ส่วนที่ 1
ความสาคัญและความเป็นมาในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้อย่างสม่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับ
สถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8
“การศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรีย นรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต” ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 3 คือ“แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
แห่งความรู้”ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรีย นรู้
กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้สถาบัน
อุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย
การระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้
ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น สาหรับเกณฑ์การประเมินมีดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบันว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญหรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการเพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผน
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ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วย
อธิการบดี / คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี / ผู้อานวยการ / หัวหน้างานที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบันเป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ
นักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้ องค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรีย นรู้ภายในสถาบัน เช่น
การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน และ
ภายนอกสถาบันเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ย นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมทั้งด้านงบประมาณเวลาสถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ไ ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆเช่นนวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ในปีการศึกษา 2559 สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และกากับติดตามหน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน
จานวน 5 หน่วยงาน ให้มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความรู้ของคณะ
อย่างน้อย 2 ประเด็น ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดการความรู้ของสานักงานรองอธิการบดี และ
สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ประเด็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงได้ มอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้
แบบบูรณาการของทั้ง 5 หน่วยงานภายในวิทยาเขต เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาและการกีฬาที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรสายผู้สอน
อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรีย นอย่างมีความสุข และสาเร็จ
การศึกษากลายเป็นบัณ ฑิตที่มีคุณภาพ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สถาบันการพลศึกษา
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วิทยาเขตสุพรรณบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการจัดทางานวิจัย โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมี
ความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย แต่ด้วยข้อจากัดบางประการ โดยเฉพาะการจัดทาโครงร่าง
งานวิจัยและนาเสนอของบประมาณ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่นั้นยังเป็นอุปสรรคสาหรับบุคลากรในการเขียน สถาบันจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเจ้าภาพในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้แบบ
บูรณาการทั้ง 3 คณะ เพื่อค้นหาแนวทางและรูปแบบที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินการด้านการวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสถาบันยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบข้อมูลและเอกสารเพื่อการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเป็นมาตรฐาน และการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับหลัก 5 ส ในรายละเอียดที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมโดยเฉพาะของสถาบัน
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้กาหนดประเด็นความรู้ เพื่อการ
จัดการความรู้ ดังนี้
1. ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
หน่วยงาน
ประเด็นความรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Application
คณะศิลปศาสตร์
แนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
รูปแบบการดาเนินงานอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู
2. ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย
หน่วยงาน
ประเด็นความรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
คณะศิลปศาสตร์
การพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์
รูปแบบการเขียนและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย
3. ประเด็นความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หน่วยงาน
ประเด็นองค์ความรู้
สานักงานรองอธิการบดี
รูปแบบการจัดการกิจกรรม 5 ส
สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
รูปแบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
กรอบการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรีได้กาหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และแผนจัดการความรู้ ตามประเด็นความรู้ ไว้ดังนี้
1. ประเด็น เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้
ประเด็นความรู้

เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง

ด้านการผลิตบัณฑิต
การพัฒนาการเรียนการ 1. ได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่าง
สอน โดยการใช้
ต่อเนื่อง
Application
2. เพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้จากสื่อ
การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
3. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ
ในการเรียนมากขึ้น

ผู้สอนกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิชาชีพ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แนวทางการดาเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ได้แนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพคณะศิลปะศาสตร์เพื่อลด
ความผิดพลาดของการจัดการเรียนการสอน
(e-Education) ที่เกิดจากตัวนักศึกษา และลด
การออกกลางคันของนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ
คณะศิลปศาสตร์

รูปแบบการดาเนินงาน
อาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครู
ด้านการวิจัย
การเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ให้อาจารย์ ได้ อาจารย์นิเทศก์และ
ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศนักศึกษาฝึก
ผู้เกี่ยวข้องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประสบการณ์วิชาชีพครู
มีบทความวิจัยสาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างน้อย 1 เรื่อง
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บุคลากรผู้สอน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค์ของ
สังคม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการ
วิจัยฯ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นความรู้
ด้านการวิจัย (ต่อ)
การพัฒนาทักษะ
การเขียน
เค้าโครงการวิจัย
รูปแบบการเขียนและ
เทคนิคการสรุปองค์
ความรู้จากงานวิจัย

เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
ได้แนวทางและวิธีการเขียนเค้าโครงการวิจัย
ในแต่ละหัวข้อ

กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนา
บุคลากรผู้สอน

ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ไปสู่อาจารย์ได้ใช้ บุคลากรผู้สอน และ
เป็นแนวทางในการเขียนสรุปองค์ความรู้จาก ผู้เกี่ยวข้อง
การวิจัย

ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การวิจัยฯ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านอื่น ๆ
รูปแบบการจัดการ
กิจกรรม 5 ส

ได้แนวทางการจัดการอาคารสถานที่และ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลัก 5 ส ในสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รูปแบบการสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษา

1. ได้แนวทางบริหารจัดการและวีดาเนินการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษา
2. ได้ส่งเสริมผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรของ
สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านการจัด
ระบบงานเอกสาร และขั้นตอนการกรอก
แบบฟอร์มการสมัคร
ในระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
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1. คณะกรรมการ
จัดการความรู้ระดับ
วิทยาเขต
2. กลุ่มงานต่าง ๆ ใน
วิทยาเขต
3. คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี
ประสบการณ์ด้าน
การจัดกิจกรรม 5 ส
4. บุคลากรในสังกัด
สานักงานรอง
อธิการบดี
ผู้ฝึกสอนกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้
ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการบริหารจัดการ
และกากับติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในดาเนินการจัดการความรู้ โดยจัดโครงการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการประชุมติดตามการดาเนินงานเพื่อรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน และการจัดทาเอกสารรายงานผลไว้ในแผนงานชื่อ โครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ ตามคาสั่งที่ 27/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560
ตลอดจนได้กาหนดกรอบระยะเวลาของแผนการจัดการความรู้ให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนการดาเนินงานของ
ตนเองไว้ดังต่อไปนี้
ลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การบ่งชี้ความรู้
ขั้นตอนที่ 2
การแบ่งปันและ
การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3
การรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
กลั่นองค์ความรู้
ขั้นตอนที่ 5
การเผยแพร่
และถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6
การสรุปผล
การนาไปใช้

กิจกรรมการจัดการความรู้
1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
1.2 ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
1.3 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้
2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
2.2 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 1
2.3 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 1
หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้มากกว่า 3 ครั้ง ตามความต้องการ
และความเหมาะสม
รวบรวม จัดประเภท และหมวดหมู่ความรู้

กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560

4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละประเภท
และหมวดหมู่
4.2 วิพากษ์ความถูกต้องของความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ
5.1 จัดทาคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560

6.1 กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ไปใช้
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผล
การนาไปใช้

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ กาหนดกรอบระยะเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม สาหรับประเด็น
ความรู้ด้านการวิจัยที่แต่ละคณะได้ดาเนินการมาก่อนหน้าแล้ว ให้ยึดตามกรอบระยะเวลาของแผนการจัดการ
ความรู้ที่คณะได้ดาเนินการไปแล้ว
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ส่วนที่ 3
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
ประเด็นที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
องค์ความรู้ที่ 1.1 เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ “Application” (โปรแกรมส าเร็จรูป) โดย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรุปได้ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

การพัฒนาการเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

การสอน โดยใช้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

“Application”

สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

(โปรแกรมสาเร็จรูป)
สรุปการดาเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ “Application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) ดังนี้
1. ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ “Application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) มีดังนี้
Application
ในระบบ IOS และระบบ Android
1. iBodybuilding
2. Runtastic
3. CalkCal
4. Daily Cardio
5. DoctorMe
6. Abs workout
7. Workouts
8. Best Abs Fitness
9. โยคะ (Yoga)
10. สาระสุขภาพ (Healthy)
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ผู้สอน

ดาวน์โหลด “application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป)
ศึกษาข้อมูลการใช้
“application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป)
จากองค์ความรู้ที่ได้
นา “application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป)
ไปใช้สอนในรายวิชา
แนะนาให้นักศึกษา ดาวน์
โหลด “application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป)

ประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอน “Application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป) โดยวิธีการใช้แบบสอบถามและประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2. วิธีการดาวน์โหลด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี้
2.1 วิธีการดาวน์โหลด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับระบบปฏิบัติการ IOS และสาหรับ
ระบบปฏิบัติการ Android
ขั้นตอน
ระบบปฏิบัติการ IOS
สาหรับระบบปฏิบัติการ Android
การโหลด
ขั้นที่ 1
สาหรับระบบปฏิบัติการ IOS วิธีการดาวน์โหลด สาหรับระบบปฏิบัติการ Android วิธีการ
แอพพลิเคชั่นผ่านทาง App Store
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นผ่านทาง Play Store

ขั้นที่ 2

กดตรงเครื่องหมายค้นหาเพื่อหาชื่อ
application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)

กดตรงเครื่องหมายค้นหาเพื่อหาชื่อ
application”(โปรแกรมสาเร็จรูป)

ขั้นที่ 3

พิมพ์ชื่อ application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
ที่ต้องการค้นหาจากนั้นกดดาวน์โหลด
application”(โปรแปรมสาเร็จรูป)

พิมพ์ชื่อ application” (โปรแกรมสาเร็จรูป))
ที่ต้องการค้นหาจากนั้นกดดาวน์โหลด
application”(โปรแปรมสาเร็จรูป)

1
2

ขั้นที่ 4

ได้ application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
ที่ต้องการและสามารถนาไปสอนใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
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ได้ application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
ที่ต้องการและสามารถนาไปสอนในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

