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รายงานผลการอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Mini UKM ครั้งที่ 22                

อาจารย์สันติ ทิพนา  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

   แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
Before Action Review (BAR) 

 
1. กิจกรรมที่ท่านสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมใด เพราะเหตุใด 
         

- กิจกรรมที่สนใจ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้                        
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพราะการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการเรียน               
การสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ว่าครูจะวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร 

- กิจกรรมที่สนใจ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะได้น า
ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
2. สิ่งท่ีท่านคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   

- สิ่งที่คาดหวังในการร่วมกิจกรรม คือ หวังจะน าความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการสัมมนามาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ        
และต่อยอดเพ่ือถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

- สิ่งที่คาดหวัง หวังจะน ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ได้จากการ
อบรมสัมมนาน าความรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning มาปรับจะได้น า
ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 1 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”  โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (สกว.) 
 - การท าวิจัยในปัจจุบันนั้น ต้องเขียนงานเขียนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และต้องให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้เข้ากับนโยบาย 6 ด้าน ของรัฐบาล เช่น มั่นคง แข่งขัน คน              
ความเหลื่อมล้ า ทรัพยากร และภาครัฐ โดยการท างานร่วมกัน โดยการเขียนวิจัยนั้นต้องตอบโจทย์
ความต้องการของสังคมและประเทศ ด้านงบประมาณมีน้อยมาก  
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 - โจทย์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ต้องเน้นการแก้ปัญหา เช่น ปัญหาความยากจน ท าให้เมืองน่าอยู่ 
ด้านเศรษฐกิจดีร่วมกับชุมชน เกิดนวัตกรรมใหม่ข้ึนมาใช้  
 - พ้ืนที่การวิจัย เน้นภาคอีสาน เช่น ขจัดความยากจน เช่น นครพนม ยโสธร บุรีรัมย์ 
อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  
 
กิจกรรมที่ 2  “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อ านวยการส านักงานประสาน
ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - การบูรณาการและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่                 
ต้องมีองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดไปยังชุมชน สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชนได้  
 - ปัญหาในพื้นที่หรือในท้องถิ่น เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ า ความเจ็บป่วย                       
ความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีต้องร่วมกับชุมชน เพ่ือหาทางแก้ไข โดยลงพ้ืนที่ศึกษา
พ้ืนที่เป้าหมาย ศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ ค้นคว้าจริง เพ่ือยกระดับพ้ืนที่และยกระดับของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 - การคัดเลือกพ้ืนที่ในการร่วมมือกับชุมชน คือ ต้องเลือกชุมชนที่ประสบปัญหา โดย
ประสานงานกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เพ่ือร่วมกันเลือกพ้ืนที่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความน่าเชื่อถือให้มากข้ึน 
 
กิจกรรมที่ 3 “VUCA WORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
 - การปรับตัวของมหาวิทยาลัย คือ  ต้องปรับตัวให้เร็วเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ เพราะคน              
ในปัจจุบัน ต้องการเรียนเพื่อท างาน คนจบปริญญาน้อย แต่สามารถท างานได้ ต้องการใบรับรอง
ออนไลน์ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทันสมัย  
 - มหาวิทยาลัย ต้องปรับตัว โดยค้นหาตัวตนใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ                   
ความต้องการของสังคม 
 - มุ่งเน้นผลงาน คุณค่า ความเป็นเลิศ ความน่าเชื่อถือ เพ่ือยกระดับ ขีดความสามารถ
ต่อเนื่อง เป็นเลิศต่อเนื่อง  
 - ด้านบุคลากร องค์กร ต้องปรับตัว  สร้างคน สร้างนักปฏิบัติ ผลิตนวัตกรรม โดยนวัตกรรม
นั้นต้องสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมการท างานใหม่ เรียนกลับทาง ท างานร่วมกับคนอ่ืนเป็น ท างาน
สร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
กลุ่มท่ี 1 เรื่อง การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมข้างต้น จะมีการน าเสนอประเด็นการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ จ านวน 4 
ท่าน ให้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในรายวิชาที่ตนเองรับผิด โดยมีข้าพเจ้าอาจารย์สันติ ทิพนา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทน ซึ่งประเด็นข้าพเจ้าน าเสนอก็คือ ด้านการจัดการเรียนรู้โดย
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ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ลงมือท าและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สอบถาม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ส่วนประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมนั้น ข้าพเจ้าได้น าเสนอว่าการเรียนการสอนในคระครุศาสตร์นั้น นักศึกษาครูจะต้องมี             
การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา โดยประเด็นที่จะประเมิน ได้แก่ 
ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ การแต่งกาย การมีมารยาท  ความรับปิดชอบ 
การเคารพผู้อื่น ความเสียสละ ความกตัญญู การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความเป็นกัลยาณมิตร ฯลฯ ซ่ึง
ในทุกรายวิชาได้สอดแทรกผ่านกิจกรรม  โดยครูผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก  
 -นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่า ผลสุดท้าย ได้อะไร เน้นอะไร สอนอย่างไร ผล
พฤติกรรมเป็นอย่างไร จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีข้อสรุปว่า ควรเน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น วัดด้านความซื่อสัตย์ ด้านเดียว ในหนึ่งรายวิชา ไม่ควรวัดประเมินผลทุกเรื่อง แต่ผลที่
ได้กลับไม่ได้อะไร แต่เน้นย้ าว่า การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จะต้องสอดคล้อง
กับรายวิชานั้น ๆ   
 สรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

1. คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง/สังคม 
- จิตอาสา/จิตสาธารณะ 
- เคารพกติกาสังคม (วินัย) 
- ความเสียสละ 
- ความกตัญญู 
- การเคารพตนเองและสิทธิของผู้อื่น/การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- ความเป็นกัลยาณมิตร 
- ความตรงต่อเวลา 
 

วิธีการสอน 
 - ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 
 - ชี้แจงและก าหนดข้อตกลงเงื่อนไขในการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
 - ถาม-ตอบ (อธิบายกลับ) 
 - กระบวนการเพ่ือนเตือนเพ่ือน 
 - การให้รางวัลและการยกย่อง 
 - บทบาทสมมุติโดยใช้ภาพยนตร์ สื่อวิดีโอ เพื่อสะท้อนความคิด 
 - การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา 
 - จัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมัมนา 
 - การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
 - การใช้สถานการณ์จ าลอง 
 - กิจกรรมกลุ่ม/สั่งงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน 
 - การสะท้อนคิดท้ังจากตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียน 
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 - การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ 
 - การบูรณาการโดยใช้จิตปัญญา เช่น การให้นั่งสมาธิก่อนเข้าบทเรียน การเชิญชวนให้ 

ท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยไม่มีการบังคับ 
 

การวัดผลประเมินผล 
 - สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
 - ใช้แบบสอบถาม 
 - การโต้ตอบ (Reflection)  
 - ประเมินจากสมุดบันทึก ใบลงเวลา Rubric การท ากิจกรรม 
 - ใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ผู้ประเมินประกอบด้วย ครูอาจารย์ เพ่ือน  

ตนเอง แหล่งฝึกประสบการณ์ ครูพี่เลี้ยง) 
 - ผลงาน/ชิ้นงาน 
 - ออกข้อสอบปลายภาค (ควรเป็นค าถามปลายเปิด) 
 - ใช้แบบการทดสอบ 
 
2. คุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ 
 - ความยุติธรรม 
 - การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 - เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 - การท างานเป็นทีม 
 
วิธีการสอน 
 - น ากรณีศึกษามาสอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน 
 - ฝึกประสบการณ์จริง  สถานการณ์จริง 
 - จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน 
 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง 
 
การวัดผล 
 - สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
 - ประเมินแบบหลายทาง 
 - ใช้แบบทดสอบสถานการณ์จริง 
 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

