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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

ค าน า 
ในปัจจุบัน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ

มากเพราะเป็นการน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในหน่วยงานและสามารถเป็นแนวคิดในการพัฒนาก าลังคนให้มี
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จึงมีการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
ให้แก่ผู้สนใจหรือนักวิจัยด าเนินงานวิจัยดังกล่าว การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 
ส าหรับการขอทุนวิจัยจากเจ้าของทุนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องศึกษาทั้งระบบงาน นโยบาย และแนวคิด 
ในการนี้ สมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 3 ได้พบว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนา
ความรู้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการบริหารจัดการให้คนในองค์กรมีความรู้ฝังแน่นอยู่ภายใน (Tacit Knowledge)
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรที่ต้องการความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

ด ังน ั้น ว ิทยาล ัยนานาชาต ิ จ ึงเห  นความส าค ัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้นวัตกรรม  โดยการเร ิ่มต ้นการศึกษาแหล่งทุนวิจัย แล้วศึกษาทั้งระบบงาน นโยบาย และแนวคิด 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช ้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร ื ่องมือในการเร ียนรู้ เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีอยู่ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรวมทั้งนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีอยู่ในตัวบุคคลหรือใน
เอกสาร น ามาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ สามารถท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและให้ได้รับทุนจากภายนอก 

 
 
         
       (รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ) 

            CKO กลุ่ม “โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) 

        
        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ 

ระดมความคิดเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ให้ตนเองและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ  โดยในวันที่ 
28 ตุลาคม 2562  ได้มีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2562   รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ (รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ) ได้แจ้งปฏิทินการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและก ากับ
ติดตามงานจัดการความรู้(KM) ประจ าปีงบประมาณ 2563  และคณะกรรมการได้น าไปแจ้งแก่อาจารย์และ
บุคลากรในสายงาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ 2563  แก่ ผู้บริหารและ
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งร่วมกันก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นที่ส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของวิทยาลัย
นานาชาติ และมีการจัดตั้งกลุ่มความรู้พร้อมตั้งชื่อกลุ่มความรู้ร่วมกัน แล้วให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน เลือกเข้า
กลุ่มตามความสนใจ หรือสมาชิกของกลุ่มสามารถปรับชื่อตามความคิดเห็นและข้อสรุปของสมาชิก แต่ยังคง
ความสอดคล้องกับความรู้หลักที่จ าเป็นที่ส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ 

   ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน จ านวน 9 คน (ดังรายชื่อสมาชิกในข้อ 2) ซึ่งส่วนมากเป็นสมาชิก
กลุ่มเดิมของกลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสนใจ
เกี่ยวกบัการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และเนื่องจากมีแนวความคิดสอดคล้อง
กันคือโครงการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน ให้ความสนใจเกี่ยวกับการน านวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการท างาน การใช้ชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  ในรูปแบบหนึ่งคือผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมร่วมกันและต้องมี
การศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ซ่ึงมีการศึกษาทั้งในภาพรวมที่เป็น
ระบบและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน กระบวนการหรือวิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดหรือผลกระทบ
ของการด าเนินงาน และมีการศึกษาแหล่งทุนวิจัย เงื่อนไขและข้อก าหนดของทุนของแต่ละแหล่ง แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 3 ได้เขียนโครงการวิจัย
ดังกล่าวไปขอทุนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการการวิเคราะห์ผลการ
สอบ O-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับทุนในการวิจัยดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้ข้อคิดและประสบการณ์ในการจัดท าแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ให้แก่สมาชิกองค์ความรู้อ่ืนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่
สนใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม จากหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



2 
 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ 
คุณเอ้ือ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ท าหน้าที่ใน
การก าหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์และจัดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
คือผู้ที่สามารถออกแบบและ
จัดด าเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการด าเนินงาน
ระบบ IT  

3 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณอ านวย (Knowledge 
Facilitator: KF) เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร 
(คุณเอ้ือ) รวมทั้งความคิด
จากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  

4 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร วิทยาลัยนานาชาติ คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
เป็นผู้ที่สามารถออกแบบ
และจัดด าเนินการระบบไอที
ที่เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการดาเนินงาน
ระบบ IT  

5 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณประสาน (Network 
Manager) เป็นผู้ที่คอย
ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
6 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร สาขวิชาธุรกิจการบิน 

วิทยาลัยนานาชาติ 
คุณลิขิต (Note Taker)  
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่จดบันทึกใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกใน
กระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ
บันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 

7 อาจารย์ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร สาขาวิชาธรกิจระหว่างประเทศ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ (Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา 
และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

8 อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา 
และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

9 อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา 
และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

* บทบาทหน้าที่ ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
จากการที่วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ 

(KM) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ให้แก่ ผู้บริหารและ 
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งร่วมกันก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็น ที่ส าคัญต่องาน หรือกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ 
และมีการจัดตั้งกลุ่มความรู้(KM) พร้อมตั้งชื่อกลุ่มความรู้นั้น กลุ่มจัดการความรู้ 3 ได้มีการประชุมร่วมกัน เวลา 
13.00-15.00 น.  เพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงในกลุ่มสมาชิก 3 เรื่องหลัก คือ  

1.1.1 สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ(กลุ่มความรู้ 3) 
     การสอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ โดยที่ประชุม
มอบหมายให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นผู้ด าเนินการ จากการสอบถามความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วม พบว่า
สมาชิกมีความต้องการทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ที่สามารถ
ขอทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการสอบถามสมาชิกท่านใดเคยได้รั บทุน
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม พบว่า จากผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์สมาชิก
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ และอาจารย์
พงศ์ระพี แก้วไทรฮะได้ท าการวิจัยที่สอดคล้องกับการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม แต่ไม่ได้ท าการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรม 

1.1.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    เนื่องจากสมาชิกทุกคนเป็นกลุ่มเดิมของกลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้แก่ รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ  อาจารย์ดร.บุญทอง บุญทวี  ผศ.ดร. กรองทอง  ไคริรี  
อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร และอาจารย์ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร  รศ.ฉวีวรรณ 
แก้วไทรฮะ อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ และอาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี จึงมีการทบทวนการท างานเดิมและให้
สมาชิกเลือกและเสนอสมาชิกในกลุ่ม ที่มีความเหมาะสมในบทบาทหน้าที่คุณเอ้ือ  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกได้มอบให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นคุณเอ้ือ(CKO ของ
กลุ่ม) เพ่ือให้ท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และ
ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้มีความเหมาะสม เพื่อการท างานต่อเนื่อง สมาชิกร่วมกันทบทวน ชื่อกลุ่ม และองค์
ความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ชื่อกลุ่มจัดการความความรู้ คือ “กลุ่มการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม” ก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ “แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”  โดยมีรายชื่อ และหน้าที่ของ
สมาชิกท้ังหมด ดังตาราง  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่

1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณเอ้ือ 
2 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวิศาสตร์ 
3 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณอ านวย 
4 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวิศาสตร์ 
5 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณประสาน 
6 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณลิขิต 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่

7 อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 
8 อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 
9 อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหน่ง :คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ 
               

       1.1.3  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
               สมาชิกกลุ่มความรู้ 3 ร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้  

          (1)  มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม สรุป
เป็นเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของวิทยาลัยนานาชาติ  

          (2) อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เพ่ือขอทุน
วิจัยภายนอก อย่างน้อย 2 ชุด/แผน/โครงการวิจัย 
                     รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ : CKO น าเสนอว่า มีทุนวิจัยภายนอกของรัฐบาลและของหน่วยงาน หลาย
แห่ง ซึ่งจะมีมาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมจึงได้ก าหนดให้ใช้แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
                        (1) มอบหมายให้คุณลิขิตรวบรวมงานวิจัยและแหล่งทุนที่เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งให้สมาชิกทุก
คนร่วมกันแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่ และน าเสนอองค์ความรู้ทั้งที่เป็นเอกสาร และ
จากข้อความหรือบันทึกจากระบบออนไลน์ มอบหมายให้คุณลิขิตเป็นผู้รวบรวม 
                        (2) จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทั้งในกลุ่มนักปฏิบัติ และ
จากบุคคลในวิทยาลัย จากนั้นน ามาสกัดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงแนวทาง/ เทคนิค/วิธีปฏิบัติการ ก าหนด  2 
เดือน/ครั้ง  
                        (3) เชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการท าโครงการขอทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมบอก
เล่าเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย และเชิญนักวิชาการ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยด้านนวัตกรรมมา
บรรยาย และจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนจากการประชุมและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี  
                        (4) มอบคุณวิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของ
วิทยาลัยนานาชาติ น าองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน “แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรม” เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้เข้าศึกษาองค์
ความรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

   (5) จัดประชุมชี้แจงอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล และน าไปจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ต่อไป  

   (6) จัดประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน เพื่อปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของวิทยาลัย  

(7) สรุปผลการด าเนนิงานของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

 1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
1.2.1 รายงานการประชุมคร้ังที ่1  
1.2.2 รายชื่ออาจารย์ทีไ่ด้รับทนุสนับสนนุจากภายนอก (ในภาคผนวก) 
1.2.3 รายชื่อสมาชิกและหนา้ทีข่องสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ดังปรากฏในส่วนที่ 1  

ของรายงานฉบับนี ้
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   1.2.4 ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม” ดังปรากฏในรายงานข้อ 1.1.2   

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
    2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
          จัดประชุมสมาชิกในกลุ่มความรู้ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องศึกษา 
และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ทัง้ให้คุณลิขิตรวบรวมเพ่ือน าไปจัดท าโครงสร้างความรู้ และเตรียม
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ส าหรับน าไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ตาม
กรอบที่ก าหนดร่วมกัน 3 ประเด็นที่ต้องศึกษาประกอบด้วย 
                  (1) บริบทในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม  
                  (2) นวัตกรรมที่ส าคัญและน่าสนใจในยุคปัจจุบัน 
                  (3) แหล่งทุนวิจัย  
     2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : (ในภาคผนวก) 
          กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม  
 

3.  การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
      3.1  รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
                1)  สมาชิกในกลุ่มความรู้ 3 น าความรู้ที่ได้จากการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์
ผลการสอบO-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท าการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563 มาสรุปเพื่อใช้
เป็นแนวคิดในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ดังในแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จาก สทศ. 
 

2) สมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 3 น าแนวคิดเจากการด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลการสอบ
O-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทาง

ระดมความคิดเพ่ือก าหนด 
แนวการเขียนโครงการโดย 
-วิเคราะห์และสรุปสิ่งที่ได้
จากการศึกษา นโยบาย 
แนวคิด โครงการต่างๆ 
ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
-วิเคราะห์ วัตถุประสงค ์
และเงื่อนไข ทีป่ระกาศให้ทุน 
วิจัยของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ 
-นโยบาย และเป้าหมายของ
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
-งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ทดสอบระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ (O-NET) 

-เขียนโครงการขอทุน
และได้รับทุนวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมจาก สทศ. 
-สรุปองค์ความรู้
นวัตกรรมทีไ่ด้จาก
การศึกษาและ
ด าเนินงานวิจัยในทุน
ที่ได้รับ 
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาประกอบการเขียนโครงการวิจัยส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียน
ออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะ ในการนี้
วิทยาลัยนานาชาติได้รับงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 3 จึงวิเคราะห์การเขียนโครงการวิจัย
ส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย แล้วสรุปและน ามาปรับแนวการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม (ฉบับร่าง) 

3) สมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 3 และสมาชิกกลุ่มอ่ืนของวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โดยสมาชิกในกลุ่มความรู้ที่ 3 น าองค์ความรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและได้รับทุน มาเผยแพร่ให้แก่อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ โดย  
รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ อาจารย์พงศ์ระพี  แก้วไทรฮะ เป็น
วิทยากรเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
               4) สมาชิกสรุปและน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่มความรู้อื่น มาพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม(ฉบับร่าง)  
      5) ส่งแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม(ฉบับร่าง)ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย 
                   5.1) รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก 
          5.2) รศ.สุริยา  ตันติวิวัฒน์ 
                   5.3) ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :(ในภาคผนวก) 
               1) แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม(ฉบับร่าง) 

     2) โครงการการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน
ส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     3) โครงการวิจัยส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 
 

 4.  การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
           4.1  รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
                 อาจารย์วิทยาลยันานาชาติ แต่ละสาขา เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)   
เพ่ือขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 มาตรา 26(1) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6 
โครงการ 
            4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
                  ชื่อโครงการที่ส่งไปขอรับทุนวจิัยจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
                   1) โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 
(MOOC) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีงบประมาณ 2564)  
                   2)  โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถแท๊กซี่ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ส าหรับการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีดิจิทัล (ปีงบประมาณ 2564) 
                   3)  โครงการเทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการบริการสู่ 
มาตรฐานสากลยุคดิจิทัล  (ปีงบประมาณ 2564) 
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                   4) โครงการระบบการจัดการสร้างเนื้อหาบทเรียนแบบความจริงเสมือน (Virtual Reality 
Lesson Content Management System: VRL-CMS) (ปีงบประมาณ 2564) 
                   5) โครงการศูนย์พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ครบวงจร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(ปีงบประมาณ 2564) 
                   6) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชั่นเออาร์ (Augmented Reality) เพ่ือส่งเสริม

และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย(ปีงบประมาณ 2564) 
  

      5.  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
กลุ่มความรู้ 3 ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และน ากระบวนการ/วิธี
ปฏิบัติงาน ในเรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ผลดังนี้ 
      กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   การบริหารจัดการและ
สร้างองค์ความรู้ภายในกลุ่ม
โดยการกระจายอ านาจและ
ใช้ประสบการณ์เดิมของ
สมาชิกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันแล้วสรุปเป็น
องค์ความรู้ 

มีหลักการท างานในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มโดยสมาชิกยึดหลัก 4 E 
1. Empowerment  
(การสร้างพลัง) 
2. Engagement  
(การสร้างความผูกพัน) 
3. Empathy  
(การเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน) 
4. Encouragement  
(การให้ก าลังใจ) 

หลักการท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- 

การเขียนโครงการค านึงถึง  
-นโยบาย เป้าหมายและ
พันธกิจของผู้ให้ทุน  
-โครงการของรัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
มาใช้ในหน่วยงาน 
-เงื่อนไขหรือข้อตกลงใน
สัญญาการให้ทุน 

การเขียนโครงการเพ่ือขอทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ต้องพิจารณา การได้มาซึ่ง  
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 
วิธีการได้ข้อมูล อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และการ
น าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในหน่วยงาน
และสาธารณชนที่เก่ียวข้อง 
 

 การเขียนโครงการให้
ครอบคลุม 

-ศึกษาแผนระยะยาว
ของหน่วยงานที่
ต้องการขอทุนวิจัย 
- ศึกษาสัญญา 
ข้อตกลง ให้เข้าใจและ
ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้วยการผลิตสื่อหรือ

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วย
การผลิตสื่อให้ผู้อื่นเรียนรู้จาก 

เผยแพร่ความรู้และ
ทักษะให้แก่บุคลากร

ก า ร เผ ย แ พ ร่ อ ง ค์
ความรู้ด้วยการผลิต
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เอกสารเพ่ือให้ผู้สนใจ
ศึกษา 

website ของวิทยาลัย
นานาชาติ  

ของวิทยาลัยโดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อออนไลน์ การ
ผลิตนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ระบบ
ออนไลน์ และการใช้
สื่อออนไลน์ในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือ
เขียนโครงการขอทุน
วิจัย หรือขอ
งบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ  

สื่อหรือเอกสารเพ่ือให้
ผู้สนใจศึกษา 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
     เอกสาร แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม   

   
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
     6.1  รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู ้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม  ได้น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับข้อความ กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน เรื่อง “ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”  และสรุปองค์ความรู้เรื่อง “ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรม”  รวมทั้งจัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน เรื่อง“ แนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”   เตรียมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องน าสู่การปฏิบัติ ดงันี ้

 
กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ไดป้รับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1.น าประเด็นข้อเสนอแนะและขอ้คิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข  
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม   
2.จัดพิ มพ์ เป็นรูป เล่มและท าส าเนา 
เผยแพร ่

 1.ทบทวนและสรุปประเด็นทีต่อ้ง
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ให้มี
ความถูกต้อง เหมาะสมกับการ
น าไปใชไ้ด้อย่างมีคุณภาพ 
2 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  เผยแพรท่าง
ออนไลน์ และจัดท า  QR Code ให้
ผู้สนใจ สแกนอ่าน  

1. ข้อความ ให้ เหมาะสมและ
ถูกต้อง 
2. ความละเอียดในขั้นตอนการ
น าเสนอ 

         

          6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
6.2.1  เอกสาร“ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”   
6.2.2  เอกสารความรู้ 
6.2.3 เล่มรายงานโครงการจัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้  
     ความรู้ที่ได้  

1.1 แนวทางการด าเนินงาน  
                        ควรศึกษาทั้งในภาพรวมที่เป็นระบบและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการด า เนินงาน 
กระบวนการหรือวิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดหรือผลกระทบของการด าเนินงาน การศึกษาแหล่งทุนวิจัย เงื่อนไข
และข้อก าหนดของทุนของแต่ละแหล่ง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมร่วมกันในกลุ่ม  
ดังนี้ 
                (1) ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้  ความสามารถ ของสมาชิกเพ่ือการด าเนินงาน
ร่วมกันตามบทบาทและหน้าที่ 

       (2) ก าหนดกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมให้เป็นไปตาม แนวทางของมหาวิทยาลัยและแนวทางระดับชาติ และความต้องการของหน่วยงานที่
ให้ทุนวิจัย 

       (3) จัดการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ให้
สมาชิกมีความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโดยเน้นประเด็นส าคัญของหน่วยงานที่ให้ทุน และจัดท าเป็นเล่ม
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ ใน
ช่องทางต่างๆ คือ แจกให้อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และน าเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของวิทยาลัย  

       (ภ) สืบค้น ติดตาม แหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยและข้อก าหนดการขอทุนวิจัย เพ่ือให้
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

       (6) สนับสนุนให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ไป
ยังหน่วยงานที่มีการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ของอาจารย์ให้สามารถด าเนิน
งานวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
             1.2 แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของสาขาวิชา  

       (1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในสาขาและความต้องการหรือความสนใจ
ในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของอาจารย์ในสาขวิชา 

       (2) ศึกษาแหล่งทุนวิจัยที่ต้องการสร้างองค์ความรู้หรือพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา  

       (3) ช่วยเหลือกันในสาขาวิชาเพ่ือหาข้อมูลและประสบการณ์วิจัยที่สร้างองค์ความรู้ 
รวมทั้งแสวงหาเครือข่ายด้านการวิจัยที่สอดคล้องกันกับสาขาอ่ืนในวิทยาลัย ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายและกระจายในวงกว้าง 

       (4) ก าหนดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยของสาขาเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของสาขา ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวนโยบายของกระทรวง 

       (5) ก าหนดหัวข้อการวิจัย ในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมของสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้  
            1.3 แนวทางการท างานวิจัยของอาจารย์  

       (1) ศึกษาแหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยและข้อก าหนดการขอทุนวิจัย 



11 
 

       (2) ท าวิจัยโดยร่วมมือกัน เพราะอาจารย์แต่ละคน มีทักษะและความสามารถเฉพาะตน 
การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมจะท าให้ทีมงานวิจัยเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและงานวิจัยบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

       (5) เรียนรู้ ปรึกษากับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจะสามารถขจัดปัญหา
หรืออุปสรรคได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้มากข้ึน  

       (6) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการน าเสนองานวิจัยของผู้วิจัยท าให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ได้มาก 

       (7) ควรเริ่มท าการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมในวิชาที่สอนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาท่ีอาจารย์เป็นผู้สอนเอง  
      
          ผ่านการกลั่นกรองจาก 

            ความรู้ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก 
  (1) สมาชิกกลุ่ม 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 บันทึกอยู่ท่ี 
           เว็บไซด์ของวิทยาลัยนานาชาติ 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  
                -สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ได้รับองค์ความรู้จาก
ผู้ที่มีประสบการณ์สูงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ศึกษาวิจัยมากและกว้างไกลขึ้น  
           2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
                 -ได้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
                 -ได้กระบวนการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
                เอกสารหลักฐานอ้างอิง  
                (1) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก  

      (2) โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
บันทึกอยู่ที ่

 
3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้  
           3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
       1) อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติมีแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
                2)  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพ่ือขอรับการ
ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 มาตรา 26(1) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6 โครงการ  
           3.2 ปัญหาและอุปสรรค  
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                 -อาจารย์มีภาระงานมาก ท าให้มี โอกาสในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมให้แก่ตนเองน้อย  
                 -แหล่งทุนวิจัยส่วนมากมีระยะเวลาให้ด าเนินการวิจัยสั้น ท าให้อาจารย์ที่จะท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูน้วัตกรรมไม่มั่นใจว่าจะท าเสร็จได้ตาม เงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 
 
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
           4.1 งานวิจัย  
                 -น าแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมไปปรับใช้ในการเตรียม
พัฒนาอาจารย์ และ สนับสนนุ ส่งเสริมใหท าการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของสาขาวิชาต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น  
           4.2 นวัตกรรม          - น านวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ท่ีพบจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านอื่นต่อไป  
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ภาคผนวก 
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
   1.1. บันทึกการประชุม 

การประชุมสมาชิกกลุ่มความรู้ 3 
(การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม) 

                             วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.   
    ณ ห้องประชุม 303 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
------------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี 
หัวข้อการประชุม 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับ 

1.1 ความส าคัญในการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของสมาชิกในกลุ่ม  
1.2 ให้สมาชิกเลือกผู้บริหารจัดการความรู้ของกลุ่ม ( CKO : Chief Knowledge Officer )  
1.3 มอบหมายให้ผู้บริหารจัดการความรู้ของกลุ่มด าเนินการประชุม และด าเนินการท างาน 

ของกลุ่ม 
2. ผู้บริหารจัดการความรู้ของกลุ่มด าเนินการประชุมเก่ียวกับ 

       2.1 ความต้องการในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติการหรือกลุ่มความรู้ 3 และประสบการณ์ที่ 
สมาชิกได้รับทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม จากหน่วยงานภายนอก 

       2.2 การเลือกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกลุ่มความรู้ 
       2.3 การทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มและมอบหมายงาน 

ผลการประชุม      
                       2.1. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นผู้ด าเนินการประชุม จากการสอบถามความต้องการของ
สมาชิกที่เข้าร่วม พบว่าสมาชิกมีความต้องการทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้นวัตกรรม ที่สามารถขอทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการสอบถาม
สมาชิกท่านใดเคยได้รับทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม พบว่า จากผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีอาจารย์สมาชิกจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รศ.
ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ และอาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะได้ท าการวิจัยที่สอดคล้องกับการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม แต่ไม่ได้ท าการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 

        2.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
         สมาชิกได้มอบให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นคุณเอ้ือ(CKO ของกลุ่ม) เพ่ือให้ท าหน้าที่
ก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และทบทวนหน้าที่ของ
สมาชิก ตามที่สมาชิกเลือกบทบาทหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ สมาชิกร่วมกันทบทวน ชื่อกลุ่มจัดการความ
ความรู้ คือ “กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม” ก าหนดองค์ความรู้หลักที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”  
โดยมีรายชื่อ และหน้าที่ของสมาชิกท้ังหมด ดังตาราง  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่

1 รศ. ทัศนีย์ ศริิวรรณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณเอ้ือ 
2 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวิศาสตร์ 
3 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณอ านวย 
4 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวิศาสตร์ 
5 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณประสาน 
6 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณลิขิต 
7 อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 
8 อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 
9 อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณกิจ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหน่ง :คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ 
               
  2.3 ผู้ด าเนินการประชุม  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 3 
สมาชิกกลุ่มความรู้ 3 ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  ได้ทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ดังตาราง 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ 
คุณเอ้ือ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ท าหน้าที่ใน
การก าหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์และจัดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
คือผู้ที่สามารถออกแบบและ
จัดด าเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการด าเนินงาน
ระบบ IT  

3 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณอ านวย (Knowledge 
Facilitator: KF) เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร 
(คุณเอ้ือ) รวมทั้งความคิด
จากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
4 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร วิทยาลัยนานาชาติ คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) เป็น

ผู้ที่สามารถออกแบบและจัด
ด าเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการความรู้
ขององค์กร หรือเครือข่ายการ
ดาเนินงานระบบ IT  

5 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณประสาน (Network 
Manager) เป็นผู้ที่คอยประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงานให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

6 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณลิขิต (Note Taker)  
เป็นผู้ที่ท าหนา้ที่จดบันทึกใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
รูปแบบตา่ง ๆ เชน่บนัทึกใน
กระดาษ บนัทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึก
ในเว็บไซต/์เว็บบล็อก 

7 อาจารย์ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ (Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้ด าเนนิ
กิจกรรมความรู้ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และ
เปลี่ยน แปลงความรู้สู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

8 อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้ด าเนนิ
กิจกรรมความรู้ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และ
เปลี่ยน แปลงความรู้สู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

9 อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้ด าเนนิ
กิจกรรมความรู้ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และ
เปลี่ยน แปลงความรู้สู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

* บทบาทหน้าที่ ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์ 
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                    1.2 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รบัทุนสนบัสนุนจากภายนอก 
                          ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ผลการสอบO-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือ
มหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
                      หวัหน้าโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ 
                          ผูว้ิจัยร่วม: 1. ดร.บุญทอง บุญทวี 
                        2. ดร.กนกรัตน์รัตน์  คุณะสารพันธ์ 
                        3. อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี 
                        4. อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ 
        นอกจากนีว้ิทยาลัยนานาชาติได้รับงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 
                             ชื่องานวิจัย การส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย  
                               หวัหน้าโครงการวิจัย:  ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

