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1.ช่ือผลงาน  

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพัฒนาสังคมผานกระบวนการวิจัยเพ่ือสราง

นวัตกรรมทางสังคม 

 

2. ท่ีมาและความสําคัญของผลงาน (พอสังเขป)  

 ทางคณาจารยในโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเล็งเห็นวากระบวนการวิจัยจะเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาได จึงวางแผนและออกแบบโครงสรางหลักสูตรและ

รายวิชา รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ท้ังหมดเพ่ือใหสอดรับกับเปาหมายท่ีต้ังไว นั่นคือ การ

คอยๆ พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานวิจัยใหกับนักศึกษา  

 ในการดําเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานกระบวนการวิจัยเริ่มตนต้ังแตในชวง

ราวป พ.ศ. 2558 และทางหลักสูตรไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเขมขนมากข้ึน

ในชวงตั้งแตการเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงป 2559 จนปจจุบันการพัฒนาทักษะดังกลาวสะทอนผลลัพธออกมา

ผานผลงานวิชาการท่ีนักศึกษาผลิตออกมา ไมวาจะเปนการไดรับการตีพิมพบทความในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติในแตละป และรางวัลท่ีไดรับจากการนําเสนอบทความในหลายๆ เวที อีกท้ังผลสะทอนจากผูใช

บัณฑิต ซ่ึงเปนสิ่งยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินงานไดในระดับหนึ่ง การนําเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

(Innovation) /แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ภายใตหัวขอ “การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษาพัฒนาสังคมผานกระบวนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางสังคม” มุงหมายท่ีจะนําเสนอ

กระบวนการและผลผลิตจากการดําเนินงานดังกลาว 



3. วัตถุประสงคและเปาหมายของการผลิตผลงาน 

 3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมผาน

กระบวนการทํางานวิจัยระดับปริญญาตรี 

 3.2 เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานวิจัย  

 3.3 เพ่ือสรางนวัตกรรมทางสังคมจากการวิจัยและนําไปใชประโยชนในทําโครงการดานบริการชุมชน 

แกไขปญหา/พัฒนาชุมชน รวมถึงใชในการเรียนการสอน 

 

4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

 4.1 ข้ันกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาทักษะฯ นักศึกษาในระดับโปรแกรมดวยการวางแผนทางผาน

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ตั้งแตหลักสูตรปรับปรุงป 2559)  

 ในการปรับปรุงหลักสูตรป 2559 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมไดมีการประชุมและมีมติในท่ีประชุม

วาจะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะฯ นักศึกษาผานกระบวนการวิจัย และไดดําเนินการปรับโครงสรางรายวิชา

เพ่ือใหสอดรับกับเปาหมายท่ีตั้งไว  

 4.2 ข้ันการพัฒนาทักษะนักศึกษาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ และมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดรับกับการพัฒนาทักษะดานการวิจัย 

 - หลักสูตรมีรายวิชาท่ีสอดรับกับการพัฒนาทักษะดานการวิจัยของนักศึกษาโดยตรง เชน  (1) วิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร  (2) วิชาสถิติและคอมพิวเตอรประยุกตเพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร (3) 

วิชาการวิพากษวรรณกรรมทางสังคม  (4) วิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (5) วิชาการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (6) วิชาเทคนิคและวิธีการเก็บขอมูล  (7) วิชาการวิจัยภาคสนาม และ (8) วิชาหลัก

และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงมีการสอดแทรกกระบวนการวิจัยในรายวิชาตางๆ ใน

หลักสูตร เชน วิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิชามานุษยวิทยา

ประยุกตในงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ อีกหลายวิชา 

 ตัวอยางเชน ในรายวิชามานุษยวิทยาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน ท่ีนอกจากการสอนแนวคิดทฤษฎี

ในภาคบรรยายแลว อาจารยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ีคนหาประเด็นปญหาในการศึกษา และทํา

การเก็บขอมูลภาคสนาม การคิดโครงการแกไขปญหา/พัฒนา ไปจนนําเสนอและเขียนเปนรายงานประจําเทอม 

โดยอาจารยผูสอนทําหนาท่ีแนะแนวทางในการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ เชน  

 (1) กิจกรรมคายเรียนรูวิถีมงปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร เม่ือวันท่ี 1-4 มีนาคม 

