์ความรู้
ด้านการเรียนการสอน

การสอนในระดับอุดมศึกษา
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
ประธานกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
จากการเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การสอนในระดับอุดมศึกษา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ ใจ
เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ สามารถสรุปเป็นความรู้เกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้ดังนี้
คุณภาพของผู้ เรี ย นนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ ประกอบในตัว ผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม
สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางใน
การสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจาเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษา
เพื่อจะเป็น “ ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ” เทคนิคการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และใช้ได้ผล
ประกอบด้วยเทคนิคการสอนดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการสอนแบบทํางานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – operative Leaning)
ความหมาย เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนทางานร่วมกันและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน ซึ่ง
จะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกันสร้างความภาคภูมิใจให้
ผู้เรียนทุกคน นอกจากนี้ยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย เพราะในชั้นเรียนมีความร่วมมือ ผู้เรียนจะได้
ฟั ง เขี ย น อ่ า น ทวนความ อธิ บ าย และปฏิ สั ม พั น ธ์ ผู้ เ รี ย นจะเรี ย นด้ ว ยการลงมื อ กระท า ผู้ เ รี ย นที่ มี
จุดบกพร่องจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม
ความมุ่งหมายของการสอน ความมุ่งหมายของการเรียนแบบทํางาน รับผิดชอบร่วมกัน คือ การให้สมาชิก
ทุกคนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางานกลุ่ม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกกลุ่ม ในการ
เรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น จุดมุ่งหมายอยู่ที่การทางานให้สาเร็จเท่านั้น
ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดังนี้
1. แนะนา ด้วยการบอกว่าชั้นเรียนแบ่งเป็นกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
ที่จะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มได้รับให้ได้มากที่สุด แต่ละกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น มีหน้าที่จะสอน
กลุ่มอื่น ๆ ดัวย ทุกคนจะได้รับเกรดรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
2. แบ่งกลุ่มให้คละกัน แล้วให้กลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อกลุ่ม และสมาชิกบนปูายนิเทศ ผู้สอนแจ้ง
กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติระหว่างการประชุมกลุ่ม
2.1 ห้ามคนใดออกจากกลุ่มก่อนที่จะเสร็จงานกลุ่ม
2.2 แต่ละคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าใจและทางานให้เสร็จสมบูรณ์
2.3 ถ้าผู้เรียนคนใดไม่เข้าใจเรื่องใด ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก่อนที่จะถาม
ผู้สอน

3. สร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้สอนแจกเอกสารหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งภายในบรรจุด้วย
เนื้อหา ถ้ามีกลุ่ม 6 กลุ่ม ผู้สอนต้องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจะศึกษาเรื่องนั้น
ด้วยกัน เมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้ว ก็เตรียมตัววางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกในกลุ่มเดิมของตน
4. ผู้เชี่ยวชาญสอนเพื่อนในกลุ่ม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามาตรวจสอบความเข้าใจ
และช่วยเพื่อนสมาชิกในการเรียน
5. ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนทาการทดสอบเพื่อดูว่าต้องสอนเพิ่มเติมหรือไม่ให้
เกรด และคิดคะแนนกลุ่ม
2. เทคนิคการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
ความหมาย วิธีสอนแบบอุปนัย เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ
เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป
โดยการให้นักศึกษาทาการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบแล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นข้อสรุป
ความมุ่งหมายและวิธีสอนแบบอุปนัย เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบกฎเกณฑ์หรือความจริงที่สาคัญ ๆ ด้วย
ตนเองกับให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของความคิด ต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง ตลอดจนกระตุ้นให้
นักศึกษารู้จักการทาการสอบสวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัย
1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวนักเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิม กาหนดจุดมุ่งหมาย และ
อธิบายความมุ่งหมายให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตัวอย่างหรือกรณีต่าง ๆ ให้นักเรียนได้พิจารณา เพื่อให้
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑ์ได้ การเสนอตัวอย่าง ควรเสนอหลายๆ ตัวอย่างให้มากพอที่จะ
สรุปกฎเกณฑ์ได้ ไม่ควรเสนอเพียงตัวอย่างเดียว
3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เป็นขั้นหาองค์ประกอบรวม คือ การที่นักเรียนได้มีโอกาส
พิจารณาความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างเพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑ์ไม่ควรรีบร้อนหรือเร่งเร้า
เด็กเกินไป
4. ขั้นสรุป คือ การนาข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ นิยามหลักการ หรือสูตร
ด้วยตัวนักศึกษาเอง
5. ขั้นนาไปใช้ คือ ขั้นทดลองความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อสรุปที่ได้มาแล้ว
ว่าสามารถที่จะนาไปใช้ในปัญหาหรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ได้หรือไม่
ข้อดี
1. จะทาให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและจาได้นาน
2. ฝึกให้นักศึกษารู้จักคิดตามหลักตรรกศาสตร์ และหลักวิทยาศาสตร์

3. ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหา และรู้จักวิธีทางานที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
ข้อจํากัด
1. ไม่เหมาะสมที่จะใช้สอนวิชาที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ
2. ใช้เวลามาก อาจทาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย
3. ทาให้บรรยากาศการเรียนเป็นทางการเกินไป
4. ครูต้องเข้าใจในเทคนิควิธีสอนแบบนี้อย่างดี จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ในการสอน
3. เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
เป็นการสอนที่เริ่มจากฎ หรือ หลักการต่าง ๆแล้วให้นักศึกษาหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน
วิธีการสอนแบบนี้ฝึกหัดให้นักศึกษาเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน
ความมุ่งหมายของวิธีการสอนแบบนิรนัย ให้นักศึกษารู้จักใช้กฎ สูตร และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาช่วยในการ
แก้ปัญหา ไม่ตัดสินใจในการทางานอย่างง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้ทราบข้อเท็จจริงเสียก่อน
ขั้นตอนในการสอนแบบนิรนัย
1. ขั้นอธิบายปัญหา ระบุสิ่งที่จะสอนในแง่ของปัญหา เพื่อยั่วยุให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะ
หาคาตอบ
(เช่น เราจะหาพื้นที่ของวงกลมอย่างไร) ปัญหาจะต้องเกี่ยวข้อกับสถานการณ์จริงของ
ชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษา
2. ขั้นอธิบายข้อสรุป ได้แก่ การนาเอาข้อสรุปกฎหรือนิยามมากกว่า 1 อย่างมาอธิบาย เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกใช้ในการแก้ปัญหา
3. ขั้นตกลงใจ เป็นขั้นที่นักศึกษาจะเลือกข้อสรุป กฎหรือนิยาม ที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา
4. ขั้นพิสูจน์ หรืออาจเรียกว่าขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นที่สรุปกฎ หรือ นิยามว่าเป็นความจริง
หรือไม่ โดยการปรึกษาครู ค้นคว้าจากตาราต่าง ๆ และจากการทดลองข้อสรุปที่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงจึง
จะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ข้อดี
1. วิธีสอนแบบนี้เหมาะสมที่จะใช้สอนเนื้อหาวิชาง่าย ๆ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะสามารถ
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ดี และเป็นวิธีสอนที่ง่ายกว่าสอนแบบอุปนัย
2. ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริง
ข้อจํากัด
1. วิธีสอนแบบนิรนัยที่จะใช้สอนได้เฉพาะบางเนื้อหา ไม่ส่งเสริมคุณค่าในการแสวงหาความรู้
และคุณค่าทางอารมณ์
2. เป็นการสอนที่นักเรียนไม่ได้เกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง เพราะครูกาหนดความคิดรวบ
ยอดให้

4. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) การระดมสมอง
หมายถึ ง วิ ธีส อนที่ใช้ ในการอภิ ป รายโดยทัน ที ไม่มี ใครกระตุ้ นกลุ่ มผู้ เรี ยนเพื่อ หาคาตอบหรื อ
ทางเลือกสาหรับปัญหาที่กาหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดยในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คาตอบ
หรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร
ลักษณะสําคัญ ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันคิดหาคาตอบหรือทางเลือกสาหรับปัญหาที่กาหนดให้มาก
ที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ แล้วช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง
ขั้นตอนในการระดมสมอง
1. กาหนดปัญหา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อช่วยในการอภิปรายและบันทึกผล
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคาตอบหรือทางเลือกสาหรับปัญหาที่กาหนดให้มากที่ สุด
ภายในเวลาที่กาหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะสมที่สุด
5. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตน (ข้อ 4 และ 5 อาจสลับกันได้)
6. อภิปรายและสรุปผล
ข้อดี
1. ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาและมีคุณค่ามากที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาหนึ่ง
2. ก่อให้เกิดแรงจูงใจในตัวผู้เรียนสูง และฝึกการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน
3. ได้คาตอบหรือทางเลือกได้มาก ภายในเวลาอันสั้น
4. ส่งเสริมการร่วมมือกัน
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดหาสื่อเพิ่มเติมอื่น ๆ
ข้อจํากัด
1. ประเมินผลผู้เรียนแต่ละคนได้ยาก
2. อาจมีนักเรียนส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนครอบครองการอภิปรายส่วนใหญ่
3. เสียงมักจะดังรบกวนห้องเรียนข้างเคียง
4. ถ้าผู้จดบันทึกทางานได้ช้า การคิดอย่างอิสระก็จะช้าและจากัดตามไปด้วย
5. หัวเรื่องต้องชัดเจน รัดกุม และมีประธานที่มีความสามารถในการดาเนินการและสรุปการ
อภิปราย ทั้งในกลุ่มย่อย และรวมทั้งชั้น

5. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice)
หมายถึง วิธีสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน โดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้
เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง
ลักษณะสําคัญ การลงมือปฏิบัติมักดาเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือการบรรยาย เป็นการ
ฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผู้สอนกาหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอนการทางาน
เตรียมสื่อต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใบงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ขั้นดาเนินการ ผู้สอนให้ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมายงานที่ปฏิบัติ
เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล กาหนดหัวข้อการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน
3. ขั้นสรุป ผู้สอนและผู้เรียน ช่วยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน
4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือความเป็นระเบียบ
การประหยัด การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เช่นคุณภาพของงาน ความริเริ่ม
ความประณีตสวยงาม
ข้อควรคํานึง ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือจานวนมาก และมีคุณภาพ
6. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation)
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง หมายถึง วิธีสอนที่จาลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียน โดย
พยายามทาให้ เหมือจริ งที่สุ ด มีการกาหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้ ว แบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่ มให้ เข้าไปเล่ นใน
สถานการณ์จาลองนั้น ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา
จะต้องมีการตัดสินใจและใช้ไหวพริบ วัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จนเกิด
ความเข้าใจ
ลักษณะสําคัญ สถานการณ์ที่จาลองขึ้นต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสั มพันธ์กับ
สถานการณ์ ทาการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจจะส่งผลถึงผู้เรียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์จริง
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผู้สอนจัดเตรียมสถานการณ์โดยกาหนดจุ ดมุ่งหมายของการสอนแล้วเลือกรูปแบบ
และขั้นตอนที่เหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
2. ขั้นดาเนินการ ผู้สอนอธิบายบทบาทหรือกติกา วิธีการเล่น วิธีการให้คะแนนและทาการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนด โดยมีผู้สอนให้คาแนะนาและดูแลการเล่นผู้สอนทาการ
สังเกต จดบันทึก และให้คะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3. ขั้นสรุ ป ผู้ สอนจะช่วยสรุปด้วยการวิเคราะห์ กระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจากด
สถานการณ์จาลองกับโลกแห่งความเป็นจริง หรือเชื่อมโยงกิจกรรมที่ปฏิบัติไปแล้วกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
ข้อควรคํานึง
1. ถ้าผู้สอนขาดความรู้ในการสร้างสถานการณ์จาลอง อาจสร้างผิดไปจากจุดมุ่งหมายได้
2. สถานการณ์จาลองที่ยากเกินไปจะทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
3. เป็นการยากที่จะประเมินผู้เรียนแต่ละคน
7. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
ความหมาย หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการ
แสดงหรือการกระทาให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระทา หรือการ
แสดง และอาจเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักศึกษามีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
2. เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น และประหยัดเวลา
บางเนื้อหาอาจจะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจได้ยาก การสาธิตจะทาให้นักเรียนได้เห็นขั้นตอนและเกิดความ
เข้าใจง่าย
3. เพื่อพัฒนาการฟังการสังเกตและการสรุปทาความเข้าใจในการสอน โดยใช้วิธีสาธิต นักศึกษา
จะฟังคาอธิบายควบคู่ไปด้วย และต้องสังเกตขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนผลที่ได้จากการสาธิตแล้วจึงสรุปผลของ
การสาธิต
4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคาพูด
5. เพื่อสรุปประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน
6. เพื่อใช้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน
ขั้นตอนในการสอน
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน และต้องสาธิตให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น กาหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มต้นดาเนินการและจบลง
อย่างไร ผู้สาธิตต้องเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง
4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพร้อมตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น
เพื่อปูองกันข้อผิดพลาดในเวลาสอน
5. ต้องจัดทาคู่มือคาแนะนาหรือข้อสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นักศึกษาจะใช้ประกอบในขณะที่มี
การสาธิต

6. เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาควรได้ทาการสาธิตซ้าอีก เพื่อเน้นให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น
7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการสาธิต
นั้นๆ
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาและผลของการเรียนรู้ การ
ประเมิน ผลควรมีกิจ กรรมหรื อเครื่ องมือ เช่น การทดสอบ การให้ แสดงความคิดเห็ นหรือการอภิปราย
ประกอบ
8. วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method)
วิ ธี ส อนแบบโครงการ เป็ น การสอนที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น หมู่ ห รื อ รายบุ ค คลได้ ว างโครงการและ
ดาเนินงานให้สาเร็จตามโครงการนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงเด็กจะทางานนี้ด้วย
การตั้งปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทาจริง เช่น โครงการรักษาความสะอาดของห้องเรียน
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกที่จะรับผิดชอบในการทางานต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด
3. เพื่อฝึกดาเนินงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ขั้นตอนในการสอน
1. ขั้นกาหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นกาหนดความหมายและลักษณะโครงการโดยตัวนักศึกษา
อาจารย์จะเป็นผู้ชี้แนะให้นักศึกษาตั้งความมุ่งหมายของการเรียนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก คือนักศึกษาจะ
ช่วยกันวางแผนว่าทาอย่างไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย จะใช้วิธีการใดในการทากิจกรรม แล้วจึงทากิจกรรม
ที่เหมาะสม
3. ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นลงมือกระทากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหา นักเรียนเริ่มงานตามแผนโดย
ทากิจกรรมตามที่ตกลงใจแล้ว อาจารย์คอยส่งเสริมให้นักศึกษาได้กระทาตามความมุ่ง หมายที่กาหนดไว้ ให้
นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้นักเรียนรู้จักวัดผลการทางานเป็นระยะๆ
เพื่อการทากิจกรรมจะได้ลุล่วงไปด้วยดี
4. ขั้นประเมินผล ทาการประเมินผลว่ากิจกรรม หรือโครงการที่ทานั้นบรรลุตามความมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ หรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรและควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร
ข้อดี
1. นักศึกษามีความสนใจเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการทางานอย่างมีแผน และให้รู้จักประเมินผลงานของตนเอง