                                  ผู้วิจัยร่วม:  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา    
        สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
 
2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 

2.1 เอกสารความรู้ 
  นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

        โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
         นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะ
เป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความ
เป็นระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (๒) การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) การปฏิรูป
งบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และMulti-year 
Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น“กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่าง
แท้จริง ดังนี้  
       1) ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศสู่
อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง ๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้  
          1.1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
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สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานท า
ในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคน
สูงวัย  
        1.2) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) โดย
จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย ๓ 
ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (๑) สร้างคน
และองค์ความรู้เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้ง
ของไทยและของโลก (๒) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความ
ยากจนแบบแม่นย าและเบ็ดเสร็จ (๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้า
ทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, 
Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่
จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 
         ๑.๓) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้อง
แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ 
(Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand 
เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation  
         ๑.๔) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง
ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 
(Frontier Research /Frontier Knowledge) (๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based 
Development) ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) 
ภาคใต้ (ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐)  
         ทั้งนี ้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญท่ีจะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Park) ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา
ให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency 
เป็นต้น  
         ๒) โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี ้ 
             ๒.๑) โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (๓) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) 
การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
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แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic 
Thailand (๘)โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) 
โครงการ Futurium เป็นต้น 
             ๒.๒) โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
ออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็น
โครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศท่ีส าคัญ รวมทั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง  
       ๓) การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาท ินโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม(Platform) 
ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ  
            โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพ่ือ
วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์
ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ  
           1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การก ากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”  
           2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”  
           3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ  
สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย  
           4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้อง
ได้เป็น Performent Based Accountability System  
          5) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the 
Loops  
          6) เน้นการท างานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility ระหว่าง
หน่วยงาน  
         7) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มาเป็น  

 
  2.2 กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 
       1) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม โดยมีเหตุผลและความส าคัญของ
งานวิจัยที่เก่ียวกับ  

1.1)  บริบทในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ประกอบด้วย ปัจจัย สภาพพ้ืนฐาน นโยบาย แนวคิด 
ของแหล่งให้ทุนวิจัย ความต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรมของหน่วยงาน 

1.2)  นวัตกรรมที่ส าคัญและน่าสนใจในยุคปัจจุบัน เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร 
การให้ความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แนวคิด ของ
แหล่งให้ทุนวิจัย 
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1.3) ผลส าเร็จ ที่เป็นตัวอย่างงานหรืองานวิจัยขององค์กรอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ซึ่งสามารถน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ 

1.4) ผลที่เกิดและผลลัพธ์ จากการด าเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่ผู้วิจัย
เสนอ 

      2)   นวัตกรรมที่ส าคัญและน่าสนใจในยุคปัจจุบัน 
            2.1 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งเป็นรูปในสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เช่น
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ตาดู หูฟัง และกายสัมผัส 

      2.2 นวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ซึ่งเป็น 
นวัติกรรมที่สร้างให้กลุ่มเป้าหมายประสบผลส าเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข นวัตกรรมด้านนี้เป็นทั้งนวัตกรรม
วิธีการ  
           2.3 นวัตกรรมผสมผสาน เป็นนวัตกรรมวิธีการโดยมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ช่วยสร้างหรือพัฒนา  
            การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาและ
ยกตัวอย่างนวัตกรรมแบบผสมผสานให้เจ้าของทุนทราบถึง การสร้างหรือการพัฒนา และการใช้นวัตกรรม 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
      3) แหล่งทุนวิจัย  
           3.1)  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช) 
           3.2) ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) 
           3.3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก) 
           3.4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
           3.5) หน่วยบริหารและจัดการทุนดา้นการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท) 
           3.6) หน่วยบริหารและจัดการทุนดา้นการพฒันาก าลงัคนและทนุด้านการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา การวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม(บพค) 
           3.7 หน่วยบริหารจัดการทุนดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพช)    
           3.8)  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) 
           3.9) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
           3.10)  หน่วยงานหรือกระทรวงอ่ืน ที่ประกาศให้ทุน 
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3 แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับร่าง) 
      การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมประกอบด้วย 

3.1 ชื่อโครงการ ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
           ชื่อผู้วิจัย: ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วม   
    3.2 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            การเขียนขอทุนวิจัยระดับกระทรวงควรกล่าวถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย และนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ที่
ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นเร่งด่วนในด้านคนและการศึกษา แต่ใน
ระดับองค์กรหรือหน่วยงานบางแห่งอาจไม่กล่าวถึง นอกจากนี้ต้องกล่าวถึงบริบทในการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม นวัตกรรมที่ส าคัญและน่าสนใจในยุคปัจจุบัน และนวัตกรรมใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย 
แนวคิด ของแหล่งให้ทุนวิจัย ตัวอย่างงานหรืองานวิจัยขององค์กรอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ซึ่งสามารถน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ได้  ผลที่เกิดและผลลัพธ์ จากการด าเนินงาน
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่ผู้วิจัยเสนอนวัตกรรมที่ส าคัญและน่าสนใจในยุคปัจจุบันสามารถ
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงาน และสาธารณชนได้ รวมทั้งระบุ ศักยภาพ ความสามารถ และผลงานของผู้
ขอทุนวิจัย  
    3.3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ให้ศึกษาชื่อทุนวิจัยที่ให้เป็นหลักในการเขียน ไม่ควรเกิน 3 ข้อ 
    3.4 เป้าหมายของการวิจัย ระบุเป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดให้
ชัดเจน ตามหน่วยงานหรือแหล่งทุนต้องการ รวมทั้งต้องพิจารณาจ านวนงบประมาณ หรือเงินทุนที่คาดว่าจะ
ได้รับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิจัย  
    3.5 นิยามศัพท์ กล่าวให้ความหมายค าที่ใช้ในงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่าน 
    3.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับชื่องานวิจัยเป็นหลักและเรื่องที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
    3.7 วิธีด าเนินการวิจัย ระบุประเภทการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ( ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้
ชัดเจน)  เครื่องมือวิจัย (ระบุเครื่องมือที่ใช้ ขั้นตอนการสร้าง คุณภาพเครื่องมือ) การวิเคราะห์ข้อมูล (ระบุ
วิธีการ สถิติที่ใช้)   
    3.8แผนการด าเนินการวิจัยให้ระบุ ขั้นตอน/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับระยะเวลา และการเก็บข้อมูลต้อง
ค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เก็บ เพราะอาจกระทบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับงบประมาณที่ใช้ ให้ระบุชัดเจน และศึกษาระเบียบการเงินประเด็นที่สามารถเบิกใช้ได้อย่างถูกต้อง 
   3.9 ผลประโยชน์ที่ได้รับ ค านึงถึงผลกระทบหรือการน าผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.10 เอกสารอ้างอิง รุบุทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีการเขียนการอ้างอิงจาก
ระบบออนไลน์ และเว็บไซด์ ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
   3.11 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องระบุข้อมูลและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่เสนอขอทุนให้มากท่ีสุด 

 
4 ตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 

4.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
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          ชื่อโครงการ: การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน
ส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ชื่อภาษาอังกฤษ: Analysis of O-NET Results to Develop a Massive Online Open Course 
 for Corrections of Misconceptions and Mathematical Errors of Junior High-school Students 
           ชื่อผู้วิจัย: 
 หัวหน้าโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ 
 ผู้วิจัยร่วม: 1. ดร.บุญทอง บุญทวี 
   2. ดร.กนกรัตน์รัตน์  คุณะสารพันธ์ 
   3. อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี 
   4. อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ 
 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ง า น วิ จั ย ข อ งธ น าค า ร โล ก  (The World Bank) เรื่ อ ง  Using the Results of a National 
Assessment of Educational Achievement (Kellaghan, T., Greaney, V. & Murry, T.S., 2009) ได้
กล่าวถึงการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่ าง ๆ กัน เช่น 
สนับสนุนการปรับหลักสูตร (Supporting curriculum revision) การเตรียมสื่อให้แก่โรงเรียน (Providing 
resources to schools) การปรับปรุงหนังสือเรียน (Revising textbooks) เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย 
กระทรวงศึกษาธิการได้น าผลการสอบระดับชาติไปเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้ว นอกจากนั้น สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าหนังสือเรื่อง ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยก าหนดคุณภาพผู้เรียนส าหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีมโนทัศน์และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกรอบของคุณภาพผู้เรียนและ
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ได้ 

การบริหารระบบการทดสอบระดับชาติของประเทศไทยได้ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ เรียกชื่อย่อว่า ‘สทศ.’การทดสอบระดับชาติส าหรับประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งเรียกการ
ทดสอบระดับชาตินี้ว่า      O-NET (Ordinary National Education Test) สทศ.ได้จัดท ารายงานผลการสอบ 
O-NET เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ (สทศ.,2559) ได้แก่ (1) ระดับ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนใช้ประเมินตนเองรวมทั้งเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้อ่ืน และปรับปรุง
การเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (2) ระดับผู้สอน เพ่ือให้ผู้สอนน าผลคะแนนไปพิจารณาค่าสถิติของโรงเรียน 
แยกตามสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการรายงานที่ระบุค่าสถิติพื้นฐานและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ตอบถูกในแต่ละข้อ (3) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาผลการสอบในภาพรวมของรายวิชาจาก
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบคุณภาพของโรงเรียนกับสถานศึกษาอ่ืน และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น (4) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้นักการศึกษาที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด (5) ระดับต้นสังกัด เพ่ือให้ต้นสังกัดน าผลการสอบไปวิเคราะห์และพัฒนา
โรงเรียนให้มีความช านาญในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยการนิเทศ ก ากับติดตามและจัดท าระบบช่วยเหลือ หาก
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โรงเรียนมีผลคะแนนต่ ากว่ามาตรฐาน และ (6) ระดับประเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้น าผลไปพัฒนาทุก
ระดับเพ่ือให้มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และต้นสังกัด 

จากการพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
ถึง 2561ในเบื้องต้นพบว่าผู้เข้าสอบที่มีจ านวนมากกว่า 600,000 คนในแต่ละปี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.30 ถึง 
32.40 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาส่วนหนึ่ง
ที่อาจเกิดจากการที่นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหรือมีข้อผิดพลาดในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ท า
ให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อสอบ
เป็นรายข้อโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ เพ่ือช่วยในการพิจารณาหาข้อบกพร่องของนักเรียนที่ตอบผิด และน าไป
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือช่วยแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 

โครงการวิจัยครั้งนี้จะน าผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2561 มาวิ เคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (Misconceptions) หรือ
ข้อผิดพลาด (Errors) ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Learning) และน าไปพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่  
 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
O-NET 

2) เพ่ือประเมินผลการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายหลังจากท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนที่พัฒนาขึ้น 
 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  
 

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลผลิตและตัวช้ีวัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

สื่อการเรียนและเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บทเรียนออนไลน์แบบ

เปิดเพื่อมหาชน จ านวน 

1 วิชา 30 หัวข้อ 

(พร้อมข้อสอบ) 

มีความถูกต้องในเนื้อหา 

และนักเรียนเรียนได้ ไม่

จ ากัดเวลาและสถานที่ 

นักเรียนสามารถแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ

ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 30 นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเรียนระบบ

ออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) ข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง (1) การขาดความรอบคอบในขณะแก้ปัญหา 
อาจเนื่องมาจากการอ่านโจทย์ปัญหาไม่ครบถ้วนและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว เช่น คัดลอก
โจทย์ปัญหาผิดตั้งแต่เริ่มต้น โดยเขียนตัวเลขสลับกัน หรือเขียนตัวเลขไม่ชัดเจน  (2) การผิดพลาดในการคิด
ค านวณ อาจเนื่องมาจากขั้นตอนในการบวก การลบ การคูณ หรือการหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะโจทย์ปัญหาที่
มีหลายขั้นตอน ถ้านักเรียนค านวณผิดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายที่ไม่ถูกต้อง และ (3) 
การมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน อาจเนื่องมาจากการเข้าใจผิดในระหว่างการเรียน ซึ่งนักเรียนใช้การเรียนแบบ
ท่องจ า ไม่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล  

2) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้นักเรียนมีข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3) การคิดเชิงเหตุผลในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4) เทคนิคการตั้งค าถาม หมายถึง กลวิธีการสอนที่ใช้การตั้งค าถามในการพัฒนาผู้เรียนก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และสิ้นสุดการเรียนเพ่ือให้สร้างมโนทัศน์ที่ถูกต้องในเนื้อหาและกระบวนการแก้ปัญหา โดย
ค าถามที่ใช้จะกระตุ้นความคิดของนักเรียนในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การจ า การเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สร้างข้อสอบเพ่ือสะท้อนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร โดยด าเนินการพัฒนาระบบการสร้างข้อสอบให้มีคุณภาพ เช่น (1) ให้ทุกภาคส่วนร่วม
พิจารณาตัวชี้วัดที่ก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น และท าผังการสร้าง
แบบทดสอบ (Test Blueprint) (2) ให้ครูมีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงใน
เนื้อหา (Content Validity) (3) ใช้บัตรข้อสอบ (Item Card) ที่ระบุตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละสาระที่ออกข้อสอบนั้น ๆ และ (4) วิเคราะห์ข้อสอบแล้วน าไปปรับปรุง
การสร้างข้อสอบในปีถัดไป นอกจากนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่
ผังการสร้างแบบทดสอบ (จ านวนข้อ/คะแนน จ าแนกตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระ) รูปแบบ
ข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษค าตอบ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th (สถาบันทดสอบ

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

1. ประสิทธิภาพของบทเรยีน
ออนไลน์แบบเปดิเพื่อมหาชน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถ
แก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนหรือ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนรูจ้ากบทเรยีนออนไลน์แบบเปิด
เพื่อมหาชน 

บทเรียนออนไลน์แบบเปดิเพื่อ
มหาชนท่ีพัฒนาจากการวิเคราะหผ์ล
การสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560 และ 2561  
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ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบแต่ละปีการศึกษา นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และต้นสังกัดจะได้รับรายงานผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบผลคะแนนกับค่าสถิติต่าง ๆ และพัฒนา
คุณภาพการเรียนและการสอนให้สูงขึ้น 
 โครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 คุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประเด็นที่ 3 การน าผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ประเด็นที่ 4 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 
ประเด็นที่ 5 การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 



26 
 

 

ประเด็นที่ 1 คุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ระบุว่า “คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เนื่องจาก คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน”(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2560) ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ค านึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปรับปรุงการจ าแนกสาระการเรียนรู้เป็น 3 
สาระ ได้แก่ (1) จ านวนและพีชคณิต (2) การวัดและเรขาคณิต และ (3) สถิติและความน่าจะเป็น 
 ส าหรับกรอบการสร้างแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี
การศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จะน าคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปพิจารณาประกอบการสร้างแบบทดสอบ ซึ่งคุณภาพผู้เรียนเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้ใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551, หน้า 60-62 และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
,2560, หน้า 4-5)  
  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลักสูตร พ.ศ.2551 หลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม รากที่สองและรากที่สาม
ของจ านวนจริง สามารถด าเนินการเกี่ยวกับจ านวน
เต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก าลัง รากที่สองและ
รากที่สามของจ านวนจริง ใช้การประมาณค่าในการ
ด าเนินการและแก้ปัญหา และน าความรู้เกี่ยวกับ
จ านวนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ้ืนที่ผิวของปริซึม 
ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวยและทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวัดใน
ระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความยาว พ้ืนที่ และปริมาตร
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ งสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

- สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียนและสันตรง อธิบาย
ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งได้แก่ 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์
ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง และใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพหุนาม การแยกตั ว
ประกอบของพหุนาม สมการก าลังสองและใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ยวกับคู่ อั นดับ  กราฟของ
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันก าลังสอง และใช้ความรู้ความ
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หลักสูตร พ.ศ.2551 หลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้ 

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุก
ประการ และความคล้ายของรูปสามเหลี่ยม เส้น
ขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถ
น าสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต 
(geometric transformation) ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และ
การหมุน (rotation) และน าไปใช้ได้ 

- สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ 

- สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบ
รูป สถานการณ์หรือปัญหา และสามารถใช้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกราฟในการ
แก้ปัญหา 

- สามารถก าหนดประเด็น เขียนข้อความเก่ียวกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ ก าหนดวิธีการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูป
วงกลม หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมได้ 

- เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธย
ฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจง
ความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้
ความรู้ในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารทางสถิติ 

- เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

- ใช้วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้

เข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
- มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น 

วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ  และ
รูปเรขาคณิตสามมิติและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ  และรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิต กรวย และทรงกลม และใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมคล้าย 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความ
เข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

- มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติ ในการน าเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความข้อมูล ที่เกี่ยวกับแผนภาพ
จุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และ
แผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งน า
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่หมาะสม 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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หลักสูตร พ.ศ.2551 หลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

จากตารางที่ 1 โครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าผลการสอบ O-NET เป็นรายข้อ ที่สร้างขึ้นตามกรอบของ
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานแนวคิดที่จะพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ต่อไป 
 

ประเด็นที ่2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ เช่น การวัดผล
และประเมินผลที่ใช้แสดงการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน (Student Grade) ในชั้นเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลที่เป็นความรับผิดชอบระดับชาติ (National Accountability) การวัดผลและประเมินผลเพ่ือ
ติดตามระบบการบริหารของโรงเรียน (School Administration System Monitoring) หรือ การวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียน (Improving Teaching and Learning) เป็นต้น  
 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันเรียน 
 บทบาทและเป้าหมายของครูที่เก่ียวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 บทบาทและเป้าหมายของการวัดผลและประเมินผล 

บทบาท เป้าหมาย 
1. ครูมีบทบาทเป็นผู้ติดตาม 

 
2. ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะแนว 

 
3. ครูมีบทบาทแบบนักบัญชี 

 
4. ครูมีบทบาทเป็นผู้สื่อข่าว 

 
5. ครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้น าในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

1. เพ่ือเตรียมข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และส่งเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการวินิจฉัยจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่จะน าไปท างานร่วมกันในทีม 

3. เพ่ือบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพ่ือรายงานผลการเรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและ 

4. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้บริหารของโรงเรียน 

5. เพ่ือตัดสินใจและปรับปรุงการเรียนการสอน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Earl, L. (2003) 
 

 รูปแบบของการวัดผลในระดับชั้นเรียน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การวัดผลของการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) ซึ่ งเป็นรูปแบบของการวัดผลรวม (Summative Assessment) หลังจาก
นักเรียนเรียนจบบทเรียน สิ้นภาคการศึกษา หรือสิ้นปีการศึกษา (2) การวัดผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment 
for Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ที่ใช้การสังเกต การท า
แบบฝึกหัด หรือการตั้งค าถามระหว่างเรียน เป็นต้น และ (3) การวัดผลขณะเรียนรู้ (Assessment as 
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Learning) ซึ่งนักเรียนจะประเมินตนเองเพ่ือการปรับปรุงด้วยการตัดสินใจของนักเรียนเอง ลั กษณะโดยรวม
ของรูปแบบของการวัดผลในระดับชั้นเรียน มี 3 รูปแบบดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ลักษณะโดยรวมของการวัดผล 3 แบบ (ของการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ และขณะเรียนรู้) 
รูปแบบ วัตถุประสงค์ จุดอ้างอิง ผู้ท าหน้าที่วัดผล 

การวัดผลของการเรียนรู้ เพ่ือใช้แสดงระดับการเรียนรู้
และส่ ง เสริมการเรียนรู้ เป็ น
รายบุคคล เป็นต้น 

เปรียบเทียบกับนักเรียน
คนอ่ืน 

ครูผู้สอน 

การวัดผลเพื่อการเรียนรู้ เพ่ือได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
การตัดสินใจด้านการสอนของ
ครู 

มาตรฐานภายนอกหรือ
ความคาดหวัง 

ครูผู้สอน 

การวัดผลขณะเรียนรู้ เพ่ือติดตามตนเอง และแก้ ไข
หรือปรับปรุงตนเอง 

เป้าหมายของนักเรียน
และมาตรฐานภายนอก 

นักเรียน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Earl, L. (2003) 
 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนและนักเรียนมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การน าผลประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน สิ่งส าคัญ 3 ประการที่ครูผู้สอนต้องค านึงถึง คือ (1) 
ครูผู้สอนต้องพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและระดับความคิดที่ต้องการประเมิน (2) 
ครูผู้สอนต้องสะท้อนผลของการสอนว่าครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนหรือไม่ และ (3) ครูผู้สอนต้อง
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งสิ่งที่ส าคัญดังกล่าวจะเชื่อมโยง
ไปสู่การวัดผลและประเมินผลในระดับชาติต่อไป 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชาติ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้ก าหนดผังของข้อสอบ (Test Blueprint) 
ที่ระบุรูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบของแต่ละรูปแบบ เวลาที่ใช้สอบ รวมทั้งตารางจ าแนกตามมาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในการสอบ O-NET ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และคะแนน ส าหรับ
การสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนและนักเรียนได้
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ       O-NET โดยสืบค้นทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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เนื่องจากหลักสูตรได้ก าหนดสาระการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้เกิด
กับนักเรียน แต่การวัดผลและประเมินผลในหลายประเทศจะสร้างแบบทดสอบได้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบทดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) 
ได้สร้างแบบทดสอบที่นักเรียนต้องบูรณาการความรู้ด้านเนื้อหาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลักเกณฑ์การออกแบบการวัดผลที่มีคุณภาพและครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับชิ้นงานที่ใช้ในการแก้ปัญหา ดังนี้(เรียบเรียงจาก Swan & 
Burkhardt, 2012, หน้า 7)  

1) ควรน าเสนอให้เห็นความสมดุลของภาพรวมของหลักสูตรที่ต้องการส่งเสริมนักเรียน 
2) ควรมีความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ (Face Validity) ซึ่งมีคุณค่าและตรงกับความสนใจของนักเรียน 
3) ควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบูรณาการกระบวนการมากกว่าการแยกการวั ดผลเฉพาะเนื้อหา

สาระ 
4) ควรวัดผลส าหรับระดับความสามารถและสมรรถนะหลายระดับ รวมทั้งชิ้นงานที่เปิดโอกาสท้าทาย

นักเรียนด้วย 
5) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลอย่างต่อเนื่องและให้คะแนนส าหรับเหตุผลนั้น ๆ แม้ว่า

ค าตอบสุดท้ายจะผิดพลาด 
6) ควรใช้สภาพจริงในขณะที่แก้ปัญหามากกว่าใช้บริบทที่ขัดแย้งหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูล

ภายนอก 
7) ควรเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนพิจารณากลวิธีที่ต้องการใช้แก้ปัญหาแทนที่จะไล่ตามการหาค าตอบแต่

อย่างเดียว 
8) ควรโปร่งใสเพียงพอที่นักเรียนจะรู้ว่าอะไรคือประเภทของค าตอบที่ยอมรับได้ 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่จะเชื่อมโยงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับความรู้จากหลายสาระในการ
แก้ปัญหา ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล 
และการคดิสร้างสรรค ์

 
ประเด็นที่ 3 การน าผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาการเรียนการสอน 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดท ามาตรฐานด้านการบริหารการ
ทดสอบและจัดท าระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การด าเนินการสอบ พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้นักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ สทศ. ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจ าภูมิภาค 9 แห่ง ได้แก่ 
ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร) ภาคกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) ศูนย์เครือข่ายของ สทศ.เหล่านี้ได้ร่วมมือกับ สทศ.ในการสร้างและพัฒนา e-Testing เพ่ือ
รองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) ที่สามารถฟังเสียง ดู
ภาพเคลื่อนไหวได้ มาใช้ทดแทนการทดสอบที่ไม่สามารถสร้างในรูปแบบกระดาษค าตอบได้ (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) 

ส าหรับการรายงานผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดท ารายงานที่มีความถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) น าไปประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น ได้แก่ นักเรียน ครู
อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และต้นสังกัด เป็นต้น  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลการรายงานผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ต่อไป ผลสรุปของรายงานผลแสดงไว้ในตารางที่ 4 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 
2561 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้เข้าสอบ 

(N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนต่ าสุด 

(Min) 
คะแนนสูงสุด 

(Max) 
2557 667,384 29.65 12.84 0.00 100.00 
2558 656,491 32.40 14.98 0.00 100.00 
2559 637,256 29.31 15.74 0.00 100.00 
2560 643,742 26.30 16.40 0.00 100.00 
2561 645,575 30.04 16.03 0.00 100.00 

 ผู้วิจัยจะน าผลการสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนโดยพัฒนา
บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) ส าหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การรายงานผลการสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้ผลของการสอบไปเปลี่ยนแปลง
วิธีสอน อย่างไรก็ตาม การแปลผลของการสอบยังเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริหาร
โรงเรียน ส าหรับนักเรียนที่ทราบผลการสอบแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง เช่น มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รู้จักการประเมินตนเองและสนใจที่จะน ากรอบของการออก
ข้อสอบและศึกษาคุณภาพของผู้เรียนที่หลักสูตรต้องการ 
 

ประเด็นที่ 4 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (Misconceptions) เป็นอุปสรรคอย่างมากในการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจาก

การสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่ได้เรียนรู้มาก่อนเพ่ือสร้างมโนทัศน์ใหม่ (Ay, 2017 
อ้างถึง Akdeniz, Bektas & Yigit) นอกจากนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของนักเรียนและ
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ความซับซ้อนของมโนทัศน์ที่จะเรียน ซึ่งแต่ละคนจะเรียนรู้มโนทัศน์ที ่ใช้เวลาเรียนรู้ไม่เหมือนกันหรือใช้
วิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอาจเนื่องมาจากการเข้าใจในสิ่งที่เรียนไม่ถูกต้อง
หรือไม่เข้าใจในสาระที่เรียน (Inaccurate Meaning or Misunderstanding) รวมทั้งการแปลความหมายที่ผิด 
(Misinterpretation) (Ojose, 2015) 

ส าหรับข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Errors) เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ (1) ข้อผิดพลาดจากความ ไม่
ระมัดระวังในขั้นตอนของการแก้ปัญหา (Careless Errors) ได้แก่ การคัดลอกโจทย์ผิด การเขียนตัวเลขไม่
ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เป็นต้น (2) ข้อผิดพลาดในการคิดค านวณ (Computational Errors) ได้แก่ 
ข้อผิดพลาดในเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร หรือ การด าเนิ นการอ่ืน ๆ ระหว่างจ านวน 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน ถ้านักเรียนท าผิดในขั้นใด จะส่งผลไปยังการหาค าตอบที่ผิดได้ และ 
(3) ข้อผิดพลาดของมโนทัศน์  (Conceptual Errors) ได้แก่  การใช้มโนทัศน์ ในการแก้ปัญหาอย่างไม่
สมเหตุสมผล หรือใช้ความรู้ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา เป็นต้น ส าหรับข้อผิดพลาดในประการที่ 1 และ
ประการที่ 2 นักเรียนสามารถแก้ข้อผิดพลาดนี้ได้ด้วยตนเอง ส าหรับข้อผิดพลาดประการที่ 3  นักเรียนอาจ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีลัดและถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นซ้ า ๆ จะส่งผลท าให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ 
(Watanabe, 1991) 

ผู้วิจัยขอน าเสนอตัวอย่างของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์จากงานวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ ตัวอย่างมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน/ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์  

จ านวนและพีชคณิต 
 

นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน รวมทั้ง
การด าเนินการของจ านวนที่เป็นตัวแปร1

 

เรขาคณิตและการวัด 
 
 
 

 
 
 

 

จากภาพ ก าหนดให้   ขนานกับ   และมี
ขนาดของมุมตามที่ก าหนดให้ นักเรียนไม่สามารถ
หาขนาดของ  ได้  เพราะนั ก เรียน ไม่
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานมา
ใช้ในการแก้ปัญหาได ้2 

สถิติและความน่าจะเป็น เงินเดือนของพนักงานในบริษัท A และบริษัท B มีดังนี ้
หน่วยของเงิน: บาท 

บริษัท A 5,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 
บริษัท B 5,000 5,000 5,000 55,000 55,000 55,000 

 

โจทย์ปัญหาต้องการหาว่าค่าสถิติใดที่เหมาะสมกับการน ามาพิจารณาเงินเดือน
ประกอบกับการสมัครเข้าท างาน นักเรียนจะมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เช่น ใช้    
ค่ากลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย หรือ มัธยฐาน หรือ ฐานนิยม แต่เพียงอย่างเดียว แต่
ค าตอบที่เหมาะสม คือ เมื่อนักเรียนหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของทั้งสองบริษัทจะ
เท่ากัน คือ 30,000 บาท แต่ค่าที่ต้องน ามาพิจารณาด้วย คือ ส่วนเบี่ยงเบน
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สาระการเรียนรู้ ตัวอย่างมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน/ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์  
มาตรฐาน ซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานในบริษัท A คือ 
18,708.29 บาท และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานในบริษัท 
B คือ 27,386.12 บาท ซึ่งแสดงว่าเงินเดือนของพนักงานในบริษัท A มีการ
กระจายจากค่าเฉลี่ยของเงินเดือนน้อยกว่าบริษัท Bดังนั้นการพิจารณาด้วยค่า
กลางเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และต้องน าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมาประกอบการตัดสินใจด้วย เป็นต้น3 

ที่มา: 1 Zwelithini & Kibirige (2014); 2 Biber, Tuna & Korkmaz (2013); 3 Khairiree & Vui (2017) 
 
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากการสอบ O-NET 

เนื่องจากปีการศึกษา 2560 และ 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ก าหนดรูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบ (Test Blueprint) ในการสร้างแบบทดสอบ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
ม.1/1 - จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน และ

ทศนิยม 
- การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม 

4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

8 

ม.1/2 - เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (  

เมื่อ  และ  เป็นจ านวนเต็ม) 
ม.2/4 - อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการน าไปใช้ 
ม.1/1 - การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม 

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน 
4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(2 ข้อ) 
ระบายตัวเลข  

(1 ข้อ) 

12 

ม.1/2 - การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วนและ
ทศนิยม 

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม 
ม.1/4 - การคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
ม.2/1 - การหารากที่สองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการ

แยกตัวประกอบและน าไปใช้ 
ม.1/1 - ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับและการน าไปใช้ 

- การน าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ 
4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(1 ข้อ) 
4 

สาระท่ี 2 การวัด 
ม.3/1 - พ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(1 ข้อ) 
4 

ม.3/2 - ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรง
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

กลม 
ม.2/1 - การใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(1 ข้อ) 
ระบายตัวเลข  

(1 ข้อ) 

8 
ม.3/1 - การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ

แก้ปัญหา 
สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
ม.1/5 - ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง 

(side view) และด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิต 3 
มิต ิ

4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

8 

ม.1/6 - การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้น
จากลูกบาศก์ เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 

ม.2/1 - ด้านและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
เท่ากันทุกประการ 

4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

ระบายตัวเลข  
(1 ข้อ) 

12 

 - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-
ด้าน มุม-ด้าน-มุม ด้าน-ด้าน-ด้าน และ มุม-มุม-ด้าน 

- สมบัติของเส้นขนาน 
- การใช้สมบัติเก่ียวกับความเท่ากันทุกประการของรูป

สามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา 

ม.2/2 - ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับและการน าไปใช้ 
ม.2/4 - การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนและการน าไปใช้ 
ม.3/1 - สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายและการน าไปใช้ 

สาระท่ี 4 พีชคณิต 
ม.1/1 - ความสัมพันธ์ของแบบรูป 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(1 ข้อ) 
4 

ม.2/1 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
(4 ข้อ) 

ระบายตัวเลข  
(1 ข้อ) 

20 
ม.2/2 - การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปเรขาคณิตบน

ระนาบในระบบพิกัดฉาก 
ม.3/1 - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าไปใช้ 
ม.3/3 - กราฟของสมการเชิงเส้นสอง  ตัวแปร 
ม.3/4 - กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- กราฟอื่น ๆ 
ม.3/5 - ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าไปใช้ 

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ม.3/2 - ค่ากลางของข้อมูลและการน าไปใช้ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

(2 ข้อ) 
ระบายตัวเลข  

12 
ม.3/4 - การวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอ 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

(1 ข้อ) 
ม.3/1 - การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
- การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

8 

รวม 25 ข้อ 100 
 

จากข้อมูลในตารางดังกล่าวพบว่าสาระการเรียนรู้มีรูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อ 25 ข้อ จ าแนกราย
สาระดังนี้ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ มีข้อสอบ 6 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ข้อ และระบาย

ค าตอบ 1 ข้อ 
สาระที่ 2 การวัด มีข้อสอบ 3 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 2 ข้อ และระบายค าตอบ 1 ข้อ 
สาระที่ 3 เรขาคณิต มีข้อสอบ 5 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ข้อ และระบายค าตอบ 1 ข้อ 
สาระที่ 4 พีชคณิต มีข้อสอบ 6 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ข้อ และระบายค าตอบ 1 ข้อ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีข้อสอบ 5 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ข้อ และ
ระบายค าตอบ 1 ข้อ 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ผลการสอบเพ่ือวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้  

1) การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
2) การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการ  
3) การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรขาคณิต  
4) การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 

ประเด็นที่ 5 การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) เป็นการ
เรียนเรียนรู้ระบบทางไกล (Distance Learning) ที่น าเสนอบทเรียนในระบบออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง 
ๆ เข้าเรียนได้ทั่วประเทศ (หรือทั่วโลกเมื่อน าเสนอบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ) รายวิชาหรือบทเรียนแต่ละเรื่องจะ
รองรับผู้เรียนได้จ านวนมาก การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในระบบเปิดที่ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายใต้โครงการ ‘Thai Cyber University Project’ ได้สร้างรายวิชาที่ออกแบบรองรับผู้เรียนที่
สนใจรายวิชาต่าง ๆ โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอน MOOC จ านวน 10 มาตรฐาน (ปราวีณยา และ เสมอ
กาญจน์, 2560) ดังตางรางที่ 6  
ตารางท่ี 6 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
1. โครงร่างรายวิชา 1.1 มีค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.2 ระบุวัตถุประสงค์ เนื้อหา จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ และระดับเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

1.3 ระบุวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
2. ความพร้อมของ
บุคลากร 

2.1 ผู้สอน 
 ผู้สอนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 ผู้สอนมีคุณสมบัติความรู้ทางวิชาการและการสอนหรือประสบการณ์ที่แสดงถึง

ความเชี่ยวชาญ 
2.2 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
 มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนช่วยการออกแบบและผลิตบทเรียน 
 มีผู้ช่วยสอนเพ่ือช่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์และติดตามผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
3 . การออกแบ บ
การเรียนการสอน 

3.1 มีการจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นล าดับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
จ านวนเนื้อหาสัมพันธ์กับระยะการเรียนรู้ 

3.2 มีกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.3 มีการวัดและประมวลผลด้วยกระบวนการหลากหลายทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนา

และการประเมินเพ่ือตัดสินผล 
3.4 มีการประเมินรายวิชาบนระบบก่อนเปิดสอน 

4. เนื้อหา 4.1 เนื้อหามีความถูกต้อง 
4.2 เนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ปัจจุบัน 

เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงที่ผู้เรียนจะพบเจอและส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก 
4.3 น าเสนอเนื้อหาที่เป็นกลาง ไม่มีอคติ เคารพความแตกต่างของบุคคลและสังคม 

5. สื่อการเรียนรู้ 5.1 คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความถูกต้องและผลิตตามหลักการออกแบบ
สื่อ 

5.2 คุณภาพของสื่อเสริมการเรียนรู้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

6. การสื่อสาร 6.1 มีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่อยู่ในระบบจัดการรายวิชา (MOOC Platform) หรือจาก
เว็บภายนอกเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ 

6.2 มีค าอธิบายล าดับขั้นตอนการเรียน ค าสั่งงานและการใช้งานบทเรียนด้วยภาษาที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

7. ลิขสิทธิ์และครีเอ
ทีฟคอมมอนส์ 

7.1 เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามสิทธิ์การใช้
งาน 

7.2 มีการระบุสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ตามที่หน่วยงานรัฐ/สถาบันการศึกษา
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน 

8. การสนับสนุ น
ผู้เรียน 

8.1 มีการแนะน าการเรียนออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ 
8.2 ผู้สอนและผู้ช่วยสอนแจ้งช่องทางและช่วงเวลาติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนติดต่อได้

ตลอดการเปิดสอน 
8.3 ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนติดต่อสื่อสารและติดตามการเรียนของผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้

ผู้เรียนคงอยู่ในระบบ 
9. ผลการจัดการ 9.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เรียนรู้ 9.2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดรายวิชา 

9.3 มีเอกสารรับรองส าหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา 
10. การปรับปรุง
พัฒนา 

10.1 มีการประเมินผลรายวิชาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงรายวิชา จากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

10.2 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน  (Massive Online Open 
Course: MOOC) โดยอิงมาตรฐาน 10 มาตรฐานดังตารางที่ 6 และบทเรียนที่พัฒนาจะใช้แก้ปัญหามโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เชื่อมโยงกับผลการ
วิเคราะห์จากการรายงานผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) เป็นรายข้อส าหรับนักเรียนทั่ว
ประเทศ ในรายงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2561 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 ประเภทการวิจัย 
 การวิจัยเชิงทดลอง 
 2 ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้าเรียนในบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อ

มหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่แบบสาธารณะ 
 3 เครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยจะสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  2 ชนิด โดย
มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยดังนี้ 
          3.1) บทเรียนและแบบทดสอบประเมินผลการเรียน 
                ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาด 

1) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2560 และ 
2561 ที่ สทศ. ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไปจัดท าเฉลยค าตอบแต่ละข้อโดยแสดงการคิดค านวณอย่างละเอียดทุก
ขั้นตอน 

2) ผู้วิจัยพิจารณาขั้นตอนการคิดค านวณเพื่อส ารวจมโนทัศน์ที่น าไปใช้แก้ปัญหา 
3) ผู้วิจัยน าเสนอเอกสารการส ารวจในขั้น 1) และขั้น 2) ต่อการประชุมครูคณิตศาสตร์