2562 เพ่ือพัฒนาทักษะการลงพ้ืนท่ีฝกเก็บขอมูล 

 (2) กิจกรรม0การพานักศึกษาลงพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาชุมชนการจัดการความรูภูมิปญญาดานอาหาร 

สําหรับการพัฒนาฐานทรัพยากรการทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด

กําแพงเพชร0 เพ่ือพัฒนาทักษะการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใหกับนักศึกษา 



 (3) “คายเรียนรูวัฒนธรรมมงปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรม

ชุมชนและฝกทักษะในการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนและใชเครื่องมือฝกเก็บขอมูล เม่ือวันท่ี 7-9 มีนาคม 2563 

 (4) การพานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติดานชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหวาง

ประเทศ ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย เม่ือวันท่ี 5-6 กันยายน 2562 เพ่ือศึกษาแนวทางใน

การจัดงานสัมมนาและการนําเสนองานวิจัย 

 4.3 การจัดงาน “สัมมนาวิชชาการดานการพัฒนาสังคม” และนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

 - หลักสูตรพัฒนาสังคมไดบูรณาการรายวิชาสัมมนาปญหาการพัฒนาสังคม กับรายวิชาการวิจัย

ภาคสนาม โดยมอบหมายใหนักศึกษาจัดงาน “สัมมนาวิชชาการดานการพัฒนาสังคม” ข้ึน โดยในภาคเชาเปน

การเชิญวิทยาการผูทรงคุณวุฒิมาปาฐกถาพิเศษหรือ เสวนาเพ่ือใหความรู สวนชวงบายเปนการจัดนําเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปท่ี 4 โดยในปแรกๆ นักศึกษาทํางานวิจัยเปนกลุม กลุมละ 3-5 คน แตปจจุบัน

หลักสูตรไดพัฒนาใหนักศึกษาทําวิจัย 1 คน/เรื่อง เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มท่ี  

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนงานวิจัยท่ีนําเสนอในงานสัมมนาวิชชาการดานการพัฒนาสังคม 

ซ่ึงจัดโดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกป  

 ครั้งท่ี 3 (2561) (เรื่อง) ครั้งท่ี 4 (2562) (เรื่อง) 

นักศึกษาปท่ี 4 25  35  

นักศึกษาปท่ี 3 5  15 

รวม 30  50 

 

 - ในการจัดเวทีนําเสนองานวิจัยนักศึกษา ทางหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัยจากหลากหลายคณะและสาขาโดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีตรง

กับงานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลากหลายจากแตละศาสตรวิชาและไดขอเสนอแนะในเชิงลึก  

 4.4 การพัฒนาบทความวิจัย/วิชาการรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสงนําเสนอในงานประชุมวิชาการ

และตีพิมพในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

 - หลักสูตรไดเริ่มพัฒนาทักษะดานการวิจัยใหกับนักศึกษาและผลักดันใหนักศึกษาไปนําเสนอบทความ

วิจัยและตีพิมพผลงานตั้งแตชวงราวป 2558-59 โดยในชวงเริ่มตนมีบทความตีพิมพเพียง 2 บทความ และได

พัฒนากระบวนการเรื่อยมาจนมีจํานวนบทความเพ่ิมข้ึน 

 - หลักสูตรเริ่มลดจํานวนสมาชิกนักศึกษาในกลุมท่ีทําวิจัยเพ่ือใหทุกคนไดฝกทําอยางเต็มท่ี ท่ัวถึงจาก

เดิมทําวิจัยกลุมละ 5-6 คน ลดลงเปนกลุมละ 2-3 คน จนกระท่ังปจจุบัน นักศึกษาตองทําวิจัยเดี่ยว คือ 1 คน/ 

เรื่อง 

 - หลักสูตรใชระบบการทํางานวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยนักศึกษาท่ีสนใจทําวิจัยในประเด็นท่ี

ตรงกับความสนใจหรือความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน ไปติดตอทาบทามเพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาพัฒนา



งานวิจัย ไปจนกระท่ังพัฒนาเปนบทความวิจัยและสงนําเสนอ/ตีพิมพ Proceedings ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