กิจกรรมที่ 1  การบรรยายมาตรฐาน KM ISO 30401 
 - กิจกรรมนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน KM ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
วงการการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาที่คนไทยจะได้รับ เช่น ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล มีการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีเครื่องมือการจัดความรู้ที่ดี มีคุณภาพ สามารถ
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น าไปต่อยอดและพัฒนา สร้างองค์กร สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ และเชื่อมโยงไปยังเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน 

 

แบบบันทึกหลังการเข้าร่วมโครงการ 
After Action Review (AAR) 

 
1. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 - การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 - การอ านวยความสะดวกของเจ้าภาพที่จัดงานสัมมนา 
 - ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน          
เรียนรู้ที่ดี มีประโยชน์ 
 - ได้รับประสบการณ์ใหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น จะไม่ค่อยมีเอกสารแจก ส่วนใหญ่จะ
ให้สแกน QR Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  
2. สิ่งท่ีท่านได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  
 - ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา Successor เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน เทคนิค
การสอบแบบ Active Learning และเทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  
 - ได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น จะไม่ค่อยมีเอกสารแจก ส่วนใหญ่จะให้สแกน QR 
Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 

3. ท่านจะน าความรู้นี้ไปพัฒนาท่าน หรือองค์กรของท่านได้อย่างไร 
 - ข้าพเจ้าจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมสัมมนา Mini UKM ครั้งที่ 22               
มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัยทัน
เหตุการณ์ ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ให้โอกาส ข้าพเจ้าในการเข้าร่วม               
การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 
 
4. อ่ืน ๆ ที่ท่านอยากบอก 
 -  มีความประทับใจและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาส จะท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน                        
ให้มีคุณภาพ และจะขอรับใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตลอดไป  ขอบพระคุณครับ 
 

รายงานผลการอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Mini UKM ครั้งที่ 22                

อาจารย์สันติ ทิพนา  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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รายงานผลการอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Mini UKM ครั้งที่ 22                

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก  
อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 

แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
Before Action Review (BAR) 

 
1. กิจกรรมที่ท่านสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมใด เพราะเหตุใด 

กิจกรรม WUCA World และการปรับตัวของอุดมศึกษา วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เพราะประเด็นที่วิทยากรจะบรรยายมีความน่าสนใจมาก ซึ่งท่านน าเสนอ
เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  

1) KM Inside & Growth Mindset ได้แก่ VUCA World & Disruption กระทรวง 
อว. การค้นหาตัวตนใหม่ การออกนอกกรอบ   

2) โลกเปลี่ยนพลิกผัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous คนนิยมเรียนเพื่อปริญญาลดลง ต้องการ Reskill/Upskill เพ่ิมข้ึน มี Online 
University : ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า, ท างานไปเรียนไป, Any time & Anywhere องค์กรขนาดใหญ่เปิด 
Academy  มี “ใบรับรองสมรรถนะ”ออนไลน์ : Open Badge วิชาความรู้งอกเร็ว เก่าเร็ว และ
ต้องการเรียนเพื่อท างาน 

3) กระทรวงเปลี่ยนโฉมประเทศ (National Transformation)  
•พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เป้าหมาย 3 ประการของอุดมศึกษา (1) พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (2) พัฒนาบุคคล (3) สนองยุทธศาสตร์ชาติ (ม. 5) หน้าที่ 4 :(1) พัฒนาความรู้ (2) 
การเรียนการสอน (3) วิจัยและนวัตกรรม (4) อ่ืนๆ (ม. 6) (ดู ม. 26 ด้วย)  5 หลัก :รับผิดชอบต่อ
สังคม เสรีภาพทางวิชาการ อิสระ เสมอภาค ธรรมาภิบาล พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พรบ. อ่ืนๆ รวม 10 ฉบับ อยู่ระหว่างการปรับตัว ยังไม่ลงตัวเป็นโอกาส
ร่วมคิด ร่วมสร้าง Platform การทางาน การจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ... เปลี่ยนโฉม
มหาวิทยาลัย และการก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ ์
 
2. สิ่งท่ีท่านคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

2.1 การรับความรู้จากวิทยากรหลัก คือ (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 
บรรยายประเด็น “VUCA EORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL” (2) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัย และความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ (สกว.) บรรยายประเด็น “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการ
สนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศไทย” (3) รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อ านวยการ
ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย
ประเด็น “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เ พ่ือพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
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2.2 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรกลุ่ม และเครือข่ายแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประเด็นที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา ประเด็นที่ 
3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน ประเด็นที่ 4 เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning และประเด็นที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 1 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”  โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัย และ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (สกว.) 

จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) ได้ว่าการท าวิจัยในปัจจุบันนั้น ต้องเขียนงานเขียนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และต้องให้
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้เข้ากับนโยบาย 6 ด้าน ของรัฐบาล เช่น มั่นคง 
แข่งขัน คน ความเหลื่อมล้ า ทรัพยากร และภาครัฐ โดยการท างานร่วมกัน โดยการเขียนวิจัยนั้นต้อง
ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ ด้านงบประมาณมีน้อยมาก โจทย์การวิจัยเชิงพ้ืนที่
ต้องเน้นการแก้ปัญหา เช่น ปัญหาความยากจน ท าให้เมืองน่าอยู่ ด้านเศรษฐกิจดีร่วมกับชุมชน เกิด
นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ และพ้ืนที่การวิจัย เน้นภาคอีสาน เช่น ขจัดความยากจน เช่น นครพนม 
ยโสธร บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  
 
กิจกรรมที่ 2  “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อ านวยการส านักงานประสาน
ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่า การคัดเลือกพ้ืนที่ในการร่วมมือกับชุมชน คือ ต้อง
เลือกชุมชนที่ประสบปัญหา โดยประสานงานกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เพ่ือร่วมกันเลือกพ้ืนที่ จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น การบูรณา
การและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ต้องมีองค์ความรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดไปยังชุมชน สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชนได้ ปัญหาในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่น เช่น ความ
ยากจน ความเหลื่อมล้ า ความเจ็บป่วย ความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ต้องร่วมกับชุมชน 
เพ่ือหาทางแก้ไข โดยลงพ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่เป้าหมาย ศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ ค้นคว้าจริง 
เพ่ือยกระดับพื้นท่ีและยกระดับของมหาวิทยาลัยฯ 
   
กิจกรรมที่ 3 “VUCA EORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 

จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัย คือ  ต้องปรับตัวให้เร็ว
เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ เพราะคนในปัจจุบัน ต้องการเรียนเพ่ือท างาน คนจบปริญญาน้อย แต่
สามารถท างานได้ ต้องการใบรับรองออนไลน์ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทันสมัย มหาวิทยาลัย ต้อง
ปรับตัว โดยค้นหาตัวตนใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้านบุคลากร 
องค์กร ต้องปรับตัว  สร้างคน สร้างนักปฏิบัติ ผลิตนวัตกรรม โดยนวัตกรรมนั้นต้องสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมการท างานใหม่ เรียนกลับทาง ท างานร่วมกับคนอ่ืนเป็น ท างานสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ 
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  และมุ่งเน้นผลงาน คุณค่า ความเป็นเลิศ ความน่าเชื่อถือ เพื่อ
ยกระดับ ขีดความสามารถต่อเนื่อง เป็นเลิศต่อเนื่อง  
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษา เทคนิคนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร และพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยสร้างแรงจูงใจในการท างาน และพัฒนา
ตนเอง ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 คน วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย คือ รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาด า สรุป
ประเด็นได้ดังนี้ 

1) วิทยากรประจ ากลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับ Successor  
2) วิทยากรให้สมาชิกแนะน าตนเอง 
3) วิทยากรสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการน าเอาองค์ความรู้ของการประชุมครั้งที่

แล้วเกี่ยวกับการน าไปใช้ และเกิดผลลัพธ์เช่นไร ผลปรากฏว่า สมาชิกประจ ากลุ่ม
เป็นบุคคลกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มเดิม เลยไม่สามารถมาสะท้อนผลการน าไปใช้ได้ 

