
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง อ.ดร.ประยทุธ  ชูสอน 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ อ.ดร.ประมุข  ชูสอน  อ.ดร.จุลดิศ  คญัทพั  

    คณะวชิา/หน่วยงาน วทิยาลยัครูสุริยเทพ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

4. เร่ืองทีเ่ล่า    

RBL การจดัการเรียนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐาน (research-based learning) มุ่งพฒันานกับริหารมืออาชีพ  

5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการวิจัย 
(research-based approach) หรือการสอนแบบการวจิยัเป็นฐาน (research-based instruction) เป็นเทคนิคหน่ึง ในการสอน
เชิงสร้างสรรคท่ี์เนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะเชิงสร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2557) เน่ืองจากการ
วิจยัเป็นกระบวนการพฒันาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฒันาตวัผูว้ิจยั ท าให้ผูว้ิจยักลา้ซักถาม ตั้ งค  าถามเป็น  การจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน (research-based learning) เป็นเทคนิคหน่ึงในการสอนเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นหวัใจส าคญัของ
บณัฑิตศึกษาเพราะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั ส าหรับการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและ  สอดคลอ้งกบัหลกัการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เรียนรู้ นอกจากนั้นยงัให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด ทกัษะการจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาอีกดว้ย อีกทั้งเป็นการพฒันา กระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีผูเ้รียนจะ
ไดพ้ฒันาและสร้างข้ึนในตวั อนัจะน าไปสู่คุณภาพของบณัฑิตท่ีพร้อมส าหรับ สังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต การ
เรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานน้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนมีเคร่ืองมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงในการใชก้ระบวนการวจิยั ซ่ึงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง และมีความหมายต่อตนเอง 

Research-based learning is one of the creative strategies that is essential for the graduate school level as it 
aligns with the 21st century’s literacies in which learners acquire knowledge of important theories and research in 
their fields of discipline by themselves. Through this strategy, the learner-centered approach is raised and research 
methodology is emphasized to become part of learning process. Through research-based learning learners can develop 
the intellectual skills of critical analysis, practicing skill, managing skill, confront situation and knowledge adaptation 
skill to defend and solve the problems. This strategy additionally motivates learners to intrinsically create and 
improve their own knowledge exploring process which is an essential quality of college graduate of the future 
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knowledge-based society. Undeniably, research-based learning where literacy is acquired from direct experience 
when conducting research will equip learners with lifelong learning tools that help them to possess the profound and 
meaningful learning. 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  

  เร่ิมตน้โดยการเขา้ web site ของแหล่งสนบัสนุนทุนการศึกษาวิจยัทั้ งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยัรังสิต 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  http://www.nrct.go.th/ 

 2.          ส านกัวางแผน มหาวทิยาลยัรังสิต (http://budget.rsu.ac.th/plan) 

3. ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต (http://isdc.rsu.ac.th) 

4. สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต (http://www.rsu.ac.th/rri) 

 

เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีท่ าให้เกดิความส าเร็จ 

ท าการน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัโครงการวจิยัโดยใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและชดัเจนในหวัเร่ืองดงัน้ี 

1. ช่ือโครงการวจิยั 
2. ประเด็นท่ีท าวจิยั 
3. ประเภทของงานวจิยั 
4. สาขาวชิาท่ีท าการวจิยั 
5. การเรียนการสอน 
6. การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและชุมชน  
7. การเช่ือมโยงกบันกัวจิยัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีท าวจิยั 
8. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั 
9. ค าถามวจิยั *** 
10. วตัถุประสงคข์องโครงการ*** 
11. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
12. การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม(ทฤษฎี/หลกัการ/งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  

ตวัแปรส าคญัและกรอบแนวคิดการวจิยั *** 
13. ระเบียบวธีิวจิยั *** 
14. ขอบเขตของการวจิยั  
15. สถานท่ีท าการทดลอง และ/หรือ เก็บขอ้มูล 
16. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั 
17. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

http://www.rsu.ac.th/rri
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18. ระยะเวลาท่ีท าวจิยั .......... เดือน (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
19. เอกสารอา้งอิง 
20. งบประมาณ 

*** ควรน าเสนออยา่งชดัเจนและมีเน้ือหาตามเหตผุล ทฤษฎีและหลกัการจากแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นส าคญั 

 ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

1. ผูบ้ริหารในระดบัคณะ วทิยาลยั ไดแ้ก่ คณบดี กรรมกาาบริหารหลกัสูตรและทีมนกัวจิยั 
2. ส านกัวางแผน มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
4. สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต 

 อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข  

1. ช่ือเร่ือง 
2. หลกัการและเหตผุล ความส าคญัของปัญหาการวจิยั  
3. การค านวณ sample size, จ านวน sample ท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี 
4. การค านวณเงินงบประมาณ 
5. การสะกดค าผิด, การเวน้วรรคค า, ช่องไฟต่าง ๆ ของค าและประโยค 
6. การเขียน reference 

นอกจากน้ียงัพบวา่มีแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจท าใหไ้ม่ไดทุ้นวจิยั และเคา้โครงวจิยัท่ีดี 

1. ไม่ใช่งานวจิยัท่ีท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ เช่น มีผูท้  างานวจิยันั้นมาแลว้ และขอ้เสนอโครงการคร้ังน้ี ไม่ได้
ก่อใหเ้กิดมุมมองใหม่ท่ีชดัเจน 

2. ประโยชนข์องงานวจิยัไม่ชดัเจน เช่น ผลของงานวจิยัท่ีไดจ้ะน าไปใชอ้ยา่งไร เพ่ืออะไร 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 
       ทกัษะและสมรรถนะการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบั มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งแนวโนม้
การไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัและการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยูใ่นฐานวชิาการ
เป็นท่ียอมรับทางวชิาการของ สกอ. และมหาวทิยาลยั 
 
 การเรียนรู้ทีผู้่เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว  

ระบบและการพฒันาการจดัการความรู้คร้ังน้ี 
The SECI model is a well known conceptual model that was first proposed by Nonaka 

(1991 and expanded by Nonaka and Takeuchi, 1995). It describes how explicit and tacit 

knowledge is generated, transferred, and recreated in organizations. While it was first 

proposed within the context of business organizations, the model can easily be applied to 

education, as explored by Lin, Lin, and Huang (2008) and Yeh, Huang, and Yeh (2011). 

The SECI model consists of four modes of knowledge conversion:  

  1.Socialization (tacit to tacit), Socialization is the process of sharing tacit knowledge 
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through observation, imitation, practice, and participation in formal and informal 

communities (Yeh et al., 2011). The socialization process is usually preempted by the 

creation of a physical or virtual space where a given community can interact on a social 

level. 

  2. Externalization (tacit to explicit), Externalization is the process of articulating tacit 

knowledge into explicit concepts (Yeh et al., 2011). Since tacit knowledge is highly 

internalized, this process is the key to knowledge sharing and creation. 

 

  3. Combination (explicit to explicit), Combination is the process of integrating 

concepts into a knowledge system (Yeh et al., 2011). 

 

   4. Internalization (explicit to tacit). Internalization is the process of embodying 

explicit knowledge into tacit knowledge (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

  
 

                                                   ***************************************** 

แบบรายงานผลการน าแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 

           อ้างถึงแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน  เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ช่ือเร่ือง RBL การจดัการเรียนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐาน (research-based learning) มุ่งพฒันานักบริหารมืออาชีพ  

   ของวทิยาลยัครูสุริยเทพ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. วธีิด าเนินงาน /กจิกรรม 
         ออกแบบแผนการเรียนการสอน มคอ.3 ในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งของสาขาวชิาการบริหารการศึกษา เช่น 
วชิา EDA 603ทฤษฎีและหลกัการบริหารการศึกษา (Theories and Principles of Educational Administration) 
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.......ตลอดทั้งการวดัประเมินผลงาน นกัศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
       ก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนใชส่ื้อคอมพิวเตอร์และแหล่งขอ้มูลในระบบมหาวทิยาลยั ท่ีสะดวกและทนัสมยั 
แลว้บนัทึกเพื่อใชศึ้กษาและอา้งอิงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและทนัสมยั 
       ฝึกและทดลองการใชโ้ประแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติเพื่อการวจิยั SPSS  เพื่อน าไปประเมินและ
ออกแบบการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ และน าเสนอผลการวจิยัท่ีมีค่าความตรง (Validity) และความเท่ียง 
(Reliability) ทางสถิติได ้

2. ผลการด าเนินงาน/การประเมนิผล 
   นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั มาก 

    มีผลงานการคน้ควา้งานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งไดก้รอบแนวคิดการประยกุตใ์ชห้ลกัการทฤษฎี

ในรายวชิาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในอนาคตอยา่งดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
   

4. แนวทางการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 

 ลงนาม.....P.  Chusorn 
               (ดร.ประยทุธ  ชูสอน) 
                  ผูด้  าเนินการปฏิบติั 