จากวิธีสอนที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22
กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ”
สาหรับอาจารย์ผู้สอน จะเลือกนาวิธีสอนแบบใดไปใช้นั้น ต้องเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับการ
ออกแบบการสอนของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ แต่ละรายวิชามีธรรมชาติและรายละเอียดของกิจกรรมที่แตกต่าง
กัน วิธีสอนที่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการสอน

กระบวนการสอน
(การจัดการความรู้ – ด้านการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ การสอนที่พบว่าหลังจากนิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ หรือมี
พัฒนาการในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เคยประสบความสาเร็จแล้วกับ
นิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่ง อาจไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้สาหรับสอนนิสิตนักศึกษาทุกกลุ่ม เพราะว่านิสิต
นักศึกษามีพื้นฐานต่างกัน ความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนและเทคนิคการสอน โดยเลือกกระบวนการ
สอนและเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเพื่อสนองต่อกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่มีความหลากหลาย โดยอาจารย์
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาควรเรียนรู้กระบวนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยรู้จักการวางแผนการสอน เลือก
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสาระของเนื้อหาวิชาที่จะสอน ศึกษาผู้เรียนเพื่อทราบภูมิหลัง
พื้นฐาน ความสนใจและเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เลือกใช้อุปกรณ์ เพื่อ
เป็นเครื่องช่วยทาให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น รู้จักแหล่งที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาของตนเพิ่มเติม มีการค้นคว้าข้อมูลให้ได้ข้อมูลสาหรับนิ สิตนักศึกษาเพื่อการค้นคว้า
หรือแหล่งที่นิสิตนักศึกษาจะสามารถฝึกฝนอาชีพได้ และสุดท้ายควรมีการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ที่
สอน เพื่อทาให้ผู้สอนเข้าใจการสอนของตนเองดีขึ้น
เนื่องจากในการสอนมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย เป็นการสอนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือพุทธิพิสัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในสาระเนื้อหา หลักการความคิดรวบยอด และเกิดความคิดในการวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินค่า รวมทั้งเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านจิ ตพิสัย เป็นเรื่องของความรู้สึกที่พอใจคือเจตคติด้าน
บวก และความรู้ สึ กไม่พอใจ คือ เจตคติด้านลบที่บุคคลมีต่อสิ่ งรอบๆ ตัว ซึ่งจะมีอิท ธิพลทาให้ แต่ล ะคน
สนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไป และด้านทักษะพิสัยซึ่งทักษะ หมายถึง ความสามารถในการกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้อย่างงถูกต้อง คล่องแคล่ว ชานาญ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้บรรลุตามเปูาหมาย ผู้สอนจึงควรทราบถึงหลักการสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้าน (อาภรณ์ ใจเที่ยง,
2550)
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การเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
ความคาดหวังต่อนักบัญชี
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ในรายวิชา “สัมมนาการบัญชีการเงิน ” มีการนาเสนอเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของนักบัญชี ที่นักศึกษา
ควรรู้และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในภายหน้า หลังจากที่นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตทางการบัญชีแล้ว เมื่อ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะพบว่า ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีไม่เพียงแต่ทา
บัญชี แต่ต้องก้าวทันกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่น FINANCE, ECONOMICS, TAX, STRATEGIC PLANNING &
KPI, CUSTOMER RELATIONSHIP, PRESENTATION TECHNIQUES
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่ด้านการบัญชี โดย
1. ติดตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ๆ และจัดทาบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
3. จัดทาบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร
4. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ต้องมีหลักฐานและรายละเอียดของทุกรายการสามารถ
ตรวจสอบได้
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่ ด้านการเงินโดย
1. มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารการเงินและสามารถให้ข้อมูลด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)
1.1. รักษาสภาพคล่องด้านกระแสเงินสด
1.2. บริหารต้นทุนของแหล่งเงิน (Cost of Fund)
1.3. บริหารสัดส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
1.4. ควบคุมระยะเวลาของการเรียกเก็บหนี้ และจ่ายชาระหนี้
1.5. ควบคุมดูแลโครงการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนและหาแหล่งเงินทุน
2.1 ระยะเวลาการลงทุน
2.2 ขนาดของเงินทุน และโครงสร้างการลงทุน
2.3 ความเสี่ยงของโครงการ
2.4 ความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
2.5 ผลตอบแทนจากการลงทุน กาไร
2.6 ความสามารถในการชาระหนี้คืนตามกาหนด
3. ด้านการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
3.1. จัดทาคู่มือระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.2. วางระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.3. วางแผนการปรับปรุงงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
แผนงานขององค์กร
4.เป็นศูนย์กลางประสานการจัดทางบประมาณและKPI ประจาปี
4.1. รวบรวมข้อมูลประมาณการรายได้และรายจ่าย ตลอดจน KPI ของฝุายงานต่าง ๆ

4.2. ปรับปรุงงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ KPI และเหมาะสมกับแผนงานขององค์กร
4.3. สื่อสารทาความเข้าใจกับฝุายงานต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงการปรับปรุงงบประมาณ
4.4. สรุปและจัดทางบประมาณประจาปี
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่ด้านการวางแผนภาษีอากร โดย
1. ติดตามกฎเกณฑ์ทางด้านภาษีอากรใหม่ ๆ
2. กาหนดนโยบายการบัญชีเพื่อให้ประหยัดภาษี
3. ดูแลการชาระภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและตามกาหนด
4. ติดตามการรับคืนภาษี (ถ้ามี)
5. จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบด้านภาษีได้
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่ด้านการบริหารทั่วไป โดย
1. เป็นแหล่งข้อมูลและที่ปรึกษาทางการเงินให้กับทุกฝุาย
2. ทาหน้าที่ส่งสัญญาณทั้งด้านบวกและลบ
3. เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่ด้านการบริหารระบบข้อมูลโดย
1. ประสานงานกับฝุายสารสนเทศ ในการออกแบบ Software ด้านบัญชี ฐานข้อมูล สารสนเทศต่าง
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบและจัดทาข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตาม
กาหนดเวลา
3.ให้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร
3.1. ข้อมูลทางบัญชี แสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการขององค์กร
3.2. งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
4. ให้ข้อมูลวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
4.1. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)
4.2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend)
4.3. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)
4.4. การเปรียบเทียบงบการเงินของแต่ละปี
4.5. รายงานงบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ
และที่นักบัญชีขาดไม่ได้คือชักนําให้ผู้บริหารทําในสิ่งที่ถูกต้อง“ธรรมาภิบาลและการสร้างมูลค่าเพิ่มกลับไป
ยังเจ้าของกิจการ”