4) วิทยากรประจ ากลุ่มให้ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กรของตนเอง ส่วนมากสมาชิกในกลุ่มจะเป็นสายสนับสนุน และมีวิธีการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท างาน และให้ เล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับการน า 
Successor ไปใช้ในองค์กรของตน เช่น  

- การพัฒนาสายสนับสนุน  
- การพัฒนาสายวิชาการ  
- การจัดระบบกลุ่มพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมการท างานของบุคลากรที่เข้ามา

รว่มงานใหม่ และมีการถ่ายทอดหน้าที่การท างานให้โดยละเอียด  
- การจัดท าคู่การปฏิบัติการในแต่ละหน้าที่ 
- การจัดระบบพ่ีเลี้ยง 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- การสร้างความคุ้นเคย ผูกมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
- มีทีมช่วยท างาน 
- สร้างความตระหนักให้มีความรับผิดชอบ 
- ผู้บริหารให้ใจกับผู้ปฏิบัติงานให้ 
- ศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
- เรียนรู้งานในหน้าที่ของตนเอง 
- การสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้เหมาะสมกับงานที่ตนรับผิดชอบ 
- การก าหนดชั่วโมงการอบรมท่ีชัดเจนของบุคลากร 
- ระบบเก้ือกูลให้กับบุคลากร ให้ก าลังใจ และแรงเสริมทางบวก 
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้บุคลากรสามารถไปเรียนรู้งานใน

หน้าที่ของตนเอง 
- ผู้บริหารต้องมีธรรมาภิบาล 
- JOB SHADOW 

 
 
  



~ 5 ~ 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 
กิจกรรมที่ 1 ผลการน าเสนอผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 

กลุ่มท่ี 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สรุปประเด็น
ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ดังนี ้

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/สังคม จิตอาสา/จิตสาธารณะ เคารพกติกาสังคม (วินัย) ความเสียสละ ความกตัญญู การ
เคารพตนเองและสิทธิของผู้อื่น/การเคารพคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นกัลยาณมิตร
และความตรงต่อเวลา  2) ด้านวิธีการสอน ประกอบด้วย ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แจงและ
ก าหนดข้อตกลงเงื่อนไขในการเรียนการสอนให้ชัดเจน การถาม-ตอบ (อธิบายกลับ) กระบวนการ
เพ่ือนเตือนเพ่ือน การให้รางวัลและการยกย่อง บทบาทสมมุติโดยใช้ภาพยนตร์ สื่อวิดีโอ เพ่ือสะท้อน
ความคิด การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา จัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่ม/สั่งงาน/
ชิ้นงาน/ใบงาน การสะท้อนคิดทั้งจากตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียน การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ
การบูรณาการโดยใช้จิตปัญญา เช่น การให้นั่งสมาธิก่อนเข้าบทเรียน การเชิญชวนให้ท ากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยไม่มีการบังคับ  3) ด้านการวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ใช้แบบสอบถาม การโต้ตอบ (Reflection)  ประเมินจากสมุดบันทึก ใบลง
เวลา Rubric การท ากิจกรรม ใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ผู้ประเมินประกอบด้วย ครู
อาจารย์ เพ่ือน ตนเอง แหล่งฝึกประสบการณ์ ครูพ่ีเลี้ยง) ผลงาน/ชิ้นงาน ออกข้อสอบปลายภาค 
(ควรเป็นค าถามปลายเปิด) ใช้แบบการทดสอบ  4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย
ความยุติธรรม การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
การท างานเป็นทีม 5) ด้านวิธีการสอน ประกอบด้วย น ากรณีศึกษามาสอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียน ฝึกประสบการณ์จริง  สถานการณ์จริง จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวงกว้าง  และ6) ด้านการวัดผล ประกอบด้วย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินแบบหลาย
ทาง ใช้แบบทดสอบสถานการณ์จริง 

กลุ่มท่ี 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อเรื่องอยู่ในกระแส (อยู่ใน P1-P16) กระชับ ชัดเจน ไม่เกินสอง

บรรทัด ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยวและชุดโครงการ โครงการชุด ต้องเชื่อมโยงต้นน้ า กลางน้ า
ปลายน้ า งบประมาณ พิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัย เวลาที่ใช้ ลักษณะโครงการวิจัย งบประมาณ
โครงการใหม่ควรขอไม่เกิน 3 ปี ค าส าคัญ เลือกจากชื่อเรื่อง พิจารณาจากเนื้อหา ค าในกระแส 
รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NRMS) ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ  บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 300 ค า) เขียนปัญหาคืออะไร ทาอะไร และคาดว่าจะได้อะไร  
ปัญหา วิธีการที่จะทา ผลที่คาดว่าจะได้ ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5W1H  มีปัญหาอะไร ท าอะไรใน
พ้ืนที่ มีช่องว่างอะไร บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ) เคย
ท าอะไร ท าอะไรในพ้ืนที่ พบเจอประเด็นอะไรที่เป็นช่องว่าง สอดคล้องกับแหล่งทุน ทิ้งประเด็น
ค าถามเป็นโจทย์วิจัย เขียนย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายให้ดี เกริ่นน าเขียนให้เห็นภาพกว้าง 
ประเด็นที่เป็นช่องว่าง Reviewข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และวิธีการ ให้
ความส าคัญกับย่อหน้าสุดท้าย วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาจาก
หลักการและเหตุผล เขียนให้รู้ว่าจะได้อะไรจากการวิจัย ท าได้จริง สามารถวัดได้ กรอบและกลยุทธ์
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ของแผนงานวิจัย เขียนให้เห็นภาพรวม กรอบความคิด  เขียนให้เห็นตัวแปรต้นตัวแปรตาม เขียนให้
เห็นศักยภาพ กลยุทธ์ในการบริหารแผน จากการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้นตัวแปรตาม ชื่อเรื่อง เลือกใช้ทฤษฎีที่ตรงกับตัวแปร แผนการดาเนินงานวิจัย เขียนวิธีการ
ดาเนินงานโดยละเอียดทุกขั้นตอน ถ้าเป็นชุดโครงการวิจัยจะแยกกิจกรรมตามโครงการย่อยให้
ชัดเจน สถานที่ท าวิจัย เขียนระบุชื่อสถานที่ให้ชัดเจน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ แตกตัวคูณให้ชัดเจน 
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่จ าเป็นไม่ต้องเขียน หน่วยงานร่วมดาเนินการ/ภาคเอกชนหรือ
ชุมชนที่ร่วมลงทุน หรือ ด าเนินการ ระบุความร่วมมือเพ่ือให้เห็นศักยภาพ ระดับความพร้อมทาง
เทคโนโลยี เลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีก าหนดไว้แล้ว ระดับความพร้อมทาง
สังคมเลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีก าหนดไว้แล้ว  ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) เปิดดู KR ก่อนเขียน 
โดยดูจาก P1-P16 KR 1 ตัว ตอบ 1 ผลผลิตให้ชัดเจน  อธิบาย เทคโนโลยี และ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่
เกี่ยวข้อง (3-5 บรรทัด) หรือให้ข้อมูล Technological Evaluation Canvas ตามเอกสารแนบ ระบุ
ว่าได้ผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรม ระบุสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้ภายใต้โครงการนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
ธุรกิจ (หากเป็นกรณ ีStartup หรือ Spinoff Company) ระบุชื่อข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจที่เราด าเนินการ  

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากการน าเสนอของ กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุน
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษากลุ่มที่ 4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และกลุ่มท่ี 5 เทคนิค
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

แบบบันทึกหลังการเข้าร่วมโครงการ 
After Action Review (AAR) 

 
1. สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 การอ านวยความสะดวกของเจ้าภาพที่จัดงานสัมมนา การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี มีประโยชน์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยี 
เช่น จะไม่ค่อยมีเอกสารแจก ส่วนใหญ่จะให้สแกน QR Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด และการสนับสนุนงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป 
  
2. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  
 การจัดสรรเวลาในการจัดโครงการที่กระชับ ไม่ยืดเยื้อมีความตรงต่อเวลา และทุกคนรู้หน้าที่
ของตนเอง การน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
ยุคสมัยในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องหลัก และกลุ่มย่อย การเลือกกลุ่มคนเข้ามาร่วม
โครงการที่ตรงกับประเด็น และหัวข้อ เพ่ือองค์ความรู้ที่ได้จะมีผลสัมฤทธิ์ที่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
เอกสารประกอบการอบรมส่วนใหญ่จะให้สแกน QR Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุน
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การสร้างคุณภาพอุดมศึกษา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน เทคนิคการสอบ
แบบ Active Learning และเทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด และการสนับสนุนงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
3. ท่านจะน าความรู้นี้ไปพัฒนาท่าน หรือองค์กรของท่านได้อย่างไร 
 - ข้าพเจ้าจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมสัมมนา Mini UKM ครั้งที่ 22               
มาปรับวิธีการสอน และวิธีสร้างแรงจูงในในการท างาน ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และสร้างแรง
บันดาลใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร ให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานเพ่ือพัฒนาองค์กร และ
การพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพรวม   
 
4. ข้อเสนอแนะ   
 ควรเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นหัวข้อ ของกิจกรรมกลุ่มย่อย เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ขององค์กรตามข้อเท็จจริง และจะให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าเอาองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
เป้าหมาย 



~ 1 ~ 
 

รายงานผลการอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Mini UKM ครั้งที่ 22                

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 

แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
Before Action Review (BAR) 

 
1. กิจกรรมที่ท่านสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมใด เพราะเหตุใด 

กิจกรรม WUCA World และการปรับตัวของอุดมศึกษา วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เพราะประเด็นที่วิทยากรจะบรรยายมีความน่าสนใจมาก ซึ่งท่านน าเสนอ
เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  

1) KM Inside & Growth Mindset ได้แก่ VUCA World & Disruption กระทรวง 
อว. การค้นหาตัวตนใหม่ การออกนอกกรอบ   

2) โลกเปลี่ยนพลิกผัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous คนนิยมเรียนเพื่อปริญญาลดลง ต้องการ reskill/upskill เพ่ิมข้ึน มี Online 
University : ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า, ทางานไปเรียนไป, Any time & Anywhere องค์กรขนาดใหญ่เปิด 
Academy  มี “ใบรับรองสมรรถนะ”ออนไลน์ : Open Badge วิชาความรู้งอกเร็ว เก่าเร็ว และ
ต้องการเรียนเพื่อท างาน 

3) กระทรวงเปลี่ยนโฉมประเทศ (National Transformation)  
•พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เป้าหมาย ๓ ประการของอุดมศึกษา (๑) พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (๒) พัฒนาบุคคล (๓) สนองยุทธศาสตร์ชาติ (ม. ๕) หน้าที่ ๔ :(๑) พัฒนาความรู้ 
(๒) การเรียนการสอน (๓) วิจัยและนวัตกรรม (๔) อ่ืนๆ (ม. ๖) (ดู ม. ๒๖ ด้วย)  ๕ หลัก :รับผิดชอบ
ต่อสังคม เสรีภาพทางวิชาการ อิสระ เสมอภาค ธรรมาภิบาล พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การ
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ. อ่ืนๆ รวม ๑๐ ฉบับ อยู่ระหว่างการปรับตัว ยังไม่ลงตัวเป็น
โอกาสร่วมคิด ร่วมสร้าง platform การทางาน การจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ... เปลี่ยนโฉม
มหาวิทยาลัย และการก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ ์
 
2. สิ่งท่ีท่านคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

2.1 การรับความรู้จากวิทยากรหลัก คือ (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 
บรรยายประเด็น “VUCA EORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL”      (2) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ (สกว.) บรรยายประเด็น “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการ
สนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศไทย” (3) รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อ านวยการ
ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย
ประเด็น “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เ พ่ือพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
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2.2 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรกลุ่ม และเครือข่ายแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประเด็นที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษาประเด็นที่ 
3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน ประเด็นที่ 4 เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning และประเด็นที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 1 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”  โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (สกว.) 

จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) ได้ว่าการท าวิจัยในปัจจุบันนั้น ต้องเขียนงานเขียนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และต้องให้
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้เข้ากับนโยบาย 6 ด้าน ของรัฐบาล เช่น มั่นคง 
แข่งขัน คน ความเหลื่อมล้ า ทรัพยากร และภาครัฐ โดยการท างานร่วมกัน โดยการเขียนวิจัยนั้นต้อง
ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ ด้านงบประมาณมีน้อยมาก โจทย์การวิจัยเชิงพ้ืนที่
ต้องเน้นการแก้ปัญหา เช่น ปัญหาความยากจน ท าให้เมืองน่าอยู่ ด้านเศรษฐกิจดีร่วมกับชุมชน เกิด
นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ และพ้ืนที่การวิจัย เน้นภาคอีสาน เช่น ขจัดความยากจน เช่น นครพนม 
ยโสธร บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  
 
กิจกรรมที่ 2  “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อ านวยการส านักงานประสาน
ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่า การคัดเลือกพ้ืนที่ในการร่วมมือกับชุมชน คือ ต้อง
เลือกชุมชนที่ประสบปัญหา โดยประสานงานกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เพ่ือร่วมกันเลือกพ้ืนที่ จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น การบูรณา
การและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ต้องมีองค์ความรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดไปยังชุมชน สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชนได้ ปัญหาในพ้ืนที่หรือในท้องถิ่น เช่น ความ
ยากจน ความเหลื่อมล้ า ความเจ็บป่วย ความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ต้องร่วมกับชุมชน 
เพ่ือหาทางแก้ไข โดยลงพ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่เป้าหมาย ศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ ค้นคว้าจริง 
เพ่ือยกระดับพื้นท่ีและยกระดับของมหาวิทยาลัยฯ 
   
 
กิจกรรมที่ 3 “VUCA EORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
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จากการฟังบรรยายสรุปประเด็นได้ว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัย คือ  ต้องปรับตัวให้เร็ว
เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ เพราะคนในปัจจุบัน ต้องการเรียนเพ่ือท างาน คนจบปริญญาน้อย แต่
สามารถท างานได้ ต้องการใบรับรองออนไลน์ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทันสมัย มหาวิทยาลัย ต้อง
ปรับตัว โดยค้นหาตัวตนใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้านบุคลากร 
องค์กร ต้องปรับตัว  สร้างคน สร้างนักปฏิบัติ ผลิตนวัตกรรม โดยนวัตกรรมนั้นต้องสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมการท างานใหม่ เรียนกลับทาง ท างานร่วมกับคนอ่ืนเป็น ท างานสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ 
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  และมุ่งเน้นผลงาน คุณค่า ความเป็นเลิศ ความน่าเชื่อถือ เพื่อ
ยกระดับ ขีดความสามารถต่อเนื่อง เป็นเลิศต่อเนื่อง  
 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน 
วิทยากร: รศ.ดร.วิทยา เมฆขา รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา คุณอานวย Knowledge Facilitator: อ.ขรรเพชร ชายทวีป/ ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 
คุณกิจ Knowledge Pracititoner :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม/ รศ.ดร.
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ มหาวิทยาลัยนครพนม : ผศ.ดร.ชรัตน์ มังคละคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา : ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ผู้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 คน Notetaker : นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ/ นางสาวสายใจ จันเวียง 
แบบฟอร์มยึดตามหัวข้อในระบบ NRMS อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อต่าง ๆ ตามแหล่งทุนในแต่
ละแพลตฟอร์ม สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย ชื่อเรื่องอยู่ในกระแส (อยู่ใน P1-P16) กระชับ ชัดเจน ไม่เกินสอง
บรรทัด ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยวและชุดโครงการ โครงการชุด ต้องเชื่อมโยงต้นน้ า กลางน้ า
ปลายน้ า 

