
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
ประเด็นความรู้ : เทคนิคการสอนส าหรับการประเมินการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ครั้งที่ 1 
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

ห้องประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  ชั้น 4  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์    ตรรกวิทูรย์ศักดิ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อุษา   บุญถือ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์  กรรมการ 
6. อาจารย์สายพิณ   สันทัด   กรรมการ 
7. อาจารย์ปุณณะ   คงสว่าง   กรรมการ 
8. นายสถาพร       สะราค า   กรรมการและเลขานุการ  
9. นายกัมปนาท   ดวงจร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
 
เริ่มประชุม   เวลา  11.30 น. 
 
  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนส าหรับการ
ประเมินการสอนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ส าเร็จลุล่วง     
 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันก าหนดขอบเขตประเด็นการจัดการความรู้ ในแต่ละครั้ง    
เพ่ือสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนส าหรับการประเมินการสอนเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามปฏิทินการจัดการความรู้ทีไ่ด้ร่วมกันก าหนดในการประชุมคราวที่ผ่านมา อย่างน้อยจ านวน 5 ครั้ง 
เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนการด าเนินการจัดการความรู้  

  ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี  2   การด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการสอนส าหรับการประเมิน
      การสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ   
  ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และมีความสามารถสอนให้ผู้เรียน รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน   
โดยมีเวลาในการพูด  ท่านละ 3 นาที โดยประมาณ 
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ครั้งที่ 1     หัวข้อ การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและ 
              มีความสามารถสอนให้ผู้เรียน รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 

1. รศ.ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส -  เสนอว่าเมื่อเราต้องวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ต้องเริ่มต้น
จากการอ่านค าบรรยายกระบวนวิชา (Course Description) ที่อยู่
ในเล่มหลักสูตร หรือ มคอ.๒ แล้วแตกประเด็นเนื้อหาของวิชานั้น 
ๆ ออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เช่น ยกตัวอย่าง วิชาจริง ๆ  สามารถแยก
เนื้อหาจากค าบรรยายกระบวนวิชา ออกเป็นหัวข้อในการสอน เช่น  

ครั้งที่ ๑ ................ 
ครั้งที่ ๒ ................ 
ครั้งที่ ๓ ................ 
ครั้งที่ ๔ ................ 

หัวข้อย่อย ๆ ในการสอนแต่ละครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเขียนต าราเรียนของวิชานั้น ๆ ได้อีกด้วย 
-  นอกจากนั้น ได้แนะน าให้อาจารย์น้อง ๆ น า มคอ.๕ ของภาค
เรียนที่ผ่านมา มาดูว่ามีอะไร ที่ควรปรับปรุง เพ่ิมเติมอีกบ้าง  
            ส าหรับประเด็นของการประเมินการสอนเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่
สอน น้องๆ ควรคิดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น    
โดยยกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ที่พ่ีสอนวิชาด้าน
การโฆษณา พ่ีก็จะยกตัวอย่างหนังโฆษณาท่ีได้รับรางวัล ทั้งระดับ 
ประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับโลก ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
ประเมิน แสดงความคิดเห็นว่า หนังโฆษณาเรื่องนั้น เรื่องนี้ 
เหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับหรือไม่ ถ้านักศึกษาเป็นกรรมการจะ
มองว่าหนังโฆษณา หรือ งานโฆษณาชิ้นใด ที่ควรได้รางวัลบ้าง 
เพราะเหตุผล  ใด ๆ นักศึกษาคนอ่ืน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 
มองแตกต่างกันอย่างไร น้อง ๆ ลองเอาไปปรับใช้  
 

2. ศ.ดร.ปิยะฉัตร   จารุธีรศานต์ - อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษา 
- ให้นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่ม อ่านข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่    
  เกี่ยวกับค่านิยมจริยธรรมของเนื้อหารายวิชา  
- ให้นักศึกษาคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลของตนเอง 
- ให้นักศึกษาแต่ละคนร่วมกันคิดตัดสินใจและหาเหตุผลว่าท าไม 
  กลุ่มคิดเช่นนั้น 
- ให้นักศึกษาท้ังหมดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งห้องเรียนและ 
  ร่วมกันคิดตัดสินใจ หาเหตุผล 
- กลุม่ใหญ่ร่วมกันสร้างข้อตกลงเป็นกฎเกณฑ์ กติกาหรือแนว 
  ปฏิบัติ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  - นักศึกษากลับมาทบทวนความคิดของตนเองหลังจากได้ฟัง  

  ความคิดเห็นของกลุ่มย่อยและความคิดเห็นของกลุ่มใหญ่แล้ว 
- นักศึกษาแต่ละคนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติตนตามกฎ  
  กติกาหรือข้อตกลง 