การประเมินผลการสอน
(การจัดการความรู้ – ด้านการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
หลายด้านด้วยกัน โดยกระบวนการเรียนการสอนนั้นมีกระบวนการที่หลากหลายขั้นตอน เริ่มต้นตั้งแต่การ
วางแผนการสอน การเตรียมตัวเพื่อสอน การกาหนดเทคนิควิธีการสอนหรือกลยุทธ์การสอน ตลอดจนถึง
กระบวนการประเมินผลการสอน ซึ่งการสอนนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถือว่ามีความสาคัญมาก ทั้งนี้เพราะ
เป็นกระบวนการในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
โดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะนาพาผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปรับปรุง
และพัฒนาการสอนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งกระบวนการที่จะเข้ามาช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมี
การปรับปรุงตนเองและพัฒนาการสอนของตนให้ดีได้นั้นเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินผลการสอนหรือ
การประเมินผลกลยุทธ์การสอนนั่นเอง
การประเมินผลการสอนหรือการประเมินผลกลยุทธ์การสอน เป็นเทคนิคใช้ในการพิจารณาตัดสิน
สภาพการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาปรับปรุงการสอนโดยอาศัยข้อมูลจากกการประเมินการสอนจึงมี
ความจาเป็นและการดาเนินการให้เหมาะสมและมีระบบการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการประเมินการสอน การ
ประเมินการสอนนั้นสามารถประเมินได้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 เรียกว่า “ช่วงขณะสอน” เป็น
การประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของกระบวนการเรียนการสอน เน้นพฤติกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ขณะที่การเรียนการสอนดาเนินอยู่ โดยให้อาจารย์ประเมินตนเองเป็นหลัก(SelfAssessment) ประกอบกับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา (Student Rating) ในฐานะผู้รับบริการ และให้
เพื่อนอาจารย์ผู้สอนที่ส นิทสนมเข้าร่วมสังเกตการณ์สอนเพื่อให้ข้อติชมหรือการถ่ายวีดีโอเทป เพื่อให้ข้อติชม
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ การมีระเบียบวินัยในตนเอง
การปกครองตนเอง และการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา สร้างความกระตือรือร้นเพื่ อพัฒนาตนเอง ช่วงที่ 2
เรียกว่า “ช่วงเสร็จสิ้นการเรียนการสอน” โดยพิจารณาว่านิสิตนักศึกษาได้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน
เพียงใด ซึ่งต้องมีการประเมินจุดมุ่งหมายการสอนและประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนของนิสิตนักศึกษาควบคู่ไปกับการประเมิ นรวมสรุปที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นการประเมินหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงแล้ว
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการบริการวิชาการ
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่
อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพื่อธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบเว็บ
และมีความสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจสาหรับธุรกิจ ในรายวิชานักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาโครงงาน
เว็บไซต์ ซึ่งหากได้พัฒนาจากความต้องการทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมจริง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึก ษา
ยิ่งขึ้น
ในสังคมปัจจุบัน เว็บไซต์มีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้
หลายทาง แต่หลายส่ วนในชุมชนอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการพัฒ นาเว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้น
เพื่อให้เป็น ไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างการบริการวิช าการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน จึงได้จัดโครงการสร้างเว็บไซต์ให้แก่องค์กรในชุมชน และมีการ
อบรมเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลเว็บไซต์ของตนเองต่อไปได้ และเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชากับการบริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการเว็บไซต์ให้ชุมชน
๑.
๒.

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์จากความต้องการทางธุรกิจจริงขององค์กรในชุมชน
ท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรในชุมชนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่ตรงความต้องการของตนเอง และได้รับการอบรมการ
ดาเนินงานเว็บไซต์ที่จัดสร้างขึ้น

โครงการนี้เป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบ
และพัฒนาเว็บเพื่อธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ โดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทาโครงงานในหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ โดยหัวข้อการทาเว็บไซต์เพื่อองค์กร
หรือหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีให้นักศึกษาเลือกจัดทาได้โดยความสมัครใจ
รูปแบบกิจกรรมของโครงการเว็บไซต์ให้ชุมชนจะแบ่งออกเป็นสองระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการนา
นักศึกษาลงไปดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยประสานกับองค์กรและหรือหน่วยงานในชุมชนที่มีความ
ประสงค์จะจัดทาเว็บไซต์ของตน จากนั้นนักศึกษาจึงนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเว็บไซต์ในระหว่างภาคเรียน ผล

การดาเนินงานมีเว็บไซต์ที่นักศึกษาได้ไปจัดทาให้หน่วยงาน รวม ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
สุข อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๒. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาเภอปากท่ อ จังหวัดราชบุรี ๓.
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้าง
อาเภอเมื อง จั งหวั ดนครปฐม นั กศึกษาได้จัดทาเว็บไซต์เสร็จสิ้ นเรีย บร้อยและได้นาไปส่ งมอบให้ แ ก่
หน่วยงาน และทางหน่วยงานผู้ใช้เว็บไซต์ได้มีหนังสือขอบคุณมายังโปรแกรมวิชา
โครงการในระยะที่สองเป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเรียนต่อเนื่องจากวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่ อธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษา
มีการบูรณาการความรู้เข้ากับการปฏิบัติ ระหว่างแผนธุรกิจและโครงงานเว็บไซต์ และให้นักศึกษานา
ความรู้ไปสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น จึงไปจัดโครงการอบรมเว็บไซต์ให้ชุมชน ระยะที่ ๒ ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดราชบุรี เนื่ องจากเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ เป็นการนา
เว็บไซต์ของนักศึกษาไปส่งมอบให้โรงเรียนอย่างเป็นทางการ และจัดอบรมวิธีการเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นเวลา ๑ วัน
ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒๐ คน โดยอาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาหมู่เรียน ๕๔/๘๖ และ ๕๔/๘๗ รวม ๑๑ คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยได้อบรม
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งรูปภาพสาหรับนาไปใช้ในเว็บไซต์ บรรยากาศการอบรม
เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างพี่นักศึกษาและน้องนักเรียน
โครงการเว็บไซต์ให้ชุมชนประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี มีผลการประเมินจากนักเรียนผู้เข้าอบรมใน
ระดับดีมาก 4.75 และนักเรียนต่างเสนอความคิดเห็นว่าเรียนสนุกอยากให้พี่ๆ มาสอนอีก ในส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อเว็บไซต์ที่นักศึกษาจัดทาได้ระดับดีมาก 4.79
ในส่วนของการเรียนการสอนโดยใช้โครงการบริการวิชาการเป็นเครื่องมือในการสอนพบว่า นักศึกษา
ที่เข้าร่ วมโครงการเว็บ ไซต์ให้ชุมชนซึ่งมาโดยความสมัครใจของนักศึกษาเองมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการทาโครงงานมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วม ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้
แบ่งปันความรู้กับน้องๆ นักเรียน มีความภาคภูมิใจที่ได้ทากิจกรรมที่มีประโยชน์ และได้บูรณาการความรู้
ที่ได้ในวิชาเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริง

เทคโนโลยีการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อสื่อการสอน
การใช้งาน Facebook เพื่อช่วยในการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
ปัจจุบันรูปแบบของสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของนักศึกษารุ่นใหม่ ทาให้
บางครั้งผู้สอนจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แก่การ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Facebook เป็นโปรแกรมสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในกลุ่มนักศึกษา ถูกนาไปใช้ประโยชน์ด้านสื่อสารข้อมูล อีกทั้งช่วยให้ผู้สอนสามารถติดต่อ ส่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับนักศึกษา
โดยมีแนวทางการใช้งาน Facebook กับการเรียนการสอน ดังตัวอย่างเช่น
 อัพโหลดเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา

