
การพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
ของนกัศกึษาพฒันาสงัคมผา่นกระบวนการวจิยั

เพือ่สรา้งนวตักรรมทางสงัคม 

นําเสนอโดย 
อาจารยภ์รูณัิฐร ์โชตวิรรณ และ อาจารยอ์สิสราพร กลอ่มกลํา่นุ่ม 

โปรแกรมวชิาการพัฒนาสงัคม 



ทีม่าและความสาํคญั 
• ปี 2558 เริม่มแีนวคดินําเอากระบวนการวจัิยมาพัฒนาทกัษะ 
• ตลุาคม 2558 เริม่บรูณาการรายวชิาการวจัิยภาคสนามกบัวชิา

สมัมนาปัญหาการพัฒนาสงัคม และจัดงานสมัมนาวชิชาการดา้น
การพัฒนาสงัคม ครัง้ที ่1  

• มกราคม 2559 เริม่สง่บทความของนักศกึษาไปนําเสนอในงาน 
CSD สมัพันธค์รัง้ที ่15 ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นครัง้แรก 
จํานวน 2 ชิน้  

• ปรับโครงสรา้งหลกัสตูรและรายวชิา (หลกัสตูรปรับปรงุ 2559) 
• มกีารปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการมาอยา่งตอ่เนือ่ง  

 



วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่พัฒนาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของนักศกึษา

โปรแกรมวชิาการพัฒนาสงัคมผา่นกระบวนการทํางานวจัิยระดบั
ปรญิญาตร ี

2. เพือ่บรูณาการการเรยีนการสอนกบัการทํางานวจัิย 
3. เพือ่สรา้งนวตักรรมทางสงัคมจากการวจัิยและนําไปใช ้

ประโยชนใ์นทําโครงการดา้นบรกิารชมุชน แกไ้ขปัญหา/พัฒนา
ชมุชน รวมถงึใชใ้นการเรยีนการสอน 



แนวคดิ/ข ัน้ตอน 
1. กําหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาทกัษะฯ ผา่นการพัฒนา/ปรับปรงุ

หลกัสตูร (หลกัสตูรปรับปรงุปี 2559) 
2. การจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาตา่งๆ + กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรที่

สอดรับกบัการพัฒนาทักษะดา้นการวจัิย 
(1) กลุม่วชิาทีพั่ฒนาทักษะการทําวจัิยโดยตรง 

 - วชิาระเบยีบวธิวีจัิยทางสงัคมศาสตร ์  
 - วชิาสถติแิละคอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พือ่งานวจัิยทางสงัคมศาสตร ์ 
 - วชิาการวพิากษ์วรรณกรรมทางสงัคม   
 - วชิาเทคนคิและวธิกีารเก็บขอ้มลู   
 - วชิาการวจัิยภาคสนาม   
 - วชิาหลกัและเทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 
     (2) กลุม่วชิาทีส่อดแทรกทักษะการทําวจัิย 
 - มานุษยวทิยาวฒันธรรม 
 - การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม  
 - ฯลฯ  



 

สอดแทรกการพฒันาทกัษะการวจิยัในรายวชิามานษุยวทิยาประยกุตใ์นงานพฒันา 



 (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เชน่  
      - คา่ยเรยีนรูว้ถิมีง้ป่าคา ต.โป่งน้ํารอ้น อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
เมือ่วนัที ่1-4 มนีาคม 2562 เพือ่พัฒนาทกัษะการลงพืน้ทีฝึ่กเก็บขอ้มลู 



 (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เชน่  
      - กจิกรรมการพานักศกึษาลงพืน้ทีใ่นโครงการศกึษาชมุชนการจัดการ
ความรูภ้มูปัิญญาดา้นอาหาร สําหรับการพัฒนาฐานทรัพยากรการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวดักําแพงเพชร เพือ่พัฒนาทักษะการลงพืน้ที่
เก็บขอ้มลูใหก้บันักศกึษา 



 (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เชน่  
      - คา่ยเรยีนรูว้ฒันธรรมมง้ป่าคา ต.โป่งน้ํารอ้น อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” เพือ่
เรยีนรูว้ฒันธรรมชมุชนและฝึกทักษะในการลงพืน้ทีศ่กึษาชมุชนและใชเ้ครือ่งมอืฝึกเก็บขอ้มลู เมือ่
วนัที ่7-9 มนีาคม 2563 



