


การจัดการความรู “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” และ“การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

 

 

การจัดการความรู (Knowledge  Management)แบบ Probst และคณะ 

 

 1. การกําหนดความรู (Knowledge Identification)  

 2. การจัดหาความรู (Knowledge Acquisition)  

 3. การพัฒนาความรูใหม (Knowledge Development)  

 4. การถายทอดความรู (Knowledge Transfer)  

 5. การจัดเก็บความรู (Knowledge Storing)  

 6. การนําความรูมาใช (Knowledge Utilization) 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการความรู  “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” 

วัน พุธ  ท่ี  9  มกราคม  พ.ศ.  2556 

ณ หองประชุมพิกุล  (3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การจัดการความรู  “การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

กระบวนการจัดการความรู กิจกรรมการเรียนรู ผลการจัดการความรู 

1. การกําหนดความรู 

(Knowledge Identification) 

ประเด็นความรู 

1.ระเบียบวิธีวิจัยข้ันพ้ืนฐานและ

การเขียนโครงรางงานวิจัย 

     กําหนดประเด็นความรู ได 2 

ประเด็น คือ 

      1.ระเบียบวิธีวิจัยข้ันพ้ืนฐาน

และการเขียนโครงรางงานวิจัย 

      2.เทคนิคการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย  

 

2.เทคนิคการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย ไดแก ทัศนคติ

เก่ียวกับงานวิจัย  ทําไมอาจารยไม

คอยทําวิจัย  ปญหาของนักวิจัย  

เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย 

ความสําคัญของประเด็นการวิจัย 

 

2. การจัดหาความรู (Knowledge 

Acquisition)  

 

1.มีวิทยากรผูมีความรูมา

บรรยายพิเศษ  

2.มีผูรับผิดชอบดําเนินการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู การ

แบงกลุมดําเนินการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณ 

3.กิจกรรมการจัดการเรียนรู 

การแบงกลุมดําเนินการ

แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ 

4.ตัวแทนกลุมนําเสนอองค

ความรู  

5.สรุปผลการจัดการความรู 

ผลการสังเคราะหความรูประเด็น

ท่ี 1 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันพ้ืนฐาน

และการเขียนโครงรางงานวิจัยดังนี้ 

     1.กําหนดปญหางานวิจัยและ

คําถามงานวิจัย 

      2.กําหนดวัตถุประสงคของ

งานวิจัย 

      3.การสรางกรอบแนวคิด

งานวิจัย 

      4.การสรางกรอบสมมุติฐาน

การวิจัย 

      5.การเลือกวิธีของการ

รวบรวมขอมูลและการสราง

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเขียนโครงรางงานวิจัย 

     แผนปฏิบัติการ(Operational 



plan)ใหไดมาซ่ึงคําตอบของ

คําถามการวิจัย ดังนี้ 

บทท่ี1 บทนํา ไดแก ชื่อเรื่องวิจัย  

ความเปนมาปละความสําคัญของ

ปญหา  วัตถุประสงคของงานวิจัย  

สมมุติฐาน(ถามี)  ประโยชน/ผลท่ี

ไดจากการวิจัย  ขอบเขตของการ

วิจัย  นิยาม 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม 

ไดแก แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปร/ความสัมพันธของตัวแปร 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย ไดแก 

รูปแบบการวิจัย  ประชากร

เปาหมาย  วิธีการสุมตัวอยาง กลุม

ตัวอยาง  เครื่องมือวิจัย  การ

วิเคราะหขอมูล 

ผลการสังเคราะหความรูประเด็น

ท่ี 2 เทคนิคการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย ไดแก  

ทัศนคติเกี่ยวกับงานวิจัย  เชน 

รายได  ความอยากรูทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ  แกไขปญหา

ของชุมชน 

ทําไมอาจารยไมคอยทําวิจัย  เชน 

ไมมีเวลา  ภาระงานอ่ืนมาก  ไมมี

ทุน  ทําไมเปน  กลัววาทําแลวไมดี  

บรรยากาศไมอํานวย  ไมไดรับ

โอกาส  ข้ีเกียจทํา  ไมรูจําเรื่อง

อะไร คนอ่ืนทําหมดแลว 

ปญหาของนักวิจัย  เชน ไมมี



ขอมูล  ไมรูวาจะทําวิจัยประเด็นใด  

หัวขอหลากหลายไมรูจะทําเรื่อง

อะไร  ไมมีความรูทางทฤษฎี

เก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจทําวิจัย  ขาด

ความรูดานระเบียบวิธีวิจัย 

เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการ

วิจัย   

ความสําคัญของประเด็นการวิจัย    

เชน สภาพปญหาของสิ่งท่ีกําลังทํา

วิจัย  ผลเสียหรือผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนหากไมแกไข  แผนความคิด