 แจ้งข้อมูลการเข้าชั้นเรียน

 แจ้งคะแนนเก็บแก่นักศึกษา

 ให้นักศึกษาทุกคนแนะนาตัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้ในการติดต่อกับนักศึกษา

 ให้นักศึกษาส่งงานผ่าน Facebook

 เมื่อนักศึกษามีปัญหาสามารถพูดคุยกับผู้สอนโดยผ่านทาง Inbox ของ Facebook

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การนาเอาเทคโนโลยีสังคมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Facebook เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งของการลดช่องว่างระหว่างนักศึกษากับผู้สอน ลดข้อจากัดในเรื่องของเวลาที่นักศึกษาและผู้สอนจะพบเจอ
กัน โดยนักศึกษาสามารถส่งงานหรือติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา รวมทั้งหากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยตรง
ส่วนใด ก็สามารถสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลาเช่นกัน อีกทั้งผู้สอนสามารถติดตามงานจากนักศึกษาได้ง่าย การ
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Facebook ก็ทาได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สื่อการสอนเป็นตัวกลางที่จะนาเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามที่ผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลาในการเรียน และเอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้ง
ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สื่อการสอนก็มีหลายประเภท สื่อการสอนแต่ล ะ
ประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะและคุณค่าในตัวของตัวมันเอง ซึ่งไม่เหมือนกันในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอน
จาเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อที่จะเลือกใช้สื่อการสอน ให้เหมาะสม
กับลักษณะเนื้อหาของบทเรียน วัตถุประสงค์ และผู้เรียน นอกจากนั้ นผู้สอนยังต้องมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบในการใช้สื่อการสอน เพื่อให้ กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการ
เรียนรู้ได้มากที่สุด
การเลือกใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะบังเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้สอน
จะต้องมีความสามารถในการเลือกสื่อการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการสอน และ
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันไปในหลากหลายคุณลักษณะ อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้คือ
1. คานึงถึงเกณฑ์ในการเลือกสื่อการเรียนการสอน
2. คานึงถึงวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน
3. คานึงถึงเงื่อนไข สภาพการณ์และกิจกรรมทางการเรียนรู้
การเลือกสื่อการเรียนการสอน
ผู้เลือกสื่อการเรียนการสอนจะต้องคานึงถึงเกณฑ์การเลือกในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสม (Appropriateness) ในการเลือกใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนต้องคานึงถึงว่าสื่อการสอนจะ
สนับสนุนจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ รวมทั้งเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนหรือไม่เพียงไร
2. ความเชื่อถือได้ (Authenticity) ต้องคานึงถึงว่าสื่อการสอนนั้น มีเนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ทันต่อ
เหตุการณ์หรือไม่ ผู้ผลิตมีคุณภาพหรือไม่
3. ความน่าสนใจ (Interest) ต้องคานึงถึงว่าสื่อการสอนนั้นดึงดูดความสนใจของผู้ใช้หรือไม่ สร้างแรงกระตุ้น
และแรงจูงใจ รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือไม่อย่างไร
4. การรวบรวมและความสมดุล (Organization and Balance) ดูว่าสื่อการสอนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
หรือไม่ ง่ายต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือไม่

วัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน
การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นความสาคัญพื้นฐานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ถ้าหากผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อการสอนได้ตรงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอน
สภาพการณ์และกิจกรรมทางการเรียน
นอกจากการเลือกสื่อการเรียนการสอนโดยคานึงถึงเกณฑ์การเลือกสื่อ เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ทางการเรี ย นรู้ แล้ ว ยั ง มีอี กองค์ป ระกอบหนึ่ง ที่มี ความส าคั ญและส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการใช้สื่ อ
ประกอบการสอนของครู กล่าวคือการเลือกใช้สื่อการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องคานึงถึง
สภาพการณ์และกิจกรรมทางการเรียนซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง (under certain
conditions) ทั้งนี้เนื่องจากว่าสื่อการเรียนการสอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทนั้นจะมีคุณสมบัติและมีศักยภาพ
ต่อการใช้ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพการณ์หรือกิจกรรมในการเรียนรู้แต่ละครั้ง ซึ่งการเลือกใช้สื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสภาพการณ์และกิจกรรมทางการเรียนรู้นั้น

หลักการใช้สื่อการสอน
1. เตรียมตัวผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอนในการใช้สื่อการสอน โดยการทาความ
เข้าใจในเนื้อหาที่มีในสื่อ ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น
2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
3. เตรียมตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบายวิธีการใช้สื่ อ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆบอกวัตถุประสงค์ แนะนาหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้นๆ เป็นต้น
4. การใช้สื่อให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการ ตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว และควบคุมการนาเสนอสื่อ
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น
5. การติดตามผล (Follow Up) หลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการติดตามผลเพื่อเป็นการ
ทดสอบว่า ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน และเรียนรู้ จากสื่อที่นาเสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น การให้ผู้เรียน
ตอบคาถาม อภิปราย ทารายงาน เป็นต้น เพื่อผู้สอนจะได้ทราบจุดบกพร่อง สามารถ นามาแก้ไขปรับปรุง
สาหรับการสอนในครั้งต่อไป
สื่อการสอน (Instructional Media) เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับครูในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ผู้เรียนจะบังเกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ รวมทั้งครูจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ดีเพียงใดนั้น สิ่ง
บ่งชี้สาคัญประการหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของการใช้สื่อการเรียนการสอนของผู้ใช้สื่อหรือผู้นาเสนอสื่อนั่นเอง
สื่อการสอนแต่ล ะชนิดแต่ละประเภทหากผู้ ส อนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพตามหลั กเกณฑ์ที่
กาหนดแล้ว สื่อชนิดนั้นหรือประเภทนั้นย่อมก่อให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้ดีที่ สุด ดังนั้นสิ่งสาคัญที่
ครูผู้สอนต้องคานึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ใน 3 องค์ประกอบสาคัญคือ พิจารณาด้านเกณฑ์ของการเลือกสื่อการสอน พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อการสอน และพิจารณาถึงเงื่อนไข สภาพการณ์หรือกิจกรรมทางการเรียน จึงจะถือ
ได้ว่าครูผู้สอนหรือผู้นาเสนอสื่อได้เลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมอย่างง่าย
เพื่อตอบโจทย์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล
ปัจจุบันวิถีโลกได้ถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพกาลเวลาด้วยความรู้และนวัตกรรมอันทันสมัยที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งสังคมโลกได้เกิดการแข่งขันมากขึ้นพร้อมสิ่งท้าทายใหม่ในด้านต่างๆรอบตัว
เรา การที่ จ ะด าเนิ น ชี วิต ต่างๆตามวิ ถีโ ลกทั นสมัยก็ ถูกปรับ เปลี่ ยนไป คนรุ่ นใหม่ จาเป็น ที่จะต้อ งมีทั กษะ
หลากหลายในการดารงชีวิตการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ได้มีการกาหนดทักษะความจาเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมี
ทักษะต่างๆในการร่วมกิจกรรมการเรียนเพื่อความสาเร็จในการพัฒนาความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างคนให้มีเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในการทางาน
การสื่อสารและการร่วมมือกัน คือ หนึ่งในทักษะที่ได้ถูกกาหนดโดยองค์กรภาคีความร่วมมือ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Skills : P21.org) เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะในการทํางานร่วมกัน โดยสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่
อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถกาหนดหลักการที่ได้
จากการปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้อง เป็นการเรีย นรู้ที่ส่งเสริมการทางาน
เป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ก่อให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