 - อาจารยท่ีปรึกษาจะทําการเลือกงานวิจัยชิ้นท่ีมีศักยภาพนําเสนอและตีพิมพ โดยใหนักศึกษาแกไข

ตามขอเสนอแนะในเวทีนําเสนองานวิจัยป 4 (งานสัมมนาวิชชาการดานการพัฒนาสังคม ท่ีจัดโดยโปรแกรม

วิชาการพัฒนาสังคมทุกป) พัฒนาแกไขบทความวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาและสงนําเสนอ/ตีพิมพในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 - หลักสูตรผลักดันนักศึกษานําเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติหลักๆ 2 เวที คือ (1) งานประชุม

วิชาการระดับชาติท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ในชวงราวเดือนธันวาคมของทุกที และ (2) งาน

ประชุมวิชาการเครือขายดานการพัฒนาชุมชน สังคมและทองถ่ิน (CSD สัมพันธ) ซ่ึงจัดข้ึนทุกป ราวๆ ตนป 

(ในปถัดไป)  

ตารางท่ี 2 จํานวนบทความตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ปการศึกษา จํานวนบทความท่ีตีพิมพ Proceedings (บทความ) 

ปการศึกษาท่ี 2558 2 

ปการศึกษาท่ี 2559 8 

ปการศึกษาท่ี 2560 7 

ปการศึกษาท่ี 2561 19 

ปการศึกษาท่ี 2562 15 

รวม 51 

  

 - นักศึกษาไดรับรางวัลการนําเสนอบทความดีเดน (ประเภทบรรยาย) จํานวน 1 รางวัล ในการประชุม

วิชาการเครือขายดานการพัฒนาชุมชน สังคมและทองถ่ินระดับชาติ (CSD สัมพันธ) ครั้งท่ี 17 ณ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 - นักศึกษาไดรับรางวัลการนําเสนอบทความดีเดน (ประเภทโปสเตอร) จํานวน 1 รางวัล ในการ

ประชุมวิชาการเครือขายดานการพัฒนาชุมชน สังคมและทองถ่ินระดับชาติ (CSD สัมพันธ) ครั้งท่ี 18 ณ มรภ.

ศรีสะเกษ 

 4.5 การนํางานวิจัยไปใชในดานการเรียนการสอน/หรือการบริการวิชาการ หรือเปนนวัตกรรมทาง

สังคมในการแกไขปญหา/พัฒนาชุมชนและทองถ่ินตอไป  

 - จากกิจกรรมการพานักศึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนในหมูบานปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.

กําแพงเพชรในครั้งแรก เม่ือวันท่ี 28-30 กันยายน 2561 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะ

มนุษยศาสตรและโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ทําใหไดทราบวาหมูบานปาคา ไดถูกกําหนดใหเปนหมูบาน

ทองเท่ียว OTOP Village และกําลังพัฒนาการทองเท่ียวท่ีจัดการโดยชุมชนเอง และยังขาดขอมูลพ้ืนฐานท่ี

สําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบาน  



 - นอกจากนี้ นักศึกษารหัส 58 (ชั้นปท่ี 4 ในขณะนั้น) คือ นายกนกศักดิ์ ทับทอง ไดพัฒนาขอมูลท่ีได

จากการลงพ้ืนท่ีในครั้งแรก และ นศ.ลงพ้ืนท่ีเองในครั้งตอไป เปนงานวิจัยตัวจบป 4 ในเรื่อง “การศึกษา

ศักยภาพของหมูบานปาคาในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” 

และพัฒนาบทความจากงานวิจัยดังกลาวไปนําเสนอและตีพิมพ Proceedings ในงานประชุมวิชาการดานการ

พัฒนาชุมชน สังคม และทองถ่ินระดับชาติ (CSD สัมพันธ) ครั้งท่ี 18 ในชวงวันท่ี 27-30 มกราคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

 - ราวเดือนพฤศจิกายน 2561 ทางกลุมนักศึกษาพัฒนาสังคมและอาจารยท่ีปรึกษานําขอมูลจาก

งานวิจัยดังกลาวมาเขียนโครงการ “คายเรียนรูวิถีมงปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” สง

เขาขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมและไดรับการคัดเลือก (1 ใน 13 โครงการท่ีไดรับทุนจาก

