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เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวันที ่22 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความอยากลงมือทําวิจยั
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพอพฒนาการเรยนการสอน

ของอาจารย์มาจากไหน
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 1. การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
   2. กระแสวิจารณ์การศึกษาไทย
   3. แนวโน้มการเรียนรู้ใหม่
 4. เปา้หมายของมหาวิทยาลัย/หลักสูตร ในการพัฒนาบัณฑิตให้มี

(เลือกคําตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความอยากลงมือทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนของอาจารย์มาจากไหน

ู
คุณภาพ

 5. แรงจงูใจด้านความก้าวหน้าของอาจารย์ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
คุณภาพดี

 6. นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการเรยีนปานกลางและอ่อน ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรยีน

 7. ความไม่พอใจในการจัดการเรียนการสอนของตน
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77

11--55

องค์รวมของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

20/10/58 4

66

Evidence-Based Education Policy
Bottom-Up Education Policy ตีคู่กับ Top Down

จําเปน็อย่างไรท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย
ต้องทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

RealityExpectation

I want to….  But…. Gap = Problem

ปล่อยไว้อย่างนี้  หรือทําการแก้ไข ?????
520/10/58

ร้อยละของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานของพนักงาน
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New Skills for New Skills for 2121stst CenturyCentury
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สมรรถนะ

(Competencies) 

การรู้จักตนเอง 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 

การทํางานเป็นทีม 

การส่ือสาร 

(Competencies) 

ทักษะ

(Skills) 
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เน้ือหาทักษะ       

••  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
- การคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขปัญหา

- การส่ือสาร 
- ร่วมงานกับผู้อืน่

••  ทักษะชีวิตและการทํางานทักษะชีวิตและการทํางาน
- การปรบัตัว

••  สาขาวิชาหลักสาขาวิชาหลัก
- Reading (การอ่าน)
- wRiting (การเขียน)
- aRithmetic (การคํานวณ)

••  ความรู้เชิงความรู้เชิงบูรณาบูรณาการการ
โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธรุกิจ 

็

source:http://thaipublica.org/2013/11/tdri-year-end-4/

คุณลักษณะ

- ทักษะสังคม
- การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

••  ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยี  

การเปน็ผู้ประกอบการ 
สิทธิพลเมือง สุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อม

••  คุณลักษณะด้านการทํางาน คุณลักษณะด้านการทํางาน การปรบัตัว ความเป็นผู้นํา
••  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
••  คุณลักษณะด้านศีลธรรม คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความส่ือสัตย์ สํานึกพลเมือง
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• ไม่ใช่เพียงเรยีนวิชา

• เรียนรูเ้พ่ือพัฒนาครบด้าน อย่างบรูณาการ

• พัฒนาท้ังปัญญาภายนอก และปัญญาภายใน

• ต้องเลยการเรียน ความรู้ (Knowledge) สู่การฝึก ทักษะ (Skills)
• การเรียน ต้องเลย fact สู่การคิด และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

• เลย “รู”้ สู่ “ชอบ” “เห็นคุณค่า”
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ท่ีมา: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายในการประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจสู่
นวัตกรรม ครั้งท่ี ๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2557

Level of Learning Objective Outcome

Informative • Information
• Skills

• Experts

Formative • Socialization • Professionals

11

• Values

Transformative • Leadership
attributes

• Change agents

 เรียนรู้งอกงามจากภายใน
 เปล่ียนสมอง
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ท่ีมา: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายในการประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจสู่
นวัตกรรม ครั้งท่ี ๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2557

กิจกรรมที่ 2: 
การจัดการเรียนการสอน & การวิจัย

อภิปรายกลุ่มย่อย

อ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ จากน้ันตอบคําถามต่อไปน้ี

• ทักษะใดที่ปรากฏในผู้เรียน ฏ ู

• ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใด / ผู้เรียนต้องทํากิจกรรม
แบบใด

• ร่องรอยหลักฐานอะไรท่ีบง่ช้ีวา่ผู้เรียนได้ทักษะน้ัน
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1. นักศึกษามีสภาพปัญหาอะไร
ในการเรียนรู ้

2. ท่ีนักศึกษาเป็นอย่างน้ัน
 เพราะการจัดการเรยีนการสอนของ

เรา/ส่ือการสอน/สภาพแวดล้อม
เป็นอย่างไร
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3. เราอยากเห็นนักศึกษาเป็นอย่างไร 4. เราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร/
ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้อะไรให้
นักศึกษาเป็นอย่างน้ัน (Plan)

5. เม่ือนําไปสู่การสอนจริง (Act) 
เกิดผลอย่างไร (Observe)

6. มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุการ
เรียนการสอนในครัง้ต่อไปอย่างไร 

(Reflect)

• Reflective Journal จากผูเ้กี่ยวข้อง
• บันทึกหลังการสอน
• วีดิโอการจัดการเรียนการสอน
• การประเมินผล 3H - Head (Cognitive Domain) 
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- Hands (Psychomotor Domain)
- Heart (Affective Domain)

• การประเมินทักษะการคิดจากการนําเสนอผลงานของนักศกึษา
• การประเมินผลการทํางานกลุ่มของนักศึกษาแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือน
• ฯลฯ

พฤติกรรมการทํางาน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4

1. พูดแสดงความเหน็เป็น
ประโยชน์กับงาน

2. รับผิดชอบและช่วยเหลือ
งานเต็มที่

้ไ ปั ้
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3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อย่างอดทนและสุขุม

4. เตือนหรือชักชวนให้เพื่อน
รับผิดชอบงานได้ดี

5. ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

• มุ่งท่ีการวิจัยเพ่ือหาวธิีการจัดการเรยีนรู้เพ่ือยกระดับคณุภาพของผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนเรียนรูไ้ด้และเกิดการการเปล่ียนแปลง

้ ่
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• เลือกใช้การวจิัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือท้ังสองอย่างเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการวจิัย

• ทําไปและทําไป จนเกิดการยอมรับในผลลัพธ์/องค์ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัย ดีกว่ามัวลังเลสงสัยกบัข้อถกเถียง

ท่ีมา: อ.สุรพล ธรรมร่มดี บรรยายในการสัมมนาวิชาการเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน: สร้าง
คุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย ณ โรงแรมแมนดาริน เมื่อวันท่ี  10 กรกฎาคม 2558