 (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เชน่  
      - การพานักศกึษาเขา้รว่มงานประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นชายแดนศกึษาและการ
พัฒนาระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่2 ณ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย เมือ่วนัที ่5-6 กนัยายน 
2562 เพือ่ศกึษาแนวทางในการจัดงานสมัมนาและการนําเสนองานวจัิย 



3. การจัดงาน “สมัมนาวชิชาการดา้นการพัฒนาสงัคม” และนําเสนอผลงานวจัิย
ของนักศกึษา (ปี 2562 ทีผ่า่นมาเป็นการจัดครัง้ที ่4) 
 



3. การจัดงาน “สมัมนาวชิชาการดา้นการพัฒนาสงัคม” และนําเสนอผลงานวจัิย
ของนักศกึษา (ครัง้ที ่2)  



 



แนวคดิ/ข ัน้ตอน 
4. พัฒนาบทความวจัิย/วชิาการรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่สง่นําเสนอในงาน
ประชมุวชิาการและตพีมิพใ์นเอกสารรายงานการประชมุวชิาการ (Proceedings)  
 ปีการศกึษา Proceedings การปรบัปรงุกระบวนการพฒันาทกัษะวจิยั 

2558 2 • เร ิม่แนวคดิพฒันาทกัษะฯ ผา่นกระบวนการวจิยั 
• เร ิม่จดังานสมัมนาวชิชาการดา้นการพฒันาสงัคม คร ัง้ที ่1 เพือ่ให ้นศ.

นําเสนอผลงานวจิยั 
• ทํางานวจิยัแบบกลุม่ คอื งานวจิยั 1 ชิน้ ตอ่ นศ. 5-6 คน  
• อาจารยผ์ูส้อนวชิาการวจิยัภาคสนามเป็นผูด้แูลงานวจิยัท ัง้หมด โดยยงัไมม่ ี

ระบบอาจารยท์ีป่รกึษา 
• สง่ตพีมิพใ์นงาน CSD สมัพนัธค์ร ัง้ที ่15 ณ ม.มหาสารคาม 
• นกัศกึษาช ัน้ปีที ่4 เทา่น ัน้ 

2559 8 • เร ิม่ใชร้ะบบอาจารยท์ีป่รกึษา ทําใหห้วัขอ้งานวจิยัมคีวามหลากหลายขึน้ 
• ลดจํานวนสมาชกิในกลุม่วจิยัเหลอื 2-3 คน/เร ือ่ง 
• นอกจากเวท ีCSD สมัพนัธ ์ ยงัสง่ นศ.นําเสนอในเวทปีระชุมวชิาการ

ประจําปีของสถาบนัวจิยั มรภ.กพ.  
• เร ิม่ขยายผลการพฒันาทกัษะไปสู ่นศ. ช ัน้ปีที ่3  

2560 7 • ผลกัดนั นศ.ไปนําเสนอบทความในเวทอี ืน่ นอกเหนอืจาก 2 เวทแีรก 
2561 19 • จํานวนงานวจิยัเยอะขึน้ + แบง่เป็นหอ้งยอ่ยและจดัหมวดหมูง่านวจิยัที่

เหมอืน/คลา้ยกนัใหเ้ป็นธมี (Theme) ของแตล่ะหอ้ง  
2562 15 • นศ.ทํางานวจิยั 1 คน/เร ือ่ง 
2563 - • เปิดวชิาเลอืกเพิม่อกี 1 วชิา ขนานไปกบัวชิาการวจิยัภาคสนามเพือ่ใหเ้กดิ

ภาระงาน (โหลดสอน) แกอ่าจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั 
รวม 51 



 

หอ้งนําเสนองานวจิยัทีถ่กูจดัแบง่เป็นธมี (Theme) ตามหวัขอ้วจิยั 



- 

 

งานประชุมวชิาการดา้นการพฒันาชุมชน สงัคมและทอ้งถิน่ คร ัง้ที ่17  
ณ ม.มหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั จ. พระนครศรอียธุยา 



บทความเรือ่ง “บทบาทของวัดตอ่การทอผา้มัดหมี:่ กรณีศกึษา
กลุม่ทอผา้มัดหมีน่คิมทุง่โพธิท์ะเล ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.
กําแพงเพชร นําเสนอโดยนางสาววรัญญา เผอืกเพ็ง และนางสาว
สดุารัตน์ คําบันลอื ไดรั้บรางวัลการนําเสนอดเีด่นประเภทบรรยาย 
(Oral presentation) ในงาน CSD สมัพันธค์รัง้ที ่16 มรภ.เพชรบรุ ี