2) งบประมาณ พิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัย เวลาที่ใช้  
3) ลักษณะโครงการวิจัย งบประมาณโครงการใหม่ควรขอไม่เกิน 3 ปี  
4) ค าส าคัญ เลือกจากชื่อเรื่อง พิจารณาจากเนื้อหา ค าในกระแส  
5) รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NRMS) ประกอบด้วย ชื่อ-

สกุล ต าแหน่งในโครงการ   
6) บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 300 ค า) เขียนปัญหาคืออะไร ทาอะไร และคาดว่าจะได้

อะไร  ปัญหา วิธีการที่จะทา ผลที่คาดว่าจะได้ ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5W1H  มีปัญหาอะไร ท า
อะไรในพื้นที ่มีช่องว่างอะไร บทคัดย่อ  

7) หลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ) เคยท าอะไร ท า
อะไรในพื้นที ่พบเจอประเด็นอะไรที่เป็นช่องว่าง สอดคล้องกับแหล่งทุน ทิ้งประเด็นค าถ ามเป็นโจทย์
วิจัย เขียนย่อหน้ าแรกและย่อหน้ าสุดท้ ายให้ดี เกริ่นน าเขียนให้เห็นภ าพกว้ าง ประเด็นที่เป็นช่องว่ าง 
reviewข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และวิธีก าร ให้คว ามส าคัญกับย่อหน้ า
สุดท้าย 

8)  วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาจากหลักการและ
เหตุผล เขียนให้รู้ว่าจะได้อะไรจากการวิจัย ท าได้จริง สามารถวัดได้  
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9) กรอบและกลยุทธ์ของแผนงานวิจัย เขียนให้เห็นภาพรวม กรอบความคิด  เขียนให้
เห็นตัวแปรต้นตัวแปรตาม เขียนให้เห็นศักยภาพ กลยุทธ์ในการบริหารแผน จากการทบทวน
วรรณกรรมที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ตัวแปรต้นตัวแปรตาม ชื่อเรื่อง เลือกใช้ทฤษฎีที่ตรงกับตัว
แปร  

10)  แผนการดาเนินงานวิจัย เขียนวิธีการดาเนินงานโดยละเอียดทุกขั้นตอน ถ้าเป็นชุด
โครงการวิจัยจะแยกกิจกรรมตามโครงการย่อยให้ชัดเจน  

11)  สถานที่ท าวิจัย เขียนระบุชื่อสถานที่ให้ชัดเจน  
12)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย 

แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ แตกตัวคูณให้ชัดเจน  
13)  รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่จ าเป็นไม่ต้องเขียน 
14)  หน่วยงานร่วมดาเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุน หรือ ด าเนินการ 

ระบุความร่วมมือเพ่ือให้เห็นศักยภาพ  
15)  ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี(Technology Readiness Level: TRL) เลือก

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีกาหนดไว้แล้ว 
16)  ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) เลือกระดับ

ความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีกาหนดไว้แล้ว   
17)  ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR 

(Output/Outcome/Impact) เปิดดู KR ก่อนเขียน โดยดูจาก P1-P16 KR 1 ตัว ตอบ 1 ผลผลิตให้
ชัดเจน  

18)  อธิบาย เทคโนโลยี และ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้อง (3-5 บรรทัด) หรือให้ข้อมูล 
Technological Evaluation Canvas ตามเอกสารแนบ ระบุว่าได้ผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรม ระบุ
สิ่งประดิษฐ์ที่จะได้ภายใต้โครงการนี  

19)  ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ (หากเป็นกรณี Startup หรือ Spinoff Company) 
ระบุชื่อข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจที่เราด าเนินการ  
 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 
กิจกรรมที่ 1 ผลการน าเสนอผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 

กลุ่มท่ี 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สรุปประเด็น
ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/สังคม จิตอาสา/จิตสาธารณะ เคารพกติกาสังคม (วินัย) ความเสียสละ ความกตัญญู การ
เคารพตนเองและสิทธิของผู้อื่น/การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นกัลยาณมิตร
และความตรงต่อเวลา  2) ด้านวิธีการสอน ประกอบด้วย ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แจงและ
ก าหนดข้อตกลงเงื่อนไขในการเรียนการสอนให้ชัดเจน การถาม-ตอบ (อธิบายกลับ) กระบวนการ
เพ่ือนเตือนเพ่ือน การให้รางวัลและการยกย่อง บทบาทสมมุติโดยใช้ภาพยนตร์ สื่อวิดีโอ เพ่ือสะท้อน
ความคิด การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา จัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่ม/สั่งงาน/
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ชิ้นงาน/ใบงาน การสะท้อนคิดทั้งจากตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียน การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ
การบูรณาการโดยใช้จิตปัญญา เช่น การให้นั่งสมาธิก่อนเข้าบทเรียน การเชิญชวนให้ท ากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยไม่มีการบังคับ  3) ด้านการวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ใช้แบบสอบถาม การโต้ตอบ (Reflection)  ประเมินจากสมุดบันทึก ใบลง
เวลา Rubric การท ากิจกรรม ใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ผู้ประเมินประกอบด้วย ครู
อาจารย์ เพ่ือน ตนเอง แหล่งฝึกประสบการณ์ ครูพ่ีเลี้ยง) ผลงาน/ชิ้นงาน ออกข้อสอบปลายภาค 
(ควรเป็นค าถามปลายเปิด) ใช้แบบการทดสอบ  4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย
ความยุติธรรม การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
การท างานเป็นทีม 5) ด้านวิธีการสอน ประกอบด้วย น ากรณีศึกษามาสอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียน ฝึกประสบการณ์จริง  สถานการณ์จริง จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวงกว้าง  และ6) ด้านการวัดผล ประกอบด้วย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินแบบหลาย
ทาง ใช้แบบทดสอบสถานการณ์จริง 

กลุ่มท่ี 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อเรื่องอยู่ในกระแส (อยู่ใน P1-P16) กระชับ ชัดเจน ไม่เกินสอง

บรรทัด ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยวและชุดโครงการ โครงการชุด ต้องเชื่อมโยงต้นน้ า กลางน้ า
ปลายน้ า งบประมาณ พิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัย เวลาที่ใช้ ลักษณะโครงการวิจัย งบประมาณ
โครงการใหม่ควรขอไม่เกิน 3 ปี ค าส าคัญ เลือกจากชื่อเรื่อง พิจารณาจากเนื้อหา ค าในกระแส 
รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NRMS) ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ  บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 300 ค า) เขียนปัญหาคืออะไร ทาอะไร และคาดว่าจะได้อะไร  
ปัญหา วิธีการที่จะทา ผลที่คาดว่าจะได้ ระยะเวลาที่ดาเนินการ 5W1H  มีปัญหาอะไร ท าอะไรใน
พ้ืนที่ มีช่องว่างอะไร บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ) เคย
ท าอะไร ท าอะไรในพ้ืนที่ พบเจอประเด็นอะไรที่เป็นช่องว่าง สอดคล้องกับแหล่งทุน ทิ้งประเด็น
ค าถ ามเป็นโจทย์วิจัย เขียนย่อหน้ าแรกและย่อหน้ าสุดท้ ายให้ดี เกริ่นน าเขียนให้เห็นภ าพกว้ าง 
ประเด็นที่เป็นช่องว่ าง reviewข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และวิธีก าร ให้
คว ามส าคัญกับย่อหน้ าสุดท้าย วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาจาก
หลักการและเหตุผล เขียนให้รู้ว่าจะได้อะไรจากการวิจัย ท าได้จริง สามารถวัดได้ กรอบและกลยุทธ์
ของแผนงานวิจัย เขียนให้เห็นภาพรวม กรอบความคิด  เขียนให้เห็นตัวแปรต้นตัวแปรตาม เขียนให้
เห็นศักยภาพ กลยุทธ์ในการบริหารแผน จากการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้นตัวแปรตาม ชื่อเรื่อง เลือกใช้ทฤษฎีที่ตรงกับตัวแปร แผนการดาเนินงานวิจัย เขียนวิธีการ
ดาเนินงานโดยละเอียดทุกขั้นตอน ถ้าเป็นชุดโครงการวิจัยจะแยกกิจกรรมตามโครงการย่อยให้
ชัดเจน สถานที่ท าวิจัย เขียนระบุชื่อสถานที่ให้ชัดเจน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ แตกตัวคูณให้ชัดเจน 
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่จ าเป็นไม่ต้องเขียน หน่วยงานร่วมดาเนินการ/ภาคเอกชนหรือ
ชุมชนที่ร่วมลงทุน หรือ ด าเนินการ ระบุความร่วมมือเพ่ือให้เห็นศักยภาพ ระดับความพร้อมทาง
เทคโนโลยี เลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีกาหนดไว้แล้ว ระดับความพร้อมทาง
สังคมเลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ตามนิยามที่มีกาหนดไว้แล้ว  ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) เปิดดู KR ก่อนเขียน 
โดยดูจาก P1-P16 KR 1 ตัว ตอบ 1 ผลผลิตให้ชัดเจน  อธิบาย เทคโนโลยี และ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่
เกี่ยวข้อง (3-5 บรรทัด) หรือให้ข้อมูล Technological Evaluation Canvas ตามเอกสารแนบ ระบุ
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ว่าได้ผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรม ระบุสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้ภายใต้โครงการนี ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
ธุรกิจ (หากเป็นกรณ ีStartup หรือ Spinoff Company) ระบุชื่อข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจที่เราด าเนินการ  