โครงการท้ังหมด 78 โครงการท่ัวประเทศท่ีสงเขารวมพิจารณา) และไดรับทุนจํานวน 100,000 บาท จากศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)  

 - นอกจากนี้ โครงการ “คายเรียนรูวิถีมงปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” นี้ถูก

บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและรายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ของนักศึกษารหัส 6012204  

 - การดําเนินโครงการ “คายเรียนรูวิถีมงปาคา ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” นี้จึง

ตั้งเปาหมายท่ีจะสรางผลผลิตคือ ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานพัฒนาเปนสื่อท่ีใชในการโฆษณาสงเสริมการ

ทองเท่ียวชุมชนโดยใชเครื่องมือศึกษาชุมชน คือ (1) แผนท่ีเดินดิน (2) ปฏิทินชุมชน (3) ประวัติศาสตรชุมชน 

และ (4) ทําเนียบผูรูและประเพณีพิธีกรรม  

 - ผลผลิต/นวัตกรรมท่ีไดจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงท้ังหมดไดสงมอบใหกับชุมชนนําไปใชประโยชน

แลว คือ 

 (1) แผนท่ีทองเท่ียวชุมชน (ไดจากการทําแผนท่ีเดินดินซ่ึงเนนจุดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวและพ้ืนท่ี

ทางวัฒนธรรมของชุมชน) ซ่ึงใชประโยชนในแงของการวางแผนเสนทางการทองเท่ียวในจุดตางๆ ของชุมชน 

(Tourism Route) เปนตน 

 (2) หนังสือไกดบุคสําหรับนักทองเท่ียว ซ่ึงนําเอาขอมูลท่ีสําคัญท่ีไดมาสรางเปนหนังสือไกดบุคเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียว เชน ขอมูลจากปฏิทินชุมชนในเรื่องประเพณีพิธีกรรมท่ีสําคัญในแตละเดือน พืชผักผลไม

ท่ีชาวบานปลูกในแตละฤดูกาลซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวไดทราบวาหากตนข้ึนไปชวงเดือนไหนจะไดเห็นประเพณี

พิธีกรรมหรือการละเลนอะไร ไดชิมพืชผักผลไมอะไรในชวงนั้นๆ รวมไปถึงผูรูหรือปราชญชาวบานท่ีมีความรู

เรื่องตางๆ เชน ผูรูดานสมุนไพร ผูรูดานการตีมีด หรือกลุมผาปกลายมง เปนตน  

 (3) คลิปวีดิทัศนแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในหมูบานปาคา เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน โดย

สามารถรับชมไดผานทาง  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=synYDa3BlYA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0t

g2ZfwTXGC_aVTToF4eaog06rdrLSTWv5_gWpZXlr07ceLlE74nmImn82  

ภาพท่ี 1 กระบวนการดําเนินงานพัฒนาทักษะฯ นักศึกษาผานกระบวนการวิจัยตามแนวทาง PDCA 

https://www.youtube.com/watch?v=synYDa3BlYA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tg2ZfwTXGC_aVTToF4eaog06rdrLSTWv5_gWpZXlr07ceLlE74nmImn8
https://www.youtube.com/watch?v=synYDa3BlYA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tg2ZfwTXGC_aVTToF4eaog06rdrLSTWv5_gWpZXlr07ceLlE74nmImn8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับ 

 5.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางเปนระบบจากกระบวนการทํา

วิจัยในระดับปริญญาตรี 

 5.2 นักศึกษามีผลงานวิชาการตีพิมพซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการสมัครงาน 

 5.3 ผลงานวิจัยนําไปสูการใชประโยชนในดานตางๆ เชน การทําโครงการพัฒนา/แกไขปญหาชุมชน 

การบริการชุมชน การเรียนการสอน ฯลฯ  

 

6. ลักษณะสําคัญหรือองคความรูของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

 การดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดกระบวนพัฒนาทักษะใหแกนักศึกษาในหลายดานซ่ึงเปนประโยชน

ตอการทํางานในดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ไมวาจะเปนกระบวนการแสวงหาประเด็นปญหาในพ้ืนท่ี การ

ลงพ้ืนท่ีและเก็บขอมูล การอานเพ่ือทบทวนงานศึกษาท่ีเก่ียวของ/หรือแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของ การเขียนเรียบ