รายวิ ช าจริ ย ธรรมและกฎหมายส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ ธุร กิ จ เป็ น วิ ช าที่ ส ามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาเอาวิชาชีพที่ได้รับจาการเรียนการสอนในหลักสูตรไปประกอบอาชีพโดยตระหนักถึงผลที่มีต่อสังคม
และประเทศชาติ การสร้ างความร่ วมมือกันในกลุ่ มการทางานนั้นจัดช่วยยกระดับการเรีย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจาเป็นที่ต้องทากิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนทุกคนคือฟันเฟืองของ
องค์กรที่จะขับเคลื่อนระบบการทางานได้ ไม่ว่าจะเป็นเฟืองชิ้นเล็กหรือเฟืองชิ้นใหญ่ก็ล้วนแต่จาเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนการทางานต่อไป

ทักษะการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้เรียน
อาจารย์กสมล ชนะสุข
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การนาความรู้มาจัดเป็นกระบวนการ และสร้างให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาและนาไปใช้ จะเป็นแนวปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนได้ดี
การเรียนการสอนการเน้นผู้เรียนในแต่ละด้านนั้นมีความจาเป็นซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาผู้เรียน
ให้ เป็ น คนดี มีปั ญญา มีความสุ ข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิ ด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภ าษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้น การจะพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นทั้งคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก จึงต้องพัฒนาให้ ความรู้มีความสามารถ
ในการสื่อสาร รับ-ส่งสาร ใช้ภาษาถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ บนพื้นฐานของหลัก
เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทางานและอยู่ร่วมกันในสั งคมได้อ ย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
จากการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับธุรกิจนั้น การทาการเรียนการสอน
จะดาเนินเป็นขั้นตอนโดยระบุหลักเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน กฎและกติกา รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ
เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะวิชาจนเกิดความชานาญ ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน มีการทาข้อสอบ
ความรู้เฉพาะด้าน เช่นความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
และความรู้รอบตัว เป็นต้น พร้อมทั้งดึงเอาภาพลักษณ์ของตนเองออกมาซึ่งบุคลิกลักษณะประจาตัวของความรู้
เป็น สิ่งที่อธิบ ายถึง ความรู้คนนั้น เช่น เป็น คนที่น่าเชื่อถือ และไว้ว างใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและความรู้ ซึ่งทาให้ความรู้แสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็นเปูาหมาย เช่น ความรู้ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มักชอบตั้งเปูาหมายที่ท้าทาย และพยายามทางานสาเร็จตามเปูาที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุง
การทางานของตนเองตลอดเวลา ขณะเรียนผู้สอนหมั่นตั้งคาถามทั่วๆ ไป ไม่เจาะจงบุคคลในการได้มาซึ่ง
คาตอบแต่ให้ความรู้กล้าที่จะตอบ และหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างความกระตือรือร้นให้ความรู้ได้เกิด
ความคิดและร่วมกิจกรรมในห้องเรียนให้มากที่สุด สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือสภาพในห้องเรียนมีบทบาท
สาคัญต่อการพัฒนาการทั้งทางปัญญาและอารมณ์ของผู้เรียนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและ
เรียกศาสตร์นี้ว่า การจัดการห้องเรียน (classroom management)
ดังนั้นการจัดการเรียนกรสอนที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ
1) การจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนที่ตอบสนองเปูาหมายด้านการเรียนรู้
2) การจัดการห้องเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนที่สมดุลกัน เช่นนวัตกรรม
ใหม่ๆ กรณีศึกษา แนวทางการเรียน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียน
3) การจัดการชั้นเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

รูปแบบการจัดการโดยใช้การสื่อสารเพื่อจูงใจผู้เรียน
รูปแบบ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ด้าน
การสื่อสารด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อจูง
ใจผู้เรียน

สภาพปัญหา
- ผู้ สอนจะสอนตามแผนที่กาหนดไว้
โดยไม่ปรับตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เนื้อหาอัดแน่นโดยไม่รับเอารูปแบบ
การสอนอื่นๆ เข้ามาปรับใช้
- ขาดการประเมิ นในแต่ล ะบทเรีย น
ขาดการให้ คะแนนเสริมเก็บเพิ่มเติม
ในบทเรียน

รูปแบบการจัดการห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบ
สภาพปัญหา
การจัดการห้องเรียน
- ผู้ ส อนเป็ น ผู้ อ อกแบบการจั ด การ
แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ห้องเรียน การออกแบบทดสอบตาม
เนื้อหาการเรี ยนและการจัดการตาม
รู ป แบบการสอน ผู้ เ รี ย นขาดการมี
ส่วนร่วม เป็นเพียงผู้ปฏิบัติ ทาให้เกิด
ปัญหาวินัยในห้องเรียน เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้

แนวคิด/หลักการ/ทฤษฏี
- ผู้ เ รียนควรมีโ อกาสได้ รับ ความรู้ใ น
ทิ ศ ทางอื่ น ๆ นวั ต กรรมอื่ น ๆ หรื อ
กิจกรรมเสริมที่กระตุ้นผู้เรียน
- ผู้เรียนควรมีอิสระในการซักถามนอก
เ รื่ อ ง น อ ก เ นื้ อ ห า เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการเรียนได้
- ปรับรูปแบบการประเมินในรูปแบบ
อื่นเพื่อดึ งความสนใจ มี เก็บ คะแกนน
เพิ่มเติมในบทเรียนของแต่ล ะบทตาม
ความเหมาะสม

แนวคิด/หลักการ/ทฤษฏี
- ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจใน
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน
- ผู้เรียนควรมีอิสระในการทากิจกรรม
ต่างๆตามความสนใจโดยการใช้เวลาที่
เหมาะกับตน
- การมีส่วนร่วมในการทบทวนจะช่วย
ให้ ผู้ เ รียนเกิดการเรีย นรู้และเข้า ใจถึ ง
การอยู่ร่วมกันและเข้าใจบทบาทตนเอง
ที่มา : http://taamkru.com/th

ลักษณะของการจัดการชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม

ร่วมปฏิบตั ิ/กิจกรรม

ร่วมประเมิน/สรุป

ร่วมปรับปรุง

การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นคาที่ครอบคลุมถึง สภาพแวดล้อมทางการเรียนในชั้นเรียนในหลายมิติ ซึ่ง
ไม่ใช่สภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึงระดับของอารมณ์และความรู้สึกด้วย ส่วนสภาพแวดล้อม
การเรีย นการสอน หมายถึง สภาวะที่อยู่รอบตัวผู้ส อนและผู้เรียน ซึ่งเกื้อหนุนให้ผู้ เรียนและผู้ สอนทางาน
ด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สื่อสารระหว่างกันจนเกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
บรรยากาศในการเรียนการสอนจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียน รวมทั้ง
เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ถ้ า สภาพแล้ ว ล้ อ มดี จ ะเป็ น ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ สังคม เป็นต้น ซึ่งการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะเป็นดังนี้ (1) แสงสว่างในชั้นเรียน (2) โต๊ะ เก้าอี้ (3) การจัดวาง
อุปกรณ์และสีสรรของห้องเรียน (4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (5) สื่อที่ใช้ในการรียนการ
สอน และ (6) ความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน
ส าหรั บ การจั ดสภาพแวดล้ อมการเรียนการสอนประกอบด้ว ย สภาพแวดล้ อมเชิงกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมเชิงปฏิสัมพันธ์ โดยการจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ หมายถึง ลักษณะของห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน โดยปกติผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนหลายชั่วโมง ลักษณะของห้องเรียนจึงควรอยู่ใน
สภาพที่ดีที่ผู้เรียนอยากเข้ามาอยู่และอยู่ด้วยความสบายทั้งทางกายและทางใจ ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมเชิง
ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง สภาพหรือบรรยากาศของห้องเรียนที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
รวมทั้ ง นั ก เรี ย นกั บ นั ก เรี ย น โดยความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย นอาจเป็ น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก เช่ น
บรรยากาศของห้องเรียนอบอุ่น เป็นมิตร คุ้นเคย เป็นกันเอง หรืออาจเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ เช่น มีความ
เย็นชา ขาดการสื่อสารที่ดี บรรยากาศเป็นเผด็จการ หรือปล่อยเสรี ซึ่งในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผล ให้เกิดการพัฒนาการด้านจิตใจและสังคมของผู้เรียน อานวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนบรรลุผล ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาทักษะ
ในการก ากั บ การเรี ย นด้ ว ยตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท างานร่ ว มกั น ในบรรยากาศที่ อ บอุ่ น และเน้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่สาคัญ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของผู้เรียน ผู้สอนต้องพยายามบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนดาเนินด้วยความราบรื่น
เรี ยบร้ อย และเกิดผลสั มฤทธิ์ต่อการเรี ยนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน คือ
พฤติกรรมของผู้สอนในการดาเนินกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ของของนักเรียน เป็นการ
กระทาทุกอย่างของผู้สอนที่จะทาให้ห้องเรียนมีระบบระเบียนที่ดี ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จใน
การปฏิบัติกิจกรรมและการสร้างสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยองค์ประกอบที่

ควรคานึงในการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย จัดมุ่งหมายการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาสาระของ
บทเรียน วัยของผู้เรียน จานวนผู้เรียน และขนาดลักษณะของห้องเรียน
เทคนิคการบริหารจัดการในชั้นเรียน ถือเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ จะทาให้บรรยากาศในการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
1. สื่อสารให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆในชั้นเรียน
2. การเลือกสื่อมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์
3. การควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
4. การจูงใจผู้เรียนเพื่อให้เกิดความอยากเรียนรู้
จากเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้สอนกับงานสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน จึงต้องมีการ
เตรียมการสอน โดยต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ศึกษาหาแหล่งสื่อการเรียนการสอน และฝึกทาอุปกรณ์
หรือสื่อการสอน เพื่อให้การสอนราบรื่น รวมถึงผู้ส อนต้องมีภ าระหน้าที่ในการประเมินผลการสอนเพื่อให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมองค์ความรู้
ด้านการวิจัย

วิจัยไม่ยาก...หากรู้ขั้นตอน
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หากจะกล่าวถึงการวิจัย เราคงต้องทาความเข้าใจกับคา ๆ นี้ให้ดีก่อนว่าคืออะไร เป็นอย่างไร ในวิกิ
มีเดีย สารานุกรมเสรี ได้บัญญัติความหมายของคาว่าการวิจัย (อังกฤษ: research) ว่าหมายถึงการกระทาของ
มนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทาด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการทาวิจัย
ได้แก่การค้นพบ (discovering), การแปลความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่ความก้าวหน้าใน
ความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ (http://th.wikipedia.org/wiki)
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะอาศัยการประยุกต์ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ได้แรงผลักดันจาก
ความอยากรู้อยากเห็น การวิจัยเป็นตัวสร้างข้อมูลข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์และทฤษฎีที่มนุษย์นามาใช้ในการ
อธิบายธรรมชาติและคุณสมบัติของสรรพสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา การวิจัยช่วยให้การประยุกต์ทฤษฎีต่ าง ๆ มี
ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การการ
กุศล กลุ่มเอกชนซึ่งรวมถึงบริษัทต่าง ๆ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จาแนกได้เป็นประเภทตามสาขาวิทยาการ
และวิชาเฉพาะทาง คาว่าการวิจัยยังใช้หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาการบางสาขาอีก
ด้วย
สาหรับขั้นตอนการวิจัยนั้น การวิจัยเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น หลักการในการ
ดาเนิ น การวิจั ย ซึ่ ง กระบวนการในการทาวิ จัย นี้ อุ ทุ มพร จามรมาน (2533: 3) กล่ า วว่า เปรี ยบเสมื อ น
ลูกโซ่ แต่ละลูกสาคัญเท่ากัน เริ่มตั้งแต่การเลือกปัญหามาวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทา
วิจัย การสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยดาเนิ นไปได้อย่างดีโดยไม่เกิดข้อผิ ดพลาดอันจะเป็นผลเสียหายต่องานวิจัย ผู้ วิจัย
จ าเป็ น จะต้ อ งด าเนิ น การวิ จั ย ไปตามล าดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระเบี ย บ ซึ่ ง ล าดั บ ขั้ น ในการวิ จั ย
ที่สาคัญ ๆ (Major step) นั้น มีดังต่อไปนี้
1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทาการวิจัย (Selecting a topic of research) เพื่อเป็นการกาหนดขอบเขต
หรือขอบข่ายของงาน
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review literature and
related research) เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร
ใครเป็นคนต้นคิด มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แบบแผนการวิจัยทั่ว ๆ ไป
เป็น เช่นใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาแจ่มชัดขึ้น
3. ให้คาจากัดความหัวข้อปัญหาที่จะทาการวิจัย (Formulating research problem) ในขั้นนี้ผู้วิจัย
จะต้ อ งเขี ย นบรรยายถึ ง ความเป็ น มาของปั ญ หาที่ จ ะวิ จั ย ทฤษฎี พื้ น ฐาน ความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย
ความสาคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น คานิยามศัพท์เฉพาะ วิธีดาเนินการ กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างสมมติฐาน (Formulating research hypothesis) การสร้างสมมติฐานเป็นการคาดคะเน
คาตอบของปัญหาที่จะทาการวิจัยว่า ควรจะเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจได้มาจาก
ประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมาน (Deductive) ว่าปัญหานั้นควรจะตอบได้เช่นไร คาตอบ