3. รศ.ณัฐชลัยย์   ตรรกวิฑูรย์ศักดิ์      การวางแผนการสอน  เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้าท าให้มี
แนวทางในการสอน ได้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด  ในเวลา
เท่าใด  เพ่ือจุดประสงค์ใด  สอนโดยวิธีใด ใช้สื่ออะไรประกอบการ
สอนและวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด  การวางแผนการสอนจัดท าได้
ใน 2 ลักษณะ  คือ จัดท าเป็นก าหนดการสอนหรือแผนระยะยาว 
และจัดท าเป็นแผนการสอนหรือแผนระยะสั้น ในการจัดท าต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร  ศึกษาแนวการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์  คุณภาพผู้เรียน จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักการ  จุดหมายของหลักสูตรเพื่อให้การสอน
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์  ผู้สอนควรได้วางแผนและเขียน
แผนการสอนด้วยตนเองอย่างรอบคอบ ชัดเจนถึง แนวทางการน า
หลักสูตรไปใช้ในรูปของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนตาม
หลักสูตร  เมื่อน าแผนการสอนไปใช้ควรได้ด าเนินการสอนตาม
แผนที่วางไว้ ก็จะเป็นการวางแผนการสอนที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง 

4. อ.ดร.อุษา   บุญถือ  ควรน า มคอ.5 ของภาค 2/2559 มาพิจารณาเพ่ือจัดท า มคอ. 3 
และมคอ. 5 ในภาค 1/2560 โดยในแผนการสอนควรเน้นการ
ก าหนดหัวข้อเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตาม
หัวข้อในการบรรยายแต่ละครั้ง ทั้งนี้ควรน าผลการประเมินการ
สอนในเทอมที่ผ่านมา มาประกอบการวางแผนการสอนด้วย 

5. อ.ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์ 1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าตารางวิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา หรือวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และจัดท าก าหนดการสอนหรือโครงการสอน 
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด แล้วน าไปเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีการก าหนดเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศักยภาพของผู้เรียน และ
ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา 
4. มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน มีการบูรณาการ เน้นการคิด  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝึกทักษะ 

การปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5. มีการก าหนดสื่อ /นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผู้เรียน และให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและจัดท าสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
6. มีการก าหนดการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 
7. มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม และมี
การบูรณาการตามความเหมาะสม 
8. มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ 

6. อ.สายพิณ   สันทัด 1. การท าแผนการจัดการเรียนรู้เอาไว้ล่วงหน้า จะท าให้การสอน
ด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด เพราะในการท าแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
ผู้สอนได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเรื่องจุดมุ่งหมายของสิ่งที่สอน 
การด าเนินการสอน การจัดกิจกรรม และการก าหนดงานให้ผู้เรียน
ท า เป็นการลดความผิดพลาดในการสอนลง การสอนโดยไม่มีการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ย่อมเกิดความผิดพลาดมากกว่า    
เพราะผู้สอนอาจจะด าเนินการสอนอย่างสับสนปนเป เพราะจ า
รายละเอียดเรื่องที่สอนไม่ได้ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
ยังช่วยประหยัดเวลาในการสอน เพราะผู้สอนสามารถเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
2. ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจจุดมุ่งหมายของสิ่งที่จะสอน ว่าวิชาที่สอน
เพ่งเล็งส่งเสริมความเจริญงอกงามทางใดแก่ผู้เรียน แล้วจึง
ด าเนินการสอนและวัดผลให้คล้อยตามจุดมุ่งหมายนั้น 
ผู้สอนต้องค านึงอยู่เสมอว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบันมุ่ง
ให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทุกวิถีทาง  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และนิสัยที่พึงปรารถนาด้วย 
3. ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการสอน เพราะผู้สอน
ได้ใช้เวลาในการท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบแล้วว่า
จะต้องวางขั้นตอนอย่างไรในการสอน หาวิธีอธิบายอย่างไรที่จะให้
ผู้เรียนรู้มโนมติยาก ๆ ตัดสินใจว่าจะใช้สื่อการสอนอะไรที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
7. อ.ปุณณะ   คงสว่าง ท า มคอ.3 (1/2560) โดยปรับปรุงจากผลของ มคอ.5 

(2/2559), ก าหนดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ แล้วจึงวางแผนการ
สอนและกิจกรรม, การบ้าน กิจกรรม แสดงความคิดเห็นหน้าชั้น
เรียน 

 

  มติ ที่ประชุมร่วมกันสรุปผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนส าหรับ
การประเมนิการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย และมีความสามารถสอนให้ผู้เรียน รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน โดยลักษณะของการ
พูดคุยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพ่ี (อาจารย์อาวุโส) สู่รุ่นน้อง (อาจารย์ที่ก าลังยื่นเสนอ
ผลงานทางวิชาการ)  และรุ่นน้องแสดงความคิดเห็น โดยสรุปมีสาระส าคัญดังนี้ 1. จัดท า มคอ. ตาม  
Course description (มคอ.2) 2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซักถาม  
3. มอบหมายการบ้าน  น าเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
   ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10 น. 

 

  

 
 

 

 

(นายสถาพร  สะราค า) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