 



 



 

งานประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ครัง้ที ่5 (21 ธ.ค. 2561) 



บทความเรือ่ง “การศกึษาการดําเนนิงานกลุ่มวสิาหกจิชมุชนกรณี
กลุ่มอาชพีถ่านไบโอนคิ บา้นหนองไมแ้ดง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม 
จ.กําแพงเพชร” ไดรั้บรางวัลการนําเสนอดเีด่นประเภทโปสเตอร ์
(Poster presentation) ในงาน CSD สมัพันธค์รัง้ที ่17 ณ 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จ.อยธุยา  



 

งานประชุมวชิาการ CSD สมัพนัธค์ร ัง้ที ่19  
ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ําปาง  

27-30 มกราคม 2563 



 



แนวคดิ/ข ัน้ตอน 
5. การนํางานวจัิยไปใชใ้นดา้นการเรยีนการสอน/หรอืการบรกิารวชิาการ หรอืเป็น
นวตักรรมทางสงัคมในการแกไ้ขปัญหา/พัฒนาชมุชนและทอ้งถิน่ตอ่ไป 

ปลายกนัยา 2561 พา 
นศ.ลงพืน้ทีห่มูบ่า้นป่าคา
เป็นคร ัง้แรก และได้
ประเด็นปญัหา 

งานวจิยั สู ่โครงการบรกิารชุมชน 

การศกึษาชุมชน สู ่งานวจิยั 



- 

 



(1) แผนทีเ่ดนิดนิทีเ่นน้
สถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัและ
พืน้ทีท่างวฒันธรรม โดย
ดดัแปลงเป็นแผนทีเ่พือ่ใช้
วางแผนเสน้ทางทอ่งเทีย่ว 
(tourism route) ใน
หมูบ่า้น  



- 

 

ไกดบ์ุค๊สาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 



 



วดิทิัศนแ์นะนําหมูบ่า้นเพือ่ใชส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 



แนวทางในการพฒันาตอ่ไป 
1. ในดา้นปรมิาณ ผลกัดนัใหนั้กศกึษาไดม้โีอกาส/ประสบการณใ์นการ

พัฒนาทกัษะและนําเสนอในงานประชมุวชิาการเพิม่ขึน้ตอ่ไป  
2. ในดา้นคณุภาพ ยกระดบังานวจัิยใหม้คีณุภาพ โดยงานวจัิยระดบั ป.ตร ีจะ

เนน้ทีก่ารสํารวจสภาพปัญหา อปุสรรค แนวทางในการพัฒนาเพือ่ให ้
สามารถนําผลวจัิยไปใชทํ้าโครงการฯ ไดจ้รงิตอ่ไป 

3. ในดา้นการบรหิารจดัการ ทําใหอ้าจารยท์ีป่รกึษางานวจัิยไดรั้บภาระงาน 
(โหลดสอน) โดยปรับปรงุในหลกัสตูรปี 2564 

4. ยกระดบับทความตพีมิพ ์โดยผลกัดนัใหส้ามารถนําไปตพีมิพใ์นวารสาร 
TCI และ/หรอืสามารถนําเสนอในงานวชิาการระดบันานาชาต ิ(สําหรับ
นักศกึษาทีม่ทีกัษะภาษาองักฤษด)ี  

5. ผลกัดนัใหผ้ลการวจิยันําไปสูก่ารเสนอนวตักรรมทางสงัคมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ได ้



ปญัหา/อปุสรรคในการดาํเนนิการ 
1. จํานวนอาจารยท์ีป่รกึษา 1 ทา่น ตอ่จํานวนงานวจัิยนักศกึษาที่

ตอ้งดแูลคอ่นขา้งมาก 
2. ในดา้นการบรหิารจัดการ ณ ขณะนีย้ังไมม่รีะบบทีใ่หภ้าระงาน

แกอ่าจารยท์ีป่รกึษางานวจัิย 
3. งบประมาณในการดําเนนิการจัดงานสมัมนาวชิชาการ และการ

สง่นักศกึษาไปนําเสนอผลงานในเวทรีะดบัชาตยิงัคอ่นขา้ง
จํากดั 

 



จบการนําเสนอ 
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