เก่ียวกับวิธีการเพ่ือแกปญหานั้น  

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปญหาท่ีผานมา 

เขียนจากขอบเขตท่ีกวางหรือใหญ

แลวคอยเล็กลงมา 

     

3. การพัฒนาความรูใหม 

(Knowledge Development) 

    ไดความรูและประสบการณใหม 

 

      ความรูเดิมคือ ระเบียบวิธี

วิจัยข้ันพ้ืนฐาน      

ความรูและประสบการณใหมคือ  

เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย   

และความสําคัญของประเด็นการ

วิจัย    

4. การถายทอดความรู 

(Knowledge Transfer)  

   เผยแพรความรู โดยใชสื่อ

หนังสือทํามือ  เว็บไซต เปนตน 

หนังสือทํามือ  เว็บไซต 

5. การจัดเก็บความรู 

(Knowledge Storing)  

จัดเก็บความรู โดยใชสื่อหนังสือทํา

มือ  เว็บไซต เปนตน 

หนังสือทํามือ  เว็บไซต 

6. การนําความรูมาใช 

(Knowledge Utilization) 

 

      ภายหลังจากการจัดกิจกรรม

การจัดการความรู  มีคณาจารยนํา

ผลจากการจัดการความรูไปใช โดย

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย

ปงบประมาณ 2556  

มีคณาจารยเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัยปงบประมาณ 

2556 และไดรับทุนดังกลาว 



การจัดการความรู  “การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

วันอังคารท่ี  23  เมษายน  พ.ศ.  2556 

ณ หองประชุมพิกุล  (3208)  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

การจัดการความรู  “การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

กระบวนการจัดการความรู กิจกรรมการเรียนรู ผลการจัดการความรู 

1. การกําหนดความรู 

(Knowledge Identification) 

ประเด็นความรู 

   1.มาตรฐานผลการเรียนรู 5 

ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ  คือ  

1.)คุณธรรม จริยธรรม   

2.)ความรู  3.)ทักษะทางปญญา   

4.)ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

5.)ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 

     กําหนดประเด็นความรู ได 3 

ประเด็น คือ 

     1.มาตรฐานผลการเรียนรู 5 

ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ   

     2.วธิีการวัดและประเมินผล

ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู 5 

ดาน 

     3.วธิีการวิเคราะหขอสอบท้ัง

แบบอัตนัยและปรนัย    2.วิธีการวัดและประเมินผลตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน  

  3.วิธีการวิเคราะหขอสอบท้ังแบบ

อัตนัยและปรนัย 

2. การจัดหาความรู (Knowledge 

Acquisition)  

 

1.มีวิทยากรผูมีความรูมา

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา

ทักษะการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ” โดยมีคณาจารยคณะ

มนุษยศาสตรฯเขารวมฟงบรรยาย

พิเศษ 

2.มีผูรับผิดชอบดําเนินการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู การ

แบงกลุมดําเนินการแลกเปลี่ยน

ผลการสังเคราะหความรูประเด็น

ท่ี 1       

     มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ   

     ใชฐานความรูเดิมคือมาตรฐาน

ผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ   

ผลการสังเคราะหความรูประเด็น

ท่ี 2     



ความรูและประสบการณ 

3.กิจกรรมการจัดการเรียนรู 

การแบงกลุมดําเนินการ

แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ 

4.ตัวแทนกลุมนําเสนอองค

ความรู  

5.สรุปผลการจัดการความรู 

วิธีการวัดและประเมินผลตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 

โดยการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณของคณาจารย 

ดังนี้ 

    ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

-การสังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมของผูเรียน  ผานกิจกรรม 

ตาง ๆ ท่ีอาจารยผูสอนได

มอบหมายในแตละสัปดาห 

-มารยาทในชั้นเรียน  เชน  การ

เคารพกฎกติกาของการเรียน  เชน  

การขาดลา  มาสาย  การ 

เคารพอาจารยผูสอน 

-พฤติกรรมการทํางานกลุม  เชน  

ความรับผิดชอบตองานท่ี

มอบหมาย 

    ดานความรู 

-การวัดผลการเรียนรูดวย

แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน   (Pre-Test/Post test) 