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน เพ่ือให้วิเคราะห์ผลการสอบของ
นักเรียนเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (Misconceptions : M) และข้อผิดพลาด (Errors) ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2561 โดย
พิจารณาควบคู่กับการแสดงวิธีท าและค าตอบที่ สทศ.ใช้เป็นตัวเลือกหรือตัวลวงในแบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์
การวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่  

 ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge: CK) และ 
 ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural Knowledge: PK)   

4) ผู้วิจัยน าผลการวิ เคราะห์ ในขั้น  3) ไปจ าแนกมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้ด้านกระบวนการใน 4 สาระต่อไปนี้  

M1: การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
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M2: การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการ  
M3: การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรขาคณิต  
M4: การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

 

              ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียนแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 
1) ผู้วิจัยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือ

มหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) มาให้ ความรู้กับทีมวิจั ยและครูคณิ ตศาสตร์ที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท า
บทเรียน  

2) ผู้วิจัยเตรียมกรอบของการจัดท าบทเรียนแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดที่ เกี่ยวกับความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge: CK) และความรู้ด้านกระบวนการ 
(Procedural Knowledge: PK) ดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์สาระ ประเด็นความคลาดเคลื่อน และ หัวข้อเรื่องในบทเรียนออนไลน์ 
มโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อน 
สาระ 

ประเด็นของความ
คลาดเคลื่อน 

หัวข้อเร่ืองบทเรียนออนไลน์ 

M1 

1.1 จ านวนเต็ม  
CK11 การด าเนินการของจ านวนเตม็และเลขยกก าลังที่มี

เลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกและศูนย ์PK11 

1.2 จ านวนตรรกยะ 
CK12 การด าเนินการของจ านวนตรรกยะและเลขยกก าลัง

ที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเตม็ลบ PK12 

1.3 จ านวนอตรรกยะ 
CK13 การด าเนินการของจ านวนอตรรกยะและเลขยก

ก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ PK13 

M2 
2.1 สมการตัวแปรเดยีว 

CK21 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัจ านวน การวดั และเรขาคณิตที่
มีตัวไม่ทราบค่า 1 ตัว PK21 

2.2 สมการสองตัวแปร 
CK22 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การวดั และเรขาคณิตที่

มีตัวไม่ทราบค่า 2 ตัว PK22 

M3 
3.1 เรขาคณิตสองมิต ิ

CK31 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและพื้นท่ีของรูปสอง
มิติ การแปลงทางเรขาคณิต PK31 

3.2 เรขาคณิตสามมิต ิ
CK32 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิาตรของรปูสามมติิ มิติ

สัมพันธ์ และมุมมองภาพสามมิต ิPK32 

M4 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

CK41 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาค่าเฉลีย่ มัธยฐาน และ 
ฐานนิยม PK41 

4.2 ความน่าจะเป็น 
CK42 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคาดการณ์และความน่าจะ

เป็น PK43 
 

3) ผู้วิจัยและผู้ออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Online 
Open Course: MOOC) วางแผนการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

a) บทเรียนมีความน่าสนใจและเร้าความสนใจของผู้เรียน 
b) บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
c) ผู้เรียนรบัทราบผลการสอบก่อนเรียน และสามารถเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่ยังไม่

เข้าใจหรือต้องการทบทวนได ้
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4) ผู้วิจัยและผู้ออกแบบบทเรียนประชุมวิพากษ์บทเรียนและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนน าไปทดลองใช้ 

 

ขั้นที่ 3 การสร้างแบบทดสอบ 
               ผู้วิจัยและผู้ออกแบบบทเรียนสร้างแบบทดสอบ E-Testing ประกอบบทเรียน ได้แก่ 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน นอกจากนั้น ในระหว่างการเรียนผู้วิจัยและผู้ออกแบบบทเรียนจะสร้าง
ค าถามเป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

หมายเหตุ การวิเคราะห์ข้อสอบใน O-NET ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ และ
ข้อสอบแบบระบายค าตอบ ผู้วิจัยจะด าเนินการดังนี้ 

1) พิจารณาจากตัวลวงของค าตอบที่นักเรียนเลือก ซึ่งการเลือกค าตอบที่ผิดอาจมาจาก
สาเหตุของข้อผิดพลาดระหว่างการแก้ปัญหา (คิดค านวณผิดบางขั้นตอน) หรือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (ไม่
เข้าใจในการน าความรู้ หรือ สูตร หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหา) 

2) พิจารณาจากตัวเลขท่ีระบายค าตอบ ซึ่งการระบายผิดอาจมาจากข้อบกพร่องในการ
ระบายค าตอบ หรือ มีข้อผิดพลาดในการค านวณ หรือมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งผู้วิจัยจะร่วมกันหาสาเหตุ
ของการท าข้อสอบประเภทนี้ 

3)  
      3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า การวิจัยทางการศึกษาที่ใช้กลยุทธ์ทางการสอนที่เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการประเมินทางด้านสติปัญญา (Cognitive) และประเมินคุณลักษณะที่
นอกเหนือจากสติปัญญา (Non-cognitive) ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จะสร้างมือที่เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละบทเรียนที่เป็นแบบ e-Survey. 
      3.3 การหาคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 
ก่อนทดลอง 

1) หาคุณภาพของบทเรียนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 10 คนโดยใช้การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity Index : CVI ) 

2) หาคุณภาพของแบบทดสอบ E-Testing โดยใช้ ความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ (Face Validity) 
3) หาคุณภาพของแบบส ารวจความคิดเห็น โดยใช้ CVI 

หลังทดลอง 
1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Online Open Course: 

MOOC) 
2) หาค่าอ านาจจ าแนกและความยากง่ายของแบบทดสอบ E-Testing 
3) หาค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นของผู้เรียน 
4)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบ  O-NET รายข้อที่นักเรียนตอบในแบบทดสอบ O-NET 2 ปี

ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
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2) รวบรวมข้อมูลคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน 
(Massive Online Open Course: MOOC) ที่พัฒนาขึ้นและเผยแพร่แบบสาธารณะ 

3) รวบรวมข้อมูลแสดงระดับความคิดเห็นในระบบออนไลน์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงบรรยายท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม คะแนนสูงสุด คะแนนต าสุดของการสอบก่อน
เรียนและการสอบหลังเรียน 

2) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ลดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ในแต่ละ
สาระ (M1 ถึง M4) 

3) ร้อยละของระดับความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การหาประสิทธิภาพของบทเรียน ใช้อัตราส่วนประสิทธิผล (Issel, 2004) 

 
 
โดยเกณฑ์การยอมรับต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (กิจระการ, 2547) 

 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t (t-test) 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของระดับความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้สอนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1) ต้นแบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน(Massive Online Open Course: MOOC) ที่น าไปใช้

พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
2) นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยกลวิธีที่ใช้เทคโนโลยี นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
3) น าไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์ในการสอนอื่น ๆ เช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

 

แผนการด าเนนิการวิจัย 
 ระยะเวลาท าการวิจัย 6 .เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 แผนการด าเนินการวิจัย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการวิจัย 
เดือน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7  
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
สอบ O-NET 

        

2..วินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์
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กิจกรรม/ขั้นตอนการวิจัย 
เดือน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7  
จากผลการสอบของนักเรียนราย
ข้อ ปีการศึกษา 2560 – ปี
การศึกษา 2561 
3.สร้างบทเรียนออนไลน์แบบเปิด
เพ่ือมหาชน (Massive Online 
Open Course: MOOC) 30 ชุด 
พร้อมข้อสอบ 

        

4. หาคุณภาพเครื่องมือ         
5. ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์แบบ
เปิดเพื่อมหาชน(Massive Online 
Open Course: MOOC) 

        

6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์         
7. จัดท ารายงานเล่มสมบูรณ์         
 

งบประมาณ: 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดโครงการ จ านวน 4 ครั้ง และค่าใช้จ่ายตามรายการต่อไปนี้ 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกรอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
3) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือประเมินความถูกต้องของรูปแบบ เนื้อหา ปรับแก้ไข และทดลองใช้บทเรียน

ออนไลน์ 
4) วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานผล 

 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
1. หมวดค่าตอบแทน 79,200 
 ค่าตอบแทนวทิยากร / ผูท้รงคุณวุฒิ 79,200 

(1) จ านวน 3 คน x 6 ชม./วัน x 1 วัน x 1,200 บาท 7,200 
(2) จ านวน 2 คน x 6 ชม./วัน x 5 วัน x 1,200 บาท 72,200 

2. หมวดค่าใช้สอย 381,180 
 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 12,480 

(1) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 80 บาท  2,880 
(2) จ านวน 12 คน x 4 วัน x 80 บาท 3,840 
(3) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 80 บาท 2,880 
(4) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 80 บาท 2,880 

 2.2 ค่าที่พัก  64,800 
(1) จ านวน 6 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท  14,400 
(2) จ านวน 7 ห้อง x 4 คืน x 1,200 บาท 21,600 
(3) จ านวน 6 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท 14,400 
(4) จ านวน 6 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท 14,400 

 2.3 ค่าเช่าห้องประชุม 19,500 
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รายการ ค่าใช้จ่าย 
(1) จ านวน 3 วัน x 1,500 บาท  4,500 
(2) จ านวน 5 วัน x 1,500 บาท 6,000 
(3) จ านวน 3 วัน x 1,500 บาท 4,500 
(4) จ านวน 3 วัน x 1,500 บาท 4,500 

 2.4 ค่าอาหารและอาหารว่าง 62,400 
(1) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 400 บาท 14,400 
(2) จ านวน 12 คน x 5 วัน x 400 บาท 19,200 
(3) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 400 บาท 14,400 
(4) จ านวน 12 คน x 3 วัน x 400 บาท 14,400 

2.5 ค่าเช่ารถรวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 57,000 
(1) จ านวน 1 คัน x 3 วัน x 3,000 บาท 9,000 
(2) จ านวน 2 คัน x 5 วัน x 3,000 บาท 30,000 
(3) จ านวน 1 คัน x 3 วัน x 3,000 บาท 9,000 
(4) จ านวน 1 คัน x 3 วัน x 3,000 บาท 9,000 

 2.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล  10,000 
 2.7 ค่าจัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD 20,000 
 2.8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 155,000 

(1) ค่าเช่าพืน้ที่บนระบบคลาวด์ 20 GB  10,000 
(2) ค่าถ่ายเอกสารตลอดโครงการ 10,000 

(3) หักเข้ามหาวิทยาลัย 27 % 135,000 
3. หมวดค่าวัสดุ 39,620 
 3.1 ค่าวัสดสุ านักงาน 20,000 
 3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,620 

รวม 500,000 
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13. ประวัตินักวิจัย 
13.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ – สกุล: รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ .  วันเดือนปีเกิด: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2487 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 
บ้านเลขท่ี 3 แยก 37 ถนนรามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10240 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-373-8246   โทรสาร: - E-
mail:kchaweewan44@yahoo.com 
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ต าแหน่ง: ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
ที่อยู่ที่ท างาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บ้านเลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่:081-484-4361  โทรสาร: -. E-mail: chaweewan.ka@ssru.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน 

ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 
(เริ่ม –สิ้นสุด) 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2506 - 2508 

ปริญญาโท 
M.A. (Mathematics 
Education) 

University of South Florida, 
USA 

2512 - 2514 
 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 

การวิเคราะห์การสอบพิซ่าและโอเน็ตของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

2557 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

การเปรียบเทียบการเรียนรู้และเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษาระหว่างความรู้ด้านการสอนและเนื้อหากับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน 

2558 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การพัฒนารูปแบบเครื่องมือการวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2559 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

การบูรณาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องภาษา 
อังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงบริบท 

2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21: บทเรียนจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Teaching strategies to correct misconceptions in 
descriptive statistics. (Proceeding of the IRES International 
Conference. Bangkok, Thailand, 21 – 22 June, 2018.) 

