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ถอดบทเรียน 

การประชุมเชิงปฏิบติัการ : การจดัการความรู ้ 

ส าหรบับุคลากรสายวิชาการ ครั้งที ่๑ ปี ๒๕๕๖ 

ในหวัขอ้ เรือ่ง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน"  

"การจัดท าแผนการสอน" และ "เทคนคิการขอทุนวิจัยจากภายนอก" 

ในวนัองัคาร ที ่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ หอ้งประชุม D๑ ๓๐๖ อาคารโรงอาหาร D๑ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการประชุมเชิงปฏบัิติการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ เร่ือง 

"การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดท าแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจาก

ภายนอก" โดยมพีนักงานสายวิชาการของส านักวิชา ึ่่งเป นคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏบัิติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑติ และการวิจัย ส านักวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงที่เข้าร่วมประกอบด้วย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชาการจัดการ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 19 คน โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกยีรติจาก รองศาสตราจารย์กลัณกา 

สาธติธาดา รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยในการการประชุม

ดังกล่าวได้รับเกยีรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกจิวัฒนา รองคณบดีส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ  เร่ือง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" อาจารย์ ดร.ทรง

สรรค์  อุดมศิลป์ อาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยายในหัวข้อ "การจัดท าแผนการสอน"  

และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  อุปโยคิน อาจารย์ส านักวิชาศิลปศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ เร่ือง "เทคนิค

การขอทุนวิจัยจากภายนอก" จากน้ันได้มีการแบ่งกลุ่มเป น 3 กลุ่มย่อย เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดท า

แผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก" โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และรายละเอยีดของบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มดังน้ี 

การคน้หาแนวปฏิบติัทีด่ี (Best Practices) ดา้นการผลิตบณฺัฑิต  

 หวัขอ้ "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน"  

เครือ่งมือในการจัดการความรูแ้บบ “เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)” 

มีสมาชิก จ านวน 5 ท่าน ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี้  

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกจิวัฒนา  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

  2) อาจารย์ ดร.พันธส์ริิ  สุทธลัิกษณ์   ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 



2 

 

  3) อาจารย์ ดร.สทุธวัิลย์  สีทา    ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  4) อาจารย์ธนิกา  ส่องหล้า    ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สทิธกิาร  ส านักวิชาการจัดการ 

 

บทสรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู ้หวัขอ้ "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน" 

 
 
 

ขอ้เสนอแนะ :  

ควรมแีบบฟอร์มการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้แต่ละส านักวิชาน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบัคุณลักษณะ/ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

 

การประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู ้

ของผูเ้รียน 

สร้างเคร่ืองมอื อาทเิช่น แบบ

ประเมนิ ในการประเมนิ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน โดยอาศัยผลการ

เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน และให้มี

ความสอดคล้องกบั มคอ.2 

 

ใช้วิธกีารสมัภาษณ,์ Focus 

group, การ Observe พฤตกิรรม 

 

 

ให้นักศ่กษาท า Self reflection 

เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน/จุดแข ง สิ่ง

ที่ควรพัฒนา 

 

 

ท า Portfolio การเรียนรู้ของ

รายวิชา 

 

 

ออกแบบฟอร์มในการให้คะแนน

อย่างเป นรปูธรรมให้สอดคล้อง

กบัคุณลักษณะที่ต้องการ

ประเมนิ 
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การคน้หาแนวปฏิบติัทีด่ี (Best Practices) ดา้นการผลิตบณฺัฑิต  

 หวัขอ้ "การจัดท าแผนการสอน"  

เครือ่งมือในการจัดการความรูแ้บบ “เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)” 

มีสมาชิก จ านวน 5 ท่าน ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี้  

  1) รองศาสตราจารย์สปุราณี อทัธเสรี  คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

  2) อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  สาสนทาญาติ  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  3) อาจารย์ทรงสรรค์  อุดมศิลป์   ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4) อาจารย์ศิริมา  บุญญรัตน์   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  5) อาจารย์ ดร. ชัชชญา ยอดสวุรรณ  ส านักวิชาการจัดการ 