-การมีสวนรวมในชั้นเรียน  การ

ถาม/ตอบ  การอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

ผูเรียน 

และอาจารยผูสอน 

-การนํากรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับ

บทเรียนท่ีสอนในแตละสัปดาหมา

ใหนักศึกษาทําการวิเคราะห   

สังเคราะห  เพ่ือใหเกิด

กระบวนการเรียนรูจากกรณีศึกษา

จริง 



    ดานทักษะทางปญญา 

-การประยุกตใชทฤษฎีกับการลง

พ้ืนท่ีจริงในรายวิชาท่ีอาจารย

ผูสอนกําหนด 

- การทําแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนในแตละสัปดาหท่ีมี

การเรียนการสอน (Pre-Test/ 

Post test) 

- ประเมินผลจากผลงานของ

นักศึกษา  เชน  วิชาศิลปะ 

   ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

-การมอบหมายงานและพฤติกรรม

ระหวางเรียน 

-วินัยในการเขาชั้นเรียน  /  การสง

งานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด

ระยะเวลา 

-มนุษยสัมพันธในชั้นเรียน 

    ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

-การนําเสนองานโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร  และในรูปแบบสื่อ

ตาง ๆ 

-การสงงานทาง อีเมล  และการ

คนควางานจากสื่ออินเตอรเน็ต 

ผลการสังเคราะหความรูประเด็น

ท่ี  3 

วิธีการวิเคราะหขอสอบ 

3. การพัฒนาความรูใหม 

(Knowledge Development) 

    ไดความรูและประสบการณใหม 

 

      ความรูเดิมคือ มาตรฐานผล

การเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ   



     ความรูและประสบการณใหม

คือ วิธีการวัดและประเมินผลตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 

วิธีการวิเคราะหคุณภาพ

แบบทดสอบ   

4. การถายทอดความรู 

(Knowledge Transfer)  

   เผยแพรความรู โดยใชสื่อ

หนังสือทํามือ  เว็บไซต เปนตน 

หนังสือทํามือ  เว็บไซต 

5. การจัดเก็บความรู 

(Knowledge Storing)  

จัดเก็บความรู โดยใชสื่อหนังสือทํา

มือ  เว็บไซต เปนตน 

หนังสือทํามือ  เว็บไซต 

6. การนําความรูมาใช 

(Knowledge Utilization) 

 

      ภายหลังจากการจัดกิจกรรม

การจัดการความรู  มีคณาจารยนํา

ผลจากการจัดการความรูไปใช โดย

การวิเคราะหคุณภาพขอสอบ

ปลายภาค ปการศึกษา 2/2555 

จํานวน 2 รายวิชา คือวิชาทักษะ

การรับสารภาษาไทยและหลักการ

เขียน 

รายงานการวิเคราะหคุณภาพ

ขอสอบ จํานวน 2 รายวิชา คือวิชา

ทักษะการรับสารภาษาไทยและ

หลักการเขียน 

 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  โดยจําแนกออกเปน 
ประเด็นดังนี ้

1.  ส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 -   ไดรับความรูในเรื่องการวัดผลและประเมินผล  และเทคนิคตาง ๆ  ในการนําไปปรับใช 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
  -  ทําใหทราบหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารยแตละทาน 
  -  การจัดทํา  TQF  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู 
  -  ไดเรียนรูการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 5 ดาน 
  -  ไดเรียนรูการจัดทํา มคอ. 7 
  -  สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในการทํางานไดเปนอยางดี 
 
 



 2.  ส่ิงท่ีไดรับเกินความคาดหวังในการเขารวมอบรม 
  -  ไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องทักษะการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ใน  5  
ดาน 
  -  มีความรูความเขาใจมากข้ึนในการจัดทํา กรอบมาตรฐาน TQF 
  -  มีความรู  ความเขาใจในการจัดทํา มคอ. 7 มากยิ่งข้ึน 

 3.  ส่ิงท่ีไดนอยกวาความคาดหวังในการเขารวมอบรม 

  -   ไมมี 

4.  ส่ิงท่ีจะนําไปดําเนินการตอภายหลังการเขารวมการอบรม 
  -  นําไปปรับใชในการทําประกันคุณภาพการศึกษา   
  -  นําไปความรูเรื่องการวัดผลประเมินผลไปใช  เชน วิเคราะหคุณภาพขอสอบ  ปรับแกไข 
มคอ.3  เปนตน 
  -  การประชุมภายในโปรแกรม 
  -  การแจงขาวสารภายในโปรแกรม 
  -  การจัดทํา  มคอ.7 รวมกัน 
   

 5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  -  อยากใหเพ่ิมระยะเวลาการอบรมเปน  2  วัน  เนื่องจากรายละเอียดของหัวขอในการ
อบรมคอนขางมีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