2018 - 

 
13.2 ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1 
ชื่อ – สกุล: ดร.บุญทอง  บุญทวี   วันเดือนปีเกิด: 22 กันยายน พ.ศ. 2495 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: บ้านเลขท่ี 310/433 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 
หมายเลขโทรศัพท์: 081-946-7225  โทรสาร: - E-mail: boonthong.bo@ssru.ac.th 
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ต าแหน่ง:รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา 
ที่อยู่ที่ท างาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บ้านเลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-946-7225 โทรสาร: -.E-mail:boonthong.boontawee@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
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ระดับการศึกษา สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน 
ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 
(เริ่ม –สิ้นสุด) 

ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2521 -2523 

ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 - 2534 
ปริญญาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 - 2546 

 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 

การสร้างแบบสอบวัดจิตพิสัยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

2534 - 

การประเมินตนเองของครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 

2547 - 

การพัฒนารูปแบบเครื่องมือการวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2559 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการของโรงเรียนที่เปิด 
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษ(คณิต 
ศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
 
13.3 ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 2 
ชื่อ – สกุล: นายลือชัย ทิพรังศรี   วันเดือนปีเกิด: 24 กันยายน พ.ศ. 2501 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 4  ต าบล หนองสรวง  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัด อุทัยธานี 
รหัสไปรษณีย์ 61110 
หมายเลขโทรศัพท์: 081-972-5793  โทรสาร: - E-mail: luechai.ti@ssru.ac.th 
หน่วยงานที่สังกัด:วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ต าแหน่ง:อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
ที่อยู่ที่ท างาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บ้านเลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-972-5793 โทรสาร: - E-mail: luechai1958@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน 
ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 
(เริ่ม –สิ้นสุด) 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มศว.พิษณุโลก 2519 -2523 

ปริญญาโท กศม.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

2540 -2541 

 
 
 



46 
 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4 เรื่อง
ฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม Authorware 

2534 - 

การวิเคราะห์โจทย์ PISA 2009 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (วีดิทัศน์) 

2553 - 

 

13.4 ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 3 
ชื่อ – สกุล: ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์   วันเดือนปีเกิด: 13 สิงหาคม พ.ศ. 2523 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: บ้านเลขท่ี 481/286 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 
หมายเลขโทรศัพท์: 081-441-7092  โทรสาร: - E-mail: kanokrat.ku@ssru.ac.th 
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ต าแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
ที่อยู่ที่ท างาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บ้านเลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-441-7092 โทรสาร: - E-mail: kanokrat.ku@ssru.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน 
ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 
(เริ่ม –สิ้นสุด) 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2541- 2544 

ปริญญาโท 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการ
สื่อสาร) 

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 - 2548 

ปริญญาเอก 
Ed.D. (Instructional Leadership 
: Higher Education) 

Argosy University, USA 2010 -2013 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจในการเรียนเตรียม
พ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2557 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) วิชา English for Communication and Study Skills เรื่อง
ชนิดของประโยคและอนุประโยคของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

English Learning Strategy and Proficiency Level of the First 
Year Students (Journal of Procedia-Social and Behavioral 
Sciences) 

2558 - 
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ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 
English Proficiency and English Learning Strategiesin English 
Camp of Master Students(Premium 1) in Mathematics 
Education, International College, Suan Sunandha Rajabhat 
University (Proceedings: The 2016 International Academic 
Research Conference in Milan (ICBTS) 

2559 - 

Motivation and Choices of Language Learning Strategies of 
Undergraduate Students in International College, Suan 
Sunandha Rajabhat University (Golden Teak: Humanity and 
Social Science Journal (GTHJ) 

2559 - 

ความสามารถในการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

2561 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

Classroom action research for teaching mathematics in 
secondary schools(Proceeding of the International Academic 
Multidiciplinary Research Conference, Vienna, Austria) 

2561 - 

Error analysis in English essays of Master Students, 
Mathematics Education, International College, Suan 
Sunandha Rajabhat University (Proceeding of the 2018 ICBTS 
International Academic Multidisciplanary Research 
Conference. Luzern, Switzerland) 

2561 - 

ความสามารถในการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา(Journal of Science, Humanities and Social Science) 

2561 - 

 

13.5 ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 4  
ชื่อ – สกุล: นายพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ  วันเดือนปีเกิด: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 
บ้านเลขท่ี 3 แยก 37 ถนนรามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10240 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-373-8246   โทรสาร: - E-mail: pongrapee.ka@ssru.ac.th 
หน่วยงานที่สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
ที่อยู่ที่ท างาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เลขที่ 
111/5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-446-4538 โทรสาร: - E-mail: pongrapee.ka@ssru.ac.th 
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ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน 

ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 
(เริ่ม –สิ้นสุด) 

ปริญญาตรี วศ.บ. (แมคคาทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2544 - 2547 

ปริญญาโท วศ.ม. (ระบบควบคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2545 - 2550 

ปริญญาเอก 
(ก าลังศึกษา) 

ปร.ด. (นวัตกรรมการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 -- ปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่* 
ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ ทุนวิจัย(ถ้ามี) 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบสารสนเทศในการบริหาร
อุตสาหกรรม 

2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

การพัฒนาโปรแกรมห้องปฏิบัติการจ าลองเพ่ือใช้สอนการเขียน
โปรแกรมซีเอ็นซีในรายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
การใช้สื่อมัลติมีเดียและเกมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2561 - 

หมายเหต:ุ * เฉพาะงานวิจัยทางการศึกษา 
 
 

                                      ลงชื่อ ........................................................... (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
                                           ( รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ )   

 (หัวหน้าโครงการวิจัย)      
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4.2 ตัวอย่างโครงการวิจยัส่งเสริมครเูพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ข้อเสนอแผนงาน โครงการ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวง : ศึกษาธิการ  หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แนวทางการด าเนินงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดแนวทาง : ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างบทเรียนท่ีตนเองสอนบนช่องทาง
ออนไลน์ได้ส าเร็จ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 
ร้อยละ ๕ ของผู้เรียน 
 

๑. โครงการ ส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 
   ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง           โครงการใหม่ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานหลัก : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หน่วยงานร่วมด าเนินงาน : ๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                                 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             

๓. ที่มา/เหตุผลความจ าเป็น 
           จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบาย
รัฐบาลในด้านการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็น
เร่งด่วนในด้านคนและการศึกษา  
            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาล   "Thai 
MOOC"  โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบ
จัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนกับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่
หยุดนิ่ง โดยโครงการส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย นั้น วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือใช้ในรายวิชาและจัดการเรียนการสอนส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งจะเป็นการเรียนแบบลักษณะการจัดเรียงคอนเทนต์ไว้เป็นระบบที่ชัดเจน มีสื่อวิดีโอเป็นหลัก มีกิจกรรมการ
เรียนที่เหมือนกับในห้องเรียนจริงๆ กิจกรรมดังกล่าว สามารถน ามาเชื่อมโยงบูรณาการเข้ากับ โครงการหลัก
ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ ที่เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ในระยะยาว คือการพัฒนาด้านการศึกษา 
การพัฒนาบทเรียน กระบวนการเรียนการสอน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยต้องจัดให้เกิดการเรียนรู้เชิงบู รณา
การ เน้นการปฏิบัติจริง สร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และตรงกับมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาและสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางความรู้วิชาการ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการจัดการข้อมูล ที่ตรงตามความถนัด ส่งเสริมให้เชี่ยวชาญตามทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  ซึ่งสิ่งที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาดังกล่าวได้ดีคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  โดยเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยในปัจจุบันการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้เข้ามามีประโยชน์และมี
บทบาทอย่างมาก ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ที่มีผู้ริเริ่มหลักสูตรออนไลน์ 
หรือ Massive Open Online Course (MOOC) ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จ ากัดผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากสื่อปกติ ใน พ.ศ. 2555 หลักสูตรออนไลน์ได้มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์  (MIT) และ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันพัฒนา แพลตฟอร์ม edX ซึ่งแหล่งรวมคอร์สออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นน า
รวมไปถึงบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ปัจจุบัน (2 มกราคม 2562) มีกว่า 139 มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกได้
เข้ามาร่วมมือพัฒนาหลักสูตร มีหลักสูตรทั้งสิ้นถึงกว่า 2,200 หลักสูตร และมีคนมาลงทะเบียนเรียนแล้วกว่า 
18 ล้านคน นอกจากแพลตฟอร์ม edX แล้ว ในปัจจุบันยังมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อีก
มากมาย อาทิ Udemy, Udacity, Coursera, Udacity เป็นต้น ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้  ล้วนมีหลักสูตร
ออนไลน์อยู่มากกว่า 1,000 หลักสูตร และมีผู้เรียนหลักแสนหรือหลักล้านคนทั้งสิ้น 
ส าหรับประเทศไทย ก็มีแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมาจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ ThaiMOOC, SkillLane, Khan Academy (TH) เป็นต้น แต่หลักสูตรออนไลน์ในประเทศ
ไทยยังถือว่ามีจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม ThaiMOOC ที่เป็น
โครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกับมหาวิทยาชื่อดังหลายแห่งใน
ประเทศไทย ยังมีหลักสูตรออนไลน์เปิดสอนอยู่เพียง 93 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562) 
ปัญหาที่ท าให้การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในประเทศไทยไม่เติบโตเท่าที่ควรนั้น ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มี
แพลตฟอร์มรองรับหลักสูตร แต่เกิดจากสาเหตุที่ครูผู้สอนในประเทศไทยส่วนใหญ่ ไม่มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดท าบทเรียนออนไลน์ หรือในครูผู้สอนที่มีความตระหนักและมีความต้องการสร้าง
บทเรียน เมื่อจะลงมือปฏิบัติ ก็มักติดปัญหาจากการไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ และไม่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ส่งผลให้ในปัจจุบัน บทเรียนออนไลน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
บทเรียนวิชาการในระดับประถม และระดับมัธยมมีปริมาณท่ีน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนวิชาและจ านวนนักเรียน
ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาให้ครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ 
จ านวนบทเรียนออนไลน์ในประเทศไทยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของจ านวนบทเรียน
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ออนไลน์ที่เพ่ิมมากข้ึน คือ บทเรียนออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาเพ่ิมเติมซ้ า
อีกครั้ง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิชาเรียนต่าง ๆ จากครูผู้สอนที่หลากหลาย และเปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนจากอาจารย์ท่านอ่ืนที่อาจแตกต่างออกไป 
ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงวางแนวทางการสร้างบทเรียนบนช่องทาง
ออนไลน์และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีด าเนินงาน 
การวางแผนขั้นตอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพของ
บทเรียนออนไลน์ โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างบทเรียนการ
เรียนการสอนออนไลน์ อาทิ การวางแผนการสอนบทเรียนออนไลน์, การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น, การใช้งานระบบ
แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เป็นต้น โดยในโครงการจะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มาคอย
ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาตลอดโครงการ ในช่วงเริ่มต้นกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนคือครูผู้สอนในระดับมัธยม
ต้น หลังจากจบโครงการผู้จัดท าเชื่อว่าครูที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ 
สามารถสร้างกิจกรรมออนไลน์เพ่ือประเมินวัดผลผู้เรียนได้ น าไปใช้สอนให้กับผู้เรียนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานที่  เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทันเทคโนโลยีมากขึ้น โดย
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

๔.วัตถุประสงคโ์ครงการ (Objectives) 
๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๓.๓ การ
พัฒนาการเรียนรู้) พัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21  
๓.๒  เพ่ือผลักดันนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง โดยการจัดการเรียน
การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน บนช่องทางออนไลน์ เช่น Thai MOOC (Thailand Massive Open 
Online Course) 
๔.๓ เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ ให้
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
๔.๔ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย
ระหว่างครูผู้สอนที่เข้าอบรม ในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ 
๕. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
๕.๑  มีจ านวนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ 2565 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ สาระวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
๕.๒  มีการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ใน ๖ ภาค โดยเนื้อหาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในภาคต่างๆ โดยมี
จ านวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
๕.๓  ครูผู้เข้ารับการอบรมน าบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม   
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๕.๔  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ โดยเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูที่
เข้ารับการอบรม 
 

๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 

ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในพ้ืนที่เขตการศึกษาทั้ง ๖ ภาค คือภาค
กลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๔๒ เขต  
๖.๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ 
๖.๒ ครูผู้สอนวิชาละ ๑๐๐ คน ต่อระดับชั้น  รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ คน 
  • ครูคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.๑, ๒ และ ๓)  รวมจ านวน ๓๐๐ คน  
  • ครูวิทยาศาสตร์ (ชั้น ม.๑, ๒ และ ๓) รวมจ านวน ๓๐๐ คน 
  • ครูภาษาอังกฤษ (ชั้น ม.๑, ๒ และ ๓) รวมจ านวน ๓๐๐ คน 
 ๖.๓  ศึกษานิเทศก์ เพ่ือก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม จ านวน ๔๒ เขต เขตวิชาละ ๑ คน  (ชั้น 
ม.๑, ๒ และ ๓) รวมจ านวน ๑๒๐ คน 
               รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ คน 
 

๗. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
2. ร้อยละของครูเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนเป้าหมาย ≥๘๐ 
๒. ร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรมน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้ ≥๘๐ 

เชิงคุณภาพ   
๑. ร้อยละของบทเรียนออนไลน์ที่ผลิตออกมามีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
≥๘๐ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมดของครู
ผู้รับการอบรม 

≥๕  
 

๓. ร้อยละความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรม  ≥๘๐ 
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนออนไลน์  ≥๘๐ 

เชิงเวลา   
๑. ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ส าเร็จ ภายในเวลาที่

ก าหนดไว้ 
≥๘๐ 

๒. ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ในห้องเรียน 

๔ เดือน 
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8. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activites) (กรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม: ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ไตรมาส 
ที่ด าเนินการ  

() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

() 

หมวดเงิน  
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ ส่วนกลาง ภูมิภาค ด าเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ ๑.  
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการท่ีปรึกษาและ
คณะท างานในส่วนกลางเพ่ือร่างกรอบหลักสูตรการอบรม
และการวัดผลพร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงาน โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน และอบรมการจัดท าร่างกรอบ
หลักสูตร 

      คณะกรรมการและผู้ด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 

- มรภ.สวนสุนันทา 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDES.) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 วิทยากรจาก MDES. และสพฐ. 