เรียงงานวิชาการ การนําเสนองานวิชาการ (ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) เปนตน อีกท้ังเปนการบูรณา

การงานตางๆ หลายดานท้ังการเรียนการสอนสูงานวิจัย การนํางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชนในดานการ

บริการชุมชน/การพัฒนาทองถ่ิน และการแกไขปญหาชุมชน 

 

7.  ผลการนําไปทดลองใชกับประชากร กลุมตัวอยาง หรือกลุมเปาหมาย 

 7.1 ไดงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (ดูจากตารางท่ี 1)  

 7.2 ไดบทความวิชาการท่ีไดรับตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ดูจากตารางท่ี 2)  

 7.3 ไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานวิจัย (ดูจากภาพท่ี 2 และ 3)  

  (1) บทความเรื่อง “บทบาทของวัดตอการทอผามัดหม่ี: กรณีศึกษากลุมทอผามัดหม่ีนิคมทุง

โพธิ์ทะเล ต.นิคมทุงโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร นําเสนอโดยนางสาววรัญญา เผือกเพ็ง และนางสาวสุดา

รัตน คําบันลือ ไดรับรางวัลการนําเสนอดีเดนประเภทบรรยาย (Oral presentation) 



ภาพท่ี 2 ประกาศนียบัตรรางวัลการนําเสนอบทความประเภทปากเปลา (Oral Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) บทความเรื่อง “การศึกษาการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจชุมชนกรณีกลุมอาชีพถานไบโอนิค 

บานหนองไมแดง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร” ไดรับรางวัลการนําเสนอดีเดนประเภทโปสเตอร 

(Poster presentation) 

 

ภาพท่ี 3 ประกาศนียบัตรรางวัลการนําเสนอบทความประเภทโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การวิเคราะหและสรุปผลการทดลองใช 

 กระบวนการพัฒนาทักษะฯ ผานการทํางานวิจัยของนักศึกษาท่ีทางหลักสูตรไดออกแบบไวได

กลายเปนเง่ือนไขท่ีทําใหนักศึกษาตองพัฒนาทักษะตางๆ อยางเปนระบบ ต้ังแตการเรียนรูหรือการฝกทักษะ

จากรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรท่ีสอดรับกับการพัฒนาทักษะดานการวิจัยโดยตรงและโดยออม การผลักดันให



นักศึกษาเขาสูกระบวนการพัฒนางานเขียนทางวิชาการ ไปจนถึงการพัฒนาทักษะในการนําเสนองานวิชาการ 

และสุดทายท่ีทางหลักสูตรตองพยายามผลักดันตอไปคือการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและผลักดันใหนําเอา

งานวิจัยมาใชประโยชนจริงตอไป ตลอดจนพัฒนาถึงข้ันท่ีนักศึกษาสามารถคิดคนและสรางนวัตกรรมทางสังคม

เพ่ือนําไปใชแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคตได 

 

9. ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

 9.1 งบประมาณบางสวนท่ีไดรับการสนับสนุนจากคณะและโปรแกรมวิชา 

 9.2 ความมุงม่ันตั้งใจของนักศึกษา 

 9.3 ความรวมมือและการทํางานเปนทีมของคณาจารยในโปรแกรมฯ  

 9.4 ปจจัยภายนอกบางประการ เชน การกอตั้งเปนเครือขายดานการพัฒนาชุมชน สังคมและทองถ่ิน 

(CSD สัมพันธ) ท่ีมีการจัดกิจกรรมนําเสนอบทความวิจัย/วิชาการในงาน และเก็บคาลงทะเบียนในอัตราท่ีไมสูง

มากทําใหทางาโปรแกรมสามารถสงบทความของนักศึกษาเขารวมนําเสนอไดคอนขางมาก  

 

10. แนวทางในการพัฒนาตอไป 

 10.1 ในดานปริมาณ ผลักดันใหนักศึกษาไดมีโอกาส/ประสบการณในการพัฒนาทักษะและนําเสนอ

ในงานประชุมวิชาการเพ่ิมข้ึน  

 10.2 ในดานคุณภาพ ยกระดับงานวิจัยใหมีคุณภาพ โดยงานวิจัยระดับปริญญาตรีจะเนนท่ีการสํารวจ

สภาพปญหา อุปสรรค หรือแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหสามารถนําผลวิจัยไปใชทําโครงการฯ ไดจริงตอไป 