ที่ได้จากการเดาหรือคาดคะเนนี้เรียกว่า สมมติฐาน ในขั้ นนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาด้วยว่าปัญหาและสมมติฐาน
ในการวิจัยมีความสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลพอที่จะตรวจสอบได้หรือไม่ด้วย
5. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of data) คือผู้วิจัยจะต้องระลึกอยู่เสมอว่ากาลังทาวิจัย
เรื่องอะไร ข้อมูลที่จะทาการวิจัย คืออะไร อยู่ ที่ไหน กลุ่ มตัว อย่างเป็นใคร จะได้มาอย่างไร และเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างโดย วิธีใด เป็นต้น
6. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย (Formulating research instrument) คือการเตรียมอุปกรณ์ใน
การที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะทาการวิจัย โดยพิจารณาจากรูปแบบของการวิจัยและความ
ต้องการประเภทของข้อมูลเป็นสาคัญ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้กาหนดและเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานวิจัย
ได้มากที่สุด งานในขั้นนี้ผู้วิจัยควรจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
หรือไม่ ซึ่งเราเรียกลักษณะการทางานอย่างนี้ ว่า Pilot study คือทดลองใช้กับกลุ่มย่อย ๆ เพื่อหาข้อบกพร่อง
และฝึกการแก้ปัญหา และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมีคุณค่า คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย กาลังกายและ
กาลังสมองที่จะทาต่อไปหรือไม่
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) คือการนาเอาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ๆ ใน
การวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบทดลองก็เริ่มลงมือทดลองนั่นเอง
8. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Scrutinizing data and Analysis of data) เป็น
การเลือกสรรข้อมูล จัดประเภทข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการที่จะนาไปวิเคราะห์ใน
อันที่จะนาไปตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนพิจารณาเลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูล เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คิดหาวิธีการนาเสนอค่าสถิติที่ได้ว่าควรจัดเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม และมี
ความหมายมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย
9. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป (Interpretation of data) ในทางปฏิบัติมีวิธีตีความ
หรือให้ความหมายข้อมูลอยู่ 2 วิธี ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีผู้นิยมใช้พอ ๆ กัน คือวิธีหนึ่งจะอธิบายเฉพาะผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จ ากการวิจัย เท่านั้ น ไม่นาข้อคิดเห็ นส่ว นตัว หรือทฤษฎีห รือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบข้อสรุป กล่าวคือให้ตัวเลขหรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเป็นสิ่งแสดงข้อเท็จจริง ผู้อ่านจะ
เป็นผู้วินิจฉัยเอง ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
อ้างอิงมาจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้ากับผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
โดยเชื่อว่าจะช่วยให้การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
10. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) เป็นการ
รายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
และรัดกุม แล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์ต่อไป
จากลาดับขั้นของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะต้องวางแผนงานให้รอบคอบ โดยกาหนดเวลาของการทางานแต่
ละขั้นให้ชัดเจน แล้วพยายามทาให้ทันตามเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละขั้น ถ้างานขั้นใดกระทาควบคู่กันไปได้ก็ทา
ควบคู่ กั น ไป งานขั้ น ใดจะต้ อ งท าก่อ นหรื อ หลั ง ก็ ต้ อ งท าตามแผนที่ ว างไว้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ งานวิ จั ย เสร็ จ ตาม
กาหนดเวลาที่ต้องการ และที่ขาดไม่ได้สาหรับนักวิจัยหน้าใหม่คือพี่ เลี้ยง ซึ่งจะเป็นผู้แนะแนวทาง แนะนา
ผู้วิจัยหน้าใหม่ได้เป็นอย่างดียิ่ง
เอกสารอ้างอิง
อุทุมพร จามรมาน. การเขียนโครงการวิจัย กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2533.
http://th.wikipedia.org/wiki

ทําวิจัยอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

การทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ มีปัจจัยหลายประการ สิ่งที่ควรคานึงถึงคือ การเลือกหัวข้อวิจัย
หัวข้อปัญหา (Topic) ของการวิจัย การเกิดปัญหาวิจัย ประสบการณ์ของผู้วิจัย ผลงานวิจัยที่ได้มีผู้ทาไว้แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทาวิจัย หัวข้อวิจัยต้องมีความสาคัญ มีคุณค่า เป็นปัญหาที่จะค้นหาคาตอบได้ด้วย
วิธีการวิจัย และเป็นปัญหาที่น่าสนใจ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องให้ความสาคัญต่อการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย มีความชัดเจนของโจทย์
และวัตถุป ระสงค์ มี ความคิดริ เริ่ มและไม่ซ้าซ้อนกับโครงการอื่น มี คุณค่าทางวิช าการ และมี การนาไปใช้
ประโยชน์ได้ มีความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย ปริมาณงาน แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ หัวหน้า
โครงการ/นักวิจัยที่ปรึกษามีขีดความสามารถ มีความเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่ปรึกษา/นักวิจัยอื่น/หน่วยงานอื่น มี
ความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์ผลงาน/เผยแพร่การวิจัย มีความเป็นไปได้และโอกาสความสาเร็จของโครงการ
สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาทางสังคมหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะได้รับจากงานวิจัย
การทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ต้องมีความพอดี มีการแบ่งเวลาที่ดี ทั้งเวลาพักผ่อน การงาน
ครอบครัว สังคม ในด้านการงานต้องมีการแบ่งเวลาให้ การสอน งานวิจัย งานอื่น ๆ ขององค์กร งานบริการ
วิชาการ และงานอื่นๆ ภายนอกองค์กร สิ่งสาคัญคือไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ในการทาความร่วมมือกับนักวิจัยท่านอื่นทั้งใน/นอกมหาวิทยาลัย ควรยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มีความเป็นมนุษย์ เอาใจเขาใส่ใจเรา
สรุปความสาเร็จของการทาวิจัย
1.
2.
3.
4.

บุคลากร
เครื่องมือและแหล่งทุนวิจัย – เค้าโครงการวิจัยต้องดี
มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
การทาวิจัยอย่างมีความสุข

การเลือกใช้สถิติสําหรับงานวิจัย
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ก่อนที่จะทาการการเลือกใช้สถิติสาหรับงานวิจัยที่เราจะทานั้น ผู้วิจัยควรที่จะมีความรู้เบื้องต้นใน
เรื่องข้อมูลและมาตรวัดตัวแปร ซึ่งจะทาให้การเลือกใช้นั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในทางสังคมศาสตร์จะนิยม
จาแนกตามระดับการวัด สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดคือ
1. ข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่น เพศ อาชีพ
ศาสนา ผิวสี ฯลฯ ไม่สามารถนามาจัดลาดับ หรือนามาคานวณได้
2. ข้อมูลเรียงลําดับ (Ordinal Scale) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ แล้วยังสามารถบอก
อันดับที่ของความแตกต่างได้ แต่ไม่สามารถบอกระยะห่างของอันดับที่แน่นนอนได้ หรือไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้ว่าอันดับที่จัดนั้นมีความแตกต่างกันของระยะห่างเท่าใด เช่น อันดับที่ของการสอบของ
นักศึกษา อันดับที่ของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ฯลฯ
3. ข้อมูลระดับช่วงชั้น, อันตรภาค (Interval Scale) หมายถึง ข้อมูลที่มีช่วงห่าง หรือระยะห่างเท่าๆกัน
สามารถวัดค่าได้แต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ GPA คะแนน I.Q. ฯลฯ
4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) หมายถึง ข้อมูลที่มีมาตราวัดหรือระดับการวัดที่สูงที่สุด คือ
นอกจาก สามารถแบ่งกลุ่มได้ จัดอันดับได้ มีช่วงห่างของข้อมูลเท่าๆ กันแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้
เช่น น้าหนัก ส่วนสูง ระยะทาง รายได้ จานวนต่างๆ ฯลฯ

สรุปคุณสมบัติของการวัดระดับทั้ง 4 ระดับ

สรุปสถิติเบื้องต้นที่ใช้กับมาตรวัดตัวแปรต่างๆ
ตัวแปรต้น(อิสระ)
Nominal / ordinal
Nominal / ordinal
Interval / ratio

ตัวแปรตาม
Nominal / ordinal
Interval / ratio
Interval / ratio

สถิติที่ใช้
ไคสแควร์
t-test, F-test
Correlation, Regression

ดังนั้นผู้ที่จะทาวิจัยควรที่จะต้องศึกษาว่าตัวแปรที่จะนามาศึกษามีลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะ
เลือกสถิติสาหรับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง อันส่งผลทาให้งานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการประชุมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจําปี

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ระยะที่ ๒

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