อบรมการจัดท าร่างกรอบ
หลักสูตร 

 จ านวนคณะกรรมการ รวม
ทั้งสิ้น  ๔๐ คน  

 ประชุมสัมมนาเตรียมการ 
จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน 

 ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๐ คน 
 ครั้งที่ ๒ จ านวน ๓๐ คน 
 

  ๒๐๕,๐๐๐    
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ไตรมาส 
ที่ด าเนินการ  

() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

() 

หมวดเงิน  
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ ส่วนกลาง ภูมิภาค ด าเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ ๒.  
 ประชุมจัดท าชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม  

คู่มือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   

 ประชุมคณะด าเนินงานปฏิบัติการอบรม 

 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ ๔๐ เขต จ านวน ๑ ครั้ง   

 

     คณะกรรมการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการอบรม ชุดการสอน
ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบการอบรม 
ประกอบด้วย 

-คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน  
๓๐ คน 
-คณะวิทยากร ๓ คน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 

๕ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง  

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ ๔๒ เขต จ านวน   
๒ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง  

รวมทั้งสิ้น ๑๖ ชั่วโมง 

 

  ๖๒๖,๒๐๐    
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ไตรมาส 
ที่ด าเนินการ  

() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

() 

หมวดเงิน  
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ ส่วนกลาง ภูมิภาค ด าเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ ๓.   
จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ชุดที่ ๑  

 การแนะน าแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ 

 การออกแบบบทเรียนออนไลน์ 

ชุดที่ ๒  
 การจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ อาทิ การบันทึก

หน้าจอ การสร้างวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอ การตัด
ต่อภาพ เป็นต้น 

ชุดที่ ๓ 
 การใช้งานแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ 

 การสื่อสารกับผู้เรียนและการใช้การใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน 

    ชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
จ านวน ๓ วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ)  
จ านวน ๓ ชุด / วิชา 
วิชาละ ๓ ระดับชั้น (ม.๑, ม.๒, 
และ ม.๓)   
- จ านวนชุดเอกสารส าหรับครูผู้เข้า
รับการอบรม รวม ๒,๗๐๐ ชุด 

- จ าน วน ชุ ด เอกส ารส าห รั บ
ศึกษานิ เทศก์เขต จ านวน ๔๐ 
เขต เขตละ ๓ วิชา (๓ ชุด/วิชา) 
รวมเป็น ๓๖๐ ชุด  

- ชุดเอกสารส าหรับวิทยากร 

จ านวนชุดเอกสารทั้งสิ้น  

๓,๐๖๐ ชุด  

  ๗๕๖,๗๐๐    
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ไตรมาส 
ที่ด าเนินการ  

() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

() 

หมวดเงิน  
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ ส่วนกลาง ภูมิภาค ด าเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ ๔.  
อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑, ๒ และ ๓ เพ่ือสร้าง
บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง ดังนี้ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์  
    - ศึกษานิเทศก์แต่ละเขต  
    - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  
วิธีการอบรม แบ่งการอบรมเป็น ๖ ภาค  คือภาคกลาง, 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาค
ตะวันตก, ภาคเหนือ   
(จ านวนการอบรมให้กับครูผู้สอน แบ่งตามขนาดพ้ืนที่
การศึกษา โดยทั้งหมดอบรม ๖ ภาค รวมจ านวน ๑๐ ครั้ง 
เพ่ือให้ทั่วถึงตามที่ สพฐ. ก าหนดโรงเรียนเข้าร่วม) 
ระยะเวลาการอบรม ๔ วัน รวมจ านวน ๓๐ ชัว่โมง   

    การอบรมจ านวน ๑๐ ครั้ง  
 คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน (ครั้ง

ละ ๓ คน อบรม ๑๐ ครั้ง)
จ านวน  ๓๐ คน 

  คณะวิทยากร   (๓ วิชา วิชาละ 
๕ คน อบรม ๑๐ ครั้ง ) จ านวน 
๑๕๐ คน 

 ผู้เข้าร่วมการอบรม 

เชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 

      - ศึกษานิ เทศก์แต่ละเขต 
จ านวน ๑๐เขต เขตละ ๓ คน 
รวม ๑๐๐ คน  

    - ค รู ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม 
จ านวน ๙๐๐ คน  

   รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน 

  ๙,๙๒๔,๙๐๐    
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ไตรมาส 
ที่ด าเนินการ  

() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

() 

หมวดเงิน  
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ ส่วนกลาง ภูมิภาค ด าเนินงาน ลงทุน รายจ่าย
อื่น 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมที่ ๕.  
ประชุมติดตามผลงานและประเมินผลงาน หลังจาก
ครูผู้สอนน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้ร่วมกับการเรียนการ
สอนในห้องเรียน  

     คณะกรรมการด าเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย 

-  คณะกรรมการนิเทศ ( ๑ เขต/
คน)  
-  คณะกรรมการด าเนินงาน ภาค
ละ ๓ คน  
 คณะกรรมการประชุม สรุป และ

รายงานผล 

  ๔๘๗,๒๐๐    

รวมเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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๙. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

           ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐. งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนินงาน : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๑. ค่าตอบแทน ๑,๑๘๐,๘๐๐ 

๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 
(๑)กิจกรรมที่ ๑   
ค่าตอบแทนวิทยากร  (๑,๒๐๐ บาท x ๒๔ ชั่วโมง) 
(๒)กิจกรรมที่ ๒ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  (๑,๒๐๐ บาท x ๖๐ ชั่วโมง)  
(๓)กิจกรรมที่ ๔ – การจัดอบรมที่ภาคต่างๆ  จ านวน ๑๐ ครั้ง 
ค่าตอบแทนวิทยากร  (๑,๒๐๐ บาท x ๓๐ ชั่วโมง x ๓ วิชา x ๑๐ ครั้ง) 

๑,๑๘๐,๘๐๐ 
 

   ๒๘,๘๐๐ 
 

 

๗๒,๐๐๐ 
 

 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
 

๒. ค่าใช้สอย ๑๐,๕๖๘,๒๐๐ 
        ค่าท่ีพัก อาหาร และพาหนะ ๘,๗๕๕,๐๐๐ 
  ๒.๑ ค่าที่พัก 
(๑)กิจกรรมที่ ๑  

๓,๒๑๐,๐๐๐ 
 

ค่าท่ีพัก ๑,๕๐๐ บาท  x ๒๐ ห้อง  ๓๐,๐๐๐ 
(๒)กิจกรรมที่ ๒  
ค่าท่ีพัก ๑,๕๐๐ บาท  x ๑๐๐ ห้อง  ๑๕๐,๐๐๐ 
(๓)กิจกรรมที่ ๔ การจัดอบรมที่ภาคต่างๆ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
ค่าท่ีพักวิทยากร/คณะด าเนินงาน ๑,๕๐๐บาท x ๙ ห้อง x ๕ คืน x๑๐ครั้ง 
ค่าท่ีพักครูผู้เข้าอบรมใน ๖ ภาค  ๑,๕๐๐บาท  x ๕๑๐ ห้อง x ๓ คืน 
 (ในแต่ละภาค จังหวัดที่จัดอบรมจะเลือกตามขนาดเขตพ้ืนที่เป็นจุดศูนย์กลาง) 

 
๖๗๕,๐๐๐ 

๒,๒๙๕,๐๐๐ 

(๔)กิจกรรมที่ ๕- การสรุปติดตามผล  
ค่าท่ีพักคณะด าเนินงานติดตามผล ๑,๕๐๐บาท x ๒ห้อง x ๒คืน x ๑๐ ครั้ง 

 
๖๐,๐๐๐ 

๒.๒ ค่าอาหาร 
(๑)กิจกรรมที่ ๑ 
ค่าอาหาร ๗๕๐ บาท/วัน x ๔๐ คน x 2 วัน 

๓,๙๖๘,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
(๒)กิจกรรมที่ ๒ 
ค่าอาหาร ๗๕๐ บาท/วัน x ๕๖ คน x 5 วัน 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

(๓)กิจกรรมที่ ๔ – การจัดอบรมที่ภาคต่างๆ 1๐ ครั้ง 
       ค่าอาหาร ๗๕๐ บาท/วนั x ๑,๒๐๐ คน x ๔ วัน 

 
๓,๖๐๐,๐๐๐ 

(๔)กิจกรรมที่ ๕ - การประชุมติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ  
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

ค่าอาหาร ๗๐๐ บาท/วัน x ๗๐ คน x ๒ วัน ๙๘,๐๐๐ 
๒.๓ ค่าพาหนะ 
(๑)กิจกรรมที่ ๑-การจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

- ค่าเช่าพาหนะ/ค่าพาหนะ  (๑๒,๐๐๐ บาท) 

๑,๕๗๗,๐๐๐ 
๑๒,000 

(๒)กิจกรรมที่ ๒ - การจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
- ค่าเช่าพาหนะ/ค่าพาหนะ  ๕ วัน (๒๐,๐๐ บาท) 

- ค่าพาหนะเดินทาง /ค่าโดยสารเครื่องบิน (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑๒๐,๐๐๐ 
  
 

(๓)กิจกรรมที่ ๔ – การจัดอบรมที่ภาคต่างๆ  
- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย (๕๖๕,๐๐๐ บาท)   
- ค่าเช่าพาหนะ ๘,๐๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง x ๖ วัน (๔๘๐,๐๐๐ บาท)  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (๒๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน  (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑,๒๖๕,๐00 
 

(๔) กิจกรรมที่ ๕-การประชุมติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ 
- ค่าเช่าพาหนะ ๔,๐๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง x ๒ วัน (๘๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

       ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๕๔๐,๗๐๐ 
(๑)ค่าเช่าห้องประชุม/สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ๑๑ ครั้ง ครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๓๐,๐๐๐ 
(๒)ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๑๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐บาท ๑๑๐,๐๐๐ 
(๓)ค่าเข้าเล่มรายงานสรุปโครงการ  เล่มละ ๕๐๐บาท x  ๑๐๐เล่ม ๕๐,๐๐๐ 
(๔)ค่าจ้างพิมพ์ เอกสาร วุฒิบัตร และค่าท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๕๐,๗๐๐ 
๒.๕ ค่าจ้างเหมาบริการ  ๙๒๒,๕๐๐ 

    (๑) ผลิตชุดสื่อและเอกสารประกอบการอบรม จ านวน ๓ เล่ม 
        จ าแนกเป็นค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ดังนี้    
ชุดที่ ๑  

 การแนะน าแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ 
 การออกแบบบทเรียนออนไลน์ 

 จ านวน ๑,๐๕๐ ชุด / รายการละ ๑๕0 บาท = ๑๕๗,๕๐๐ 

๔๗๒,๕๐๐ 
 

ชุดที่ ๒  
 การจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ อาทิ การบันทึกหน้าจอ การสร้างวีดีโอ 
การตัดต่อวีดีโอ การตัดต่อภาพ เป็นต้น 

  จ านวน ๑,๐๕๐ ชุด / รายการละ ๑๕๐บาท = ๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

ชุดที่ ๓ 
 การใช้งานแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ 

การสื่อสารกับผู้เรียนและการใช้การใช้งานบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนใน
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

ห้องเรียน 
  จ านวน ๑,๐๕๐ ชุด / รายการละ ๑๕๐ บาท = ๑๕๗,๕๐๐ 
      (๒) ค่าจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๒๑๐,๐๐๐ 
  (๓) ค่าจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (๒๐,๐๐๐ x ๑๒ เดือน) ๒๔๐,๐๐๐ 
๒.๖ ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ๒๐๐,๐๐๐ 
๒.๗ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒.๘ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ๕๐,๐๐๐ 
๓. ค่าวัสดุ ๒๕๑,๐๐๐ 
   ๓.๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่นบันทึกข้อมูล, เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ) ๑๐๐,๐๐๐ 
   ๓.๒ วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐,๐๐๐ 
   ๓.๓วัสดุส านักงาน  (กระดาษ, ปากกา, สมุด ฯลฯ) ๑๓๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 

๑๑.สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
  - เขตพ้ืนที่การศึกษา ๔๒ เขต จ านวน ๖ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, 
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในแต่ละภาค จังหวัดที่จัดอบรมจะเลือกตามขนาดเขตพ้ืนที่เป็น
จุดศูนย์กลางในการจัดอบรม) 
  

๑๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
๑๒.๑ เกิดการพัฒนาบทเรียนบนช่องทางออนไลน์และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมข้ึน  
๑๒.๒ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  
๑๒.๓ เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ อาทิ การวางแผนการสอน
บทเรียนออนไลน์, การใช้สื่อในการท าบทเรียนออนไลน์, การใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์  
๑๒.๔ ครูผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
ให้ทันเทคโนโลยีมากขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

------------------------------- 
ผู้ประสานงาน   ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี 
 ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๖๔ ๙๔๖ โทรสาร ๐๓๔ ๙๖๔ ๙๔๕ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๓๔๓ ๒๘๕๓ E-mail drkrongthong@gmail.com ,  
 krongthong.kh@ssru.ac.th 
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