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากการน าเสนอของ กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุน
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษากลุ่มที่ 4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และกลุ่มท่ี 5 เทคนิค
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

แบบบันทึกหลังการเข้าร่วมโครงการ 
After Action Review (AAR) 

 
1. สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 การอ านวยความสะดวกของเจ้าภาพที่จัดงานสัมมนา การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี มีประโยชน์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยี 
เช่น จะไม่ค่อยมีเอกสารแจก ส่วนใหญ่จะให้สแกน QR Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด และการสนับสนุนงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป 
  
2. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  
 ได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น จะไม่ค่อยมีเอกสารแจก ส่วนใหญ่จะให้สแกน QR 
Code เพ่ือศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน เทคนิคการสอบแบบ Active Learning และเทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอด และการสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. ท่านจะน าความรู้นี้ไปพัฒนาท่าน หรือองค์กรของท่านได้อย่างไร 
 -ข้าพเจ้าจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมสัมมนา Mini UKM ครั้งที่ 22               
มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสนับสนุนงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา และพัฒนางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพรวม   
 
4. ข้อเสนอแนะ   

การร่วมเป็นเครือข่าย Mini UKM นับว่าเป็นโยชน์ แต่หากพิจารณาในสภาพ และบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยสถานการณ์นักศึกษาลด ผนวกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้มีการยุบรวมหน่วยงานภายในคือสถาบันการจัดการความรู้ให้ยุบรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับรองรับงานด้านการ
จัดการความรู้ไว้ จึงอาจส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ร่วม
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เป็นเครือข่ายซึ่งจะจัดถึงปีละ 2 ครั้ง และมีบทบาทหน้าที่ต้องจัดเป็นเจ้าภาพด้วย จึงควร
ทบทวน พิจารณาการร่วมเป็นเครือข่ายอีกครั้ง  
 



สรุป องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา(Mini_UKM) ครั้งท่ี ๒๒ 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
................................ 

 
กลุ่มที่ ๔ เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
      มีสมาชิกเป็นคณาจารย์จากหลายสถาบันอุดมศึกษา จ านวน  ๒๔ คน เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัย
พยาบาลศรีสารคาม เป็นต้น โดยได้มีการระดมความคิด ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถ
สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิด

เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 
1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ความรู้ที่ได้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียง

อย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

ลักษณะของ Active Learning  
 เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ 
 เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และ

ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
 เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้าง

ความคิดรวบยอด 
 ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ความรู้เกดิจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 

บทบาทของผู้สอน กับ Active ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 



 จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

 สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน
และเพ่ือนในชั้นเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

 จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
 ผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน 

 
2 .  การจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ ใช้ ปัญหา เป็นฐาน  (PROBLEM-BASED LEARN ING)  

     การจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอน  ที่
หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ
เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและ
กติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมาก 
โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาและครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ซึ่งในการจัดท าคู่มือจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งนี้ ขอน าเสนอสาระส าคัญ
เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การเตรียม
ตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทของครูใน
การจัดการเรียนรู้ 
 
1 .  แนวคิดพื้ น ฐานของการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญหา เป็นฐาน  

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นจัดการเรียนรู้ที่เน้นในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ โดยสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ดังกล่าวจะต้องเริ่มมาจากปัญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน  อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซึ่งครูจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้
ตามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม จากนั้นครูและเด็กร่วมกันคิดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานั้น 
โดยปัญหาที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้บางครั้งอาจเป็นปัญหาของสังคมที่ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดจาก
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียน 
(learning to learn) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning) น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบให้แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  การคิด
สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย 
 
 



 
1 .  ลั กษณะของปัญหา ในการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญหา เป็นฐาน  
 

 เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียนหรือผู้เรียนอาจมีโอกาสได้เผชิญกับ 
ปัญหานั้น 

 เป็นปัญหาที่พบบ่อยมีความส าคัญมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการค้นคว้า 
 เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจน ตายตัวหรือแน่นอนและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนคลุมเครือหรือผู้เรียน

เกิดความสงสัย 
 เป็นปัญหาที่มีประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมยังไม่มีข้อยุติ 

เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่อยากรู้แต่ไม่รู้ 
 ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษ ภัย และเป็นสิ่งไม่ดี หากมีการน าข้อมูลมาใช้โดยล าพังคน

เดียวอาจท าให้ตอบปัญหาผิดพลาด 
 ปัญหาที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่เชื่อว่าจริง ยังไม่สอดคล้องกับความคิดของ

ผู้เรียน 
 ปัญหาที่อาจมีค าตอบ หรือแนวทางการแสวงหาค าตอบได้หลายทางครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขวาง

หลากหลายเนื้อหา 
เป็นปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน 

 เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบของปัญหาได้ทันที ต้องมีการส ารวจ ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูล หรือทดลองดูก่อน จึงจะได้ค าตอบ ไม่สามารถคาดเดา หรือท านายได้ง่ายๆ ว่าต้องใช้
ความรู้อะไร ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาความรู้เป็นอย่างไร หรือค าตอบ หรือผลของความรู้เป็น
อย่างไร 

 เป็นปัญหาที่ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
 

4 .  การ เต รียมตั วของผู้ สอนก่ อนการจั ดการ เ รี ยนรู้  
1) ศึกษาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนตัวชี้วัดและมาตรฐาน

การเรียนรู้ต่างๆอย่างละเอียดและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้ 

2) วางแผนผังการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีจะสอน โดยผู้สอนต้องหาความรู้ที่เชื่อมโยงกับ
เนื้อเรื่องในการก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ คือมีการออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ออกแบบกิจกรรมใช้สื่อให้ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ทันกับค าตอบของเด็ก และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้   โดยเน้นออกแบบกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชา 

3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรัดกุมให้
รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน คือ  ไม่ว่าครูท่านใดอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนดังกล่าวได้ 

4) ผู้สอนสอบถามความต้องการในการเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน ผู้สอนจะต้องสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เรียนและถามความต้องการของผู้เรียนว่าอยากเรียนอะไรในปีการศึกษา 



นั้นเพื่อส ารวจความต้องการของผู้เรียนไว้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและ
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับผู้เรียนมากขึ้น 
 
5 .  ขั้ นตอนการ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา เป็นฐาน  
มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนก่อนเรียน เพ่ือจะได้ทราบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในเรื่องดังกล่าว และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนด้วย 

2) ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานจะน าไปสู่การเรียนรู้ของเด็กใน
กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ครูจึงต้องอธิบายเนื้อหาคร่าวๆ เพ่ือให้เด็กเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 

3) เปิดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และสิ่งที่
ตนเองเรียนรู้มาแล้ว สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือปัญหาของชุมชน หรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ถูกก าหนดขึ้นในชั้นเรียนที่เด็กช่วยกันคิดและอยากลงมือปฏิบัติ 

4) แบ่งกลุ่มเด็กในการท ากิจกรรม เพ่ือให้เด็กรู้จักวางแผนคือ ให้เด็กรู้จักก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ของตนเอง โดยการท าปฏิทินการเรียนรู้ตามความต้องการในการเรียนของตน วิธีการดังกล่าวเพ่ือให้เด็กรู้
หน้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ตนเองและเพ่ือนในกลุ่มได้ 

5) สร้างกตกิาในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือให้เด็กรู้จักเคารพในเงื่อนไขและกติกาที่ก าหนดขึ้น 
โดยทุกคนในชั้นเรียนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 

6) ให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้แนะน า ตอบค าถามและสังเกตเด็กขณะท ากิจกรรม 

7) ผู้สอนให้เด็กสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตน โดยผู้สอน
เป็นผู้คอยสนับสนุนให้เกิดการน าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดแนวคิดในการ
น าเสนอ 

8) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของเด็ก จากผลงาน
และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่จะสอนเป็นหลัก 
 
6 .  การประ เ มินผลการ เ รี ยน รู้ แบบใช้ ปัญหา เป็นฐาน  
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรจะมีการประเมินผลตามสภาพจริง มีการก าหนดเป้าหมาย
ที่มีความสัมพันธ์ในการประเมิน ได้แก่ 1) ควรท าความเข้าใจด้านกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และ 3) สิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา โดยท าการ
ประเมินดังนี้ 

1) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรงผ่าน
ชีวิตจริง เช่น การด าเนินการด้านการสืบสวน ค้นคว้า การร่วมมือกันท างานกลุ่มในการแก้ปัญหา การวัดผล
จากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 

2) การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลในด้านทักษะ
กระบวนการของผู้เรียนในขณะเรียน ผู้สอนต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน เช่น การแก้ปัญหา



ทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ได้แก่ การสร้างปัญหาหรือค าถาม การสร้าง
สมมติฐาน การระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม การอธิบายแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการประเมินผลสมมติฐานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี 

 
7 .  บทบาทของผู้ สอน ในการ จัดการ เ รี ยนรู้ แ บบใช้ ปัญหา เป็นฐาน  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้สอนจะท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน คอยให้ค าปรึกษา 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้และเกิดการเรียนรู้โดยการตั้งค าถาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประเมินทักษะของผู้เรียนและกลุ่ม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
การพัฒนาตนเอง 

ผศ.ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์: ผู้สรุปรายงาน 
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แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
Before Action Review (BAR) 

1. กิจกรรมที่ท่านสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมใด เพราะเหตุใด 
         

การบรรยายเรื่องการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากหลักสูตรฯ อยู่
ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้แนวทางการบูรณาการศาสตร์ และมีความสนใจเกี่ยวกับการวิจัย
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

 
2. สิ่งท่ีท่านคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
  2.1 การได้รับความรู้จากวิทยากร เป็นความรู้และมุมมองใหม่/ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 1 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”  โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (สกว.) 
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท น าไปสู่การปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ มีกลไกการบริหารงบประมาณควบคู่กับพ้ืนที่ ส าหรับมหาวิทยาลัยคือการเป็น Area Based 
University มหาวิทยาลัยก้าวสู่การน านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 
กิจกรรมที่ 2  “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อ านวยการส านักงานประสาน
ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประสบการณ์ของวิทยากรในการปรับเปลี่ยน/พัฒนาบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้น
สังกัดของวิทยากรในช่วงปี 2555-2557 มหาวิทยาลัยในยุค Disruption การปรับปรุงหลักสูตรให้
รวดเร็วทันยุคให้มากที่สุดคือการบูรณาการศาสตร์ การจะบูรณาการศาสตร์ได้นั้นต้องผนึกทุกสรรพ
ก าลังในสาขาวิชา ในคณะ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือเอาพลังที่มหาวิทยาลัยมีไปท าให้เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
เป็นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จริง การท าเช่นนี้ท าให้อาจารย์ได้สอนจากของจริง น าเอา
ความรู้ ต ารา หลักวิชา ประสานงานร่วมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่หรือสถานที่จริง 

การเรียนการสอนนั้นไม่สามารถแยกออกมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ เดิมต่างฝ่ายต่างมุ่งเน้น
เรื่องของตัวเอง ขาดการบูรณาการ ท าแค่ในส่วนที่เป็น KPI ของตัวเอง ท าให้การลงพ้ืนที่ซ้ าๆ 
หน่วยงานไหนจะลงพ้ืนที่ก็ลงไป 
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การวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ท าให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวน ปัญหาของพ้ืนที่คืออะไร เป็น
อย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการลงพ้ืนที่อาศัยเกณฑ์ เช่น เป็นพื้นที่ท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานทางราชการน้อย ผู้น าชุนชนนั้นมีความมุ่งมั่น เป็นต้น 

การจะยกระดับมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นคือ 1 โจทย์ มีหลายมหาวิทยาลัย, 1 มหาวิทยาลัยมี
หลายโจทย์, ท างานร่วม ใช้ทรัพยากรร่วม แลกเปลี่ยนกัน เรียนรู้กันและกัน 

 

กิจกรรมที่ 3 “VUCA WORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS LEARNING 
TOOL” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
 VUCA World หรือโลกพลิกผัน คือ การที่ผู้เรียนไม่อยากเรียนนาน อยากเรียนสั้นๆ แล้ว
ท างานได้เลย ซึ่งหากจะเทียบอาจถือว่าอันนี้คือ Life Long Learning  
 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างตัวตนใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ บูรณาการศาสตร์เพ่ือประโยชน์ใช้
สอย โดยใช้เครื่อง KM ด้วยการเห็นถึง Utility มากกว่า academic การท างานด้วยนวัตกรรม การ
สร้างนักปฏิบัติ และการท างานร่วมกับคนอ่ืนเป็น ดังนั้น การเรียนการสอนใหม่นี้จึงต้องคบค้านอก
ศาสตร์ 
  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
กลุ่มท่ี 5 เรื่อง เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กระบวนการกลุ่ม 
 กลุ่ม 5 น าโดย รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา โดยมี KM FA จ านวน 3 คน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. วิทยากรได้จัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมี KM FA ประจ ากลุ่ม อ านวยการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) How to การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศการศึกษาที่ได้รับการบันทึกจาก
ผู้รับผิดชอบ 

2) How to การวิเคราะห์ข้อมูล 
3) How to การน าไปพัฒนาคุณภาพเพ่ือได้ Key Success Factor 

2. ผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นข้างต้นโดยการอ านวยการ
ของ KM FA ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
กิจกรรมที่ 1 น าเสนอผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 



~ 3 ~ 
 

กลุ่มท่ี 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
กลุ่มท่ี 4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
กลุ่มท่ี 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
กลุ่มท่ี 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  การบรรยายมาตรฐาน KM ISO 30401 
  

 จาก VUCA World ท าให้ทักษะของคนนั้นคือการเรียนรู้และปรับใช้ทัน ความแข็งแรงทาง
จิตใจ และมองโลกภาพรวมในด้านดีมีประโยชน์ ท าให้องค์กรต้องน า KM มาปรับใช้ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ท าให้องค์กรจ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรฐานคือ 