 10.3 ยกระดับบทความตีพิมพ โดยผลักดันใหสามารถนําไปตีพิมพในวารสาร TCI และ/หรือสามารถ

นําเสนอในงานวิชาการระดับนานาชาติ (สําหรับนักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษดี)  

 10.4 ผลักดันใหผลการวิจัยนําไปสูการเสนอนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินได 

  

11. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 

 11.1 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน ตอจํานวนงานวิจัยนักศึกษาท่ีตองดูแลคอนขางมากและมัก

กระจุกตัวท่ีทานใดทานหนึ่ง ทําใหอาจจะสงผลกระทบในแงคุณภาพงานวิจัย  

 11.2 ในดานการบริหารจัดการ ณ ขณะนี้ยังไมมีระบบท่ีใหภาระงานแกอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 

 11.3 งบประมาณในการดําเนินการจัดงานสัมมนาวิชชาการ และการสงนักศึกษาไปนําเสนอผลงานใน

เวทีระดับชาติคอนขางจํากัด 

12. จํานวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          

ปรับปรุงในแตละครั้งประกอบดวย 

 - ปการศึกษาท่ี 2559 เปลี่ยนจากการทํางานวิจัยกลุม กลุมละ 5-6 เปน จับคู หรือมากสุดไมเกิน 3 

คน/เรื่อง (กรณีมีเศษ) พรอมกับเปลี่ยนจากเดิมท่ีผูสอนรายวิชาการวิจัยภาคสนาม เปนผูควบคุมดูแลงานวิจัย



ท้ังหมด เปนระบบท่ีปรึกษา โดยกําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยทุกเรื่อง ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญหรือ

ความสนใจในประเด็นนั้นๆ ของท่ีปรึกษาตรงกับงานวิจัยท่ีนักศึกษาตองการทําหรือไม จากการปรับปรุงในครั้ง

นี้ ทําใหไดหัวของานวิจัยท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน   

 - ปการศึกษาท่ี 2562 เปลี่ยนจากการทํางานวิจัยแบบคู เปนการทําเดี่ยวเพ่ือใหนักศึกษาทุกคนไดฝก

กระบวนการทําวิจัยอยางเต็มท่ี ในปนี้ปริมาณหัวขอวิจัยเพ่ิมข้ึนมาก 

 - ปการศึกษาท่ี 2563 ไดเปดวิชาเลือกเพ่ิมอีก 1 วิชา คือ วิชาหลักและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพจากเดิมท่ีมีเพียง วิชาการวิจัยภาคสนาม ท้ังนี้เพ่ือทําใหอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยไดมีภาระการสอน 

(โหลดสอน) แตท้ังนี้ก็จะยังไมครอบคลุมอาจารยท่ีปรึกษาทุกทาน   

 

13. จํานวนและรายช่ือของหนวยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช 

 - โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนําผลงานวิจัยและบทความ

ตีพิมพไปใชตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 

 - โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมนําผลงานวิจัยไปใชในการเขียนโครงการ “คายเรียนรูวิถีมงปาคา ต.

โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร” เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  

 - ผูนําหมูบานปาคานําเอาผลผลิต/นวัตกรรมท่ีไดจากการดําเนินโครงการฯ ดังกลาวไปใชเพ่ือ

พัฒนาการทองเท่ียวของหมูบาน 

 - นักศึกษานําเอาผลงานตีพิมพและรางวัลท่ีไดรับไปใชสมัครงาน (นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง) และ

หนวยงานได Feedback กลับมาวารับนักศึกษาเขาทํางานเพราะพิจารณาเห็นวานักศึกษาสามารถทําวิจัยได 

และมีรางวัลจากการนําเสนองานวิจัย 

 - นักศึกษานําเอาผลงานตีพิมพของตนไปใชสมัครเขารวมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน 

(มอส.) ซ่ึงตอนนี้ผานการคัดเลือกในข้ันการพิจารณาเอกสารสมัครฯ แลว  

 

หมายเหตุ   หัวขอสามารถเพ่ิมเติมไดหากผูรับผิดชอบพิจารณาวาจําเปน เปนประโยชนและมีคุณคาตอการ

ปรับปรุงพัฒนา 

 
 