  6) อาจารย์ จิตรลดาวรรณ ศรีสนุทรไท  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

 

บทสรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู ้หวัขอ้ "การจัดท าแผนการสอน" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O= objective > ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  5ด้าน 

L= learning method > Student center, Self - directed learning (ก าหนด Scenario) 

E= evaluation  > Formative วัดผลเป นระยะๆ 

  > Summative วัดผลรวบยอด/ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

Problem based learning การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป นฐาน 

  > อาจรวม integrate หลายวิชารวมกนั/แต่แยกประเมินตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา  

  > กลุ่มละไม่เกนิ 10 คน 

วิธีการจัดท าแผนการสอน 

 ก าหนดวิธกีารสอน และการ

ประเมนิผลที่มคีวาม

หลากหลาย 

 หาตวัอย่าง เช่น ใน Website 

ของ สกอ. เพ่ือให้เป นแนวทาง 

 

 ศ่กษา Curriculum mapping 

แต่ละข้อความมคีวามหมาย

อย่างไร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์

การสอน/ วิธกีารประเมนิผล 
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การคน้หาแนวปฏิบติัทีด่ี (Best Practices) ดา้นวิจยั  

 หวัขอ้ "เทคนคิการขอทุนวิจัยจากภายนอก"  

เครือ่งมือในการจัดการความรูแ้บบ “เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)” 

มีสมาชิก จ านวน 5 ท่าน ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี้  

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  อุปโยคิน  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สธุี วัฒนศิริเวช ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

  3) อาจารย์ ดร.วิรงรอง  ทองดีสนุทร  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  4) อาจารย์ ดร.ด ารงพล  ค าแหงวงศ์  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  5) อาจารย์กฤตภาส  ไพเราะ   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  6) อาจารย์ พวงผกา หลักเมือง   ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

  7) อาจารย์วัชราวรรณ  อนิทยศ   ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บทสรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู ้หวัขอ้ "เทคนคิการขอทุนวิจยัจากภายนอก"  

 

  

 

 
   

เทคนคิการขอทุนวิจยั 

จากภายนอก 

 กลัวไม่มั่นใจในงาน 

ประสบการณน้์อย 

เหตุที่ไม่ได้ทุน/ 

ไม่เขียนขอทุน 

 

 หัวข้อวิจัยทางมนุษยวิทยา/

สงัคมศาสตร์ อาจจะยงัไม่

เห นแนวทางที่ชัดเจน 

สิ่งส าคัญ  

 

 ขาดความอดทน 

 งานวิจัยที่มุ่งสู่แนวทาง

แก้ปัญหาของสงัคมจะ

มโีอกาสได้ทุนสงู 

 กล้า ทุ่มเท อดทน 

 หาที่ปร่กษา/ทมีงาน/

ผู้ร่วมขอทุนฯ ที่มี

ชื่อเสยีง มคีวามส าคญั 

 อ่านผลงานของผู้ที่ได้รับทุน 

เพ่ือให้เกดิแนวทาง + ไอเดยี 

/ทบทวนวรรณกรรม 

 งบประมาณโครงการให้อยู่ใน

กอบของผู้ให้ทุน เขยีนให้

ครอบคลุมทุกหมวดการใช้สอย 

 ด าเนนิการวิจัยให้เป นไป

ตามกรอบของโครงการวิจัย

(ข้อเสนอ) และตาม

เงื่อนไขผู้ให้ทุน 

 มทีกัษะที่ดใีนการเขยีน

โครงการ 

 จับทาง/กรอบของผู้ให้

ทุน เช่น เรื่อง AEC 
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ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบติัการ : การจดัการความรู ้

การประชุมเชิงปฏิบติัการ : การจดัการความรู ้ 

ส าหรบับุคลากรสายวิชาการ ครั้งที ่๑ ปี ๒๕๕๖ 

ในหวัขอ้ย่อย เรือ่ง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน"  

"การจัดท าแผนการสอน" และ "เทคนคิการขอทุนวิจัยจากภายนอก" 

ในวนัองัคาร ที ่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม D๑ ๓๐๖ (D๑)  
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