1) ก าหนดความรู้ขององค์กร 
2) ก าหนดหลักการปละข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
3) ขยายเครื่องมือการจัดการความรู้และหลักปฏิบัติที่มีการใช้เครื่องมือ KM 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ข้อจ ากัดในการใช้ระบบสารสนเทศ ขาดการวางแผนข้อมูลสารสนเทศ 

การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ 

- การวางแผนเพื่อออกแบบ
แบบฟอร์ม 
- การก าหนด Work Flow 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
- การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 

- การเปรยีบเทียบข้อมลูสารสนเทศ 
Trend Analysis 
- การวิเคราะห์ช่องว่าง Gap 
Analysis 
- การเปรยีบข้อมูล 
- การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 

- การเช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศกับระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
- การปรับปรุงวิธีการให้ไดม้าซึ่งข้อมูล
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่องาน หน่วยงาน 
มหาวิทยาลยั 
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แบบบันทึกหลังการเข้าร่วมโครงการ 
After Action Review (AAR) 

 
1. สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ท าให้เห็นภาพรวมของการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการท างาน 

 
2. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  
 ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนท าให้เห็นภาพของ
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งเห้นความส าคัญของ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัย บางส่วนถูกจัดเก็บและจัดการแต่ยังมีข้อมูล
สารสนเทศจ านวนมากที่จ าเป็นต่อมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่มีการจัดการ 
 
3. ท่านจะน าความรู้นี้ไปพัฒนาท่าน หรือองค์กรของท่านได้อย่างไร 
 1) การพัฒนาหลักสูตรโดยการบูรณาการศาสตร์ 
 2) การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
 3) การวิจัยโดยแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จ าเป็นต้องอาศัยการท างานร่วมกัน 
 
4. อ่ืน ๆ ที่ท่านอยากบอก 
 มหาวิทยาลัยควรจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในให้เป็นระบบและสามารถเชื่อมประสานกับ
การท างานเชิงพ้ืนที่ได้ 
 
 

อาจารย์ธิดารัตน์ สาระพล 
          ผู้รายงาน 
     19 ธันวาคม 2562 
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แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
Before Action Review (BAR) 

1. กิจกรรมที่ท่านสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมใด เพราะเหตุใด 
         

สนใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม โดยเฉพาะรูปแบบการจัดโครงการ และกิจกรรมย่อยแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือศึกษาข้อมูลในการเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
2. สิ่งท่ีท่านคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   

ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการจัดการความรู้จากผู้ช่วยชาญที่มีความรู้ 
ความสามารถระดับประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน วิธีการ รูปแบบในการ
ด าเนินการจัดโครงการ การมีส่วนร่วมของอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 1 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”  โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและ
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (สกว.) 

ท าจากฐานเดิมไปสู่ฐานใหม่ 

การพัฒนาโจทย์วิจัยควรมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

คนมีใจ ใช้ใจท างานในพ้ืนที่ = ได้ใจ  = ให้ใจ 

องค์ความรู้ คือ ศาสตร์สากล ศาสตร์ชาวบ้าน ศาสตร์พระราชา 

ใช้หลักเกษตรผสมผสาน ใช้หลักภูมิศาสตร์ว่าเขาเก่งเรื่องอะไร 

เรียนรู้ได้จากการท าจริง คือ วงจร PDCA 

 
กิจกรรมที่ 2  “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  ผู้อ านวยการส านักงานประสาน
ความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน 

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน านวัตกรรมไปใช้หรือพัฒนาพ้ืนที่ 

ส่วนมากได้กับ Case โดยตรง แต่ไม่สามารถขยายผลได้เลย  

พ้ืนที่ระดับจังหวัด แต่ Layer ระดับชุมชน โครงสร้างที่ส าคัญคือโครงสร้างงบประมาณ 

OTOP นวัตวิถี ขาดโครงการดี ๆ ปรับ 
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ความเข้มแข็งของชุมชน ถ้าปรับสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนาพ้ืนที่ได้จะท าให้เกิดประโยชน์
กับประเทศมากมาย 

โจทย์มากจากความต้องการของพ้ืนที่ ควรเป็นโจทย์ที่มองไปข้างหน้า 

 

กิจกรรมที่ 3 “VUCA (WUCA) WORLD และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM AS 
LEARNING TOOL” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
สามารถสรุปประเด็น ได้ดังนี้  

นวัตกรรมคือตัวชี้ให้คนฐานล่างข้ึนมาฐานบน 

ท าท าไม ท าไมต้องท า เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องสร้างตัวตนใหม่ ที่มาจาก โลก + นักศึกษา 
โดยใช้เครื่องมือ KM เป็นตัว Feedback  

ท าไมต้องเปลี่ยน ต้องเป็นชีวิตที่ดี ไม่ใช่ชีวิตที่รันทด ท าประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ สร้างนักศึกษา
เป็นนักปฏิบัติ ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีทักษะในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

หากเราอาสาท าอะไร เราต้องท าได้จริง อย่าเรียกร้องทรัพยากร ยุคเงินได้เปล่าหมดไปแล้ว 
แต่เป็นยุคเงินมากับงาน เอางานมาแลกเงิน 

ตัวหลักยังคงอยู่ แต่วิธีการต้องเปลี่ยน 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ดิฉันไม่ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แต่ได้เข้าส ารวจวิธีการในการด าเนินการ
กระบวนการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิทยากรหลัก มีผู้ด าเนินกิจกรรม และผู้จดบันทึกแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการคล้าย ๆ กัน โดยการแบ่งกลุ่มในการสนทนาคนละ 3 นาที อย่างน้อย 3 
รอบ โดยจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นผู้เล่าถึงเทคนิค วิธีการ รูปแบบในการด าเนินการเรื่องนั้น ๆ 
แต่ในปีนี้ มีอีก 1 กระบวนการที่เพ่ิมเข้ามาคือ 1) ตัวเทนเครือข่ายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเป็นผู้แชร์และน าเสนอ โดยให้ตัวแทนแต่ละเครือข่ายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
เป็นผู้แชร์และเล่าประสบการณ์ในการด าเนินการก่อน 2) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นทั้งผู้ที่ท างาน
ในด้านนั้น ๆ เป็นประจ า และมีผู้ที่ไม่ได้ท างานในด้านนั้น ๆ แต่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

 สุดท้ายแต่ละกลุ่มจะได้เทคนิค วิธีการ แต่ละกลุ่มเพ่ือให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้น าไปทดลอง
ใช้และต่อยอด และให้กลับมาเล่าหรือถ่ายทอดผลการด าเนินงานในการจัดโครงการ Mini_UKM ใน
ครั้งต่อไป  

 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

กิจกรรมที่ 1 น าเสนอผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 
กลุ่มท่ี 1 การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
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กลุ่มท่ี 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
กลุ่มท่ี 4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
กลุ่มท่ี 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มในแต่ละกลุ่ม เอกสาร

บรรยายหรือเอกสารน าเสนอแต่ละกลุ่มได้น าขึ้นเว็บไซต์ KM  

 

แบบบันทึกหลังการเข้าร่วมโครงการ 
After Action Review (AAR) 

 
1. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ความกระตือรือร้นของตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

การต้อนรับของทีมเจ้าภาพ รวมทั้งการความเป็นกันเอง บรรยายกาศของการเข้าร่วม
โครงการ 

การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

ความเอาใจใส่ของที่ปรึกษาโครงการทั้ง 3 ท่าน 

 
2. สิ่งท่ีท่านได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

รูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ  

การวางแผนในการด าเนินโครงการ ตลอดจนการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ก่อนด าเนิน
โครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลังการด าเนินโครงการ 

ความร่วมมือ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของเครือข่ายแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

3. ท่านจะน าความรู้นี้ไปพัฒนาท่าน หรือองค์กรของท่านได้อย่างไร 
การน าเทคนิค วิธีการจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้
ทดลองใช้ และติดตามผลการทดลองใช้ในแต่ละหัวข้อ  

การวางแผนในการด าเนินโครงการ  

 
4. อ่ืน ๆ ที่ท่านอยากบอก 
 - 
 

นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า  