หน้า 10

3. “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) ที่ใช้ในการการพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ในหมวดวิชาเฉพาะทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้
ชื่อ “application” (โปรแกรมส าเร็จรูป)
iBodybuilding

Runtastic

รายละเอียด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) ที่อธิบายถึงการ
ออกก าลั งกายสาหรับ การฝึ กอบรมกลุ่ ม กล้า มเนื้อ ต่าง ๆ เช่ น
หน้าอก, ไหล่, หลัง, แขน, หน้าท้องขากล้ามเนื้อน่อง เป็นต้น
โดยมี ภาพและมี การอธิบายด้ว ยวิดีโ อสาหรับประกอบการออก
กาลังกายทุกท่า ทาให้การออกกาลังกายมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สาหรับกลุ่มกล้ามเนื้อทุกกลุ่มกล้ามเนื้อ สามารถบันทึกและติดตาม
ข้อมูลเกี่ย วกับน้าหนักและจานวนของการการออกกาลังกายได้
ทาให้สามารถวางแผนการออกกาลังกายที่กาหนดเองล่วงหน้า 2,
3 และ 4 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ตอบรับกับเป้าหมายในการออก
กาลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับกิจกรรม
การออกกาลังกาย เช่น การวิ่ง เดิน ขี่จักรยานในการออกกาลัง
กาย ทาให้สามารถติดตามการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นระยะทาง
เวลา, ความเร็ว, ความสูง , แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ) ทุกเส้นทางใน
การออกกาลังกาย ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ ดังนี้
1. สามารถติดตามการออกกาลังกายส่วนบุคคล ติดตามการ
ออกกาลังกายการออกกาลังกายที่มี GPS และแผนที่ทางานในการ
รายงานการออกกาลังกายได้
2. สามารถตั้ง ค่าเป้าหมายในการออกกาลังกายเพื่อติดตาม
ระยะการออกกาลังกายได้
3. สามารถติ ดตามไมล์สะสมของกิ จกรรม เช่น การวิ่ ง เดิ น
ขี่จักรยานในการออกกาลังกายได้
4. สามารถบูรณาการเล่นเพลงและ Power Song เพื่อให้การ
ออกกาลังกายสนุกสนามเพิ่มมากขึ้น
5. สามารถบั น ทึ ก ประวัติ ก ารออกก าลั งกายทั้ ง หมด และ
รายงานเป็นสถิติการเข้าถึงและการติดตามความคืบหน้าของคุณ
ด้ ว ยการออกก าลั ง กาย เป็ น รายวั น และรายเดื อ น เพื่ อ ท าให้
สามารถวางแผนการออกกาลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อ “application” (โปรแกรมส าเร็จรูป)
CalkCal

Daily Cardio

DoctorMe

รายละเอียด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
เป็ น “application” (โปรแกรมส าเร็ จรูป) ส าหรั บ สุข ภาพ
และฟิตเนส โดยการบันทึกปริม าณแคลอรี่ที่บริโภค และปริม าณ
การเผาผลาญจากกิ จ กรรมหรื อ กี ฬ าในแต่ ล ะวั น ซึ่ ง นอกจาก
รายการอาหารกว่า 2,000 เมนู และชนิดกีฬาอีกมากมายที่มีให้
เลือกบันทึกแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายการอาหารได้เองอีกด้วย และ
มีระบบคานวณปริมาณแคลอรี่ต่อวัน เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมาย
จะลดน้าหนักส่วนเกินให้ได้ในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีกราฟและ
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นรายงานที่แสดงให้ได้ทราบด้วย
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับ สุ ขภาพ
และฟิตเนส โดยอธิบายถึงออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอรายวัน ซึ่งมี
ท่าบริหารร่างกายในชีวิตประจาวันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เหมาะทั้งผู้ชายและผู้หญิง จึงทาให้สามารถบริหารร่างกายได้อย่าง
ดีที่สุด และทาได้อย่างสะดวกสบายและสามารถทาที่บ้านได้ ซึ่งท่า
บริหารร่างกายเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์แ ละสาธิตโดยผู้ฝึกสอนส่วน
บุคคล และเน้นในทุกส่วนของกล้ามเนื้อ เพีย งแค่ใช้เวลาเพีย งวัน
ละหนึ่งนาทีก็สามารถทาให้ร่างกายของแข็งแรงและเฟิร์ม ได้ ซึ่ง
“application”
(โปรแกรมสาเร็จรูป) นี้มีวีดีโอและตัวจับเวลา ที่จะช่วยให้สามารถ
เข้าใจและบริหารร่างกายแต่ละท่าได้ ง่าย ๆ เพียงแค่เลือกท่าออก
กาลังกายประจาวันแล้วทาตามท่าที่ปรากฏอยู่ในวีดีโอ
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) ด้านสุขภาพที่ให้รู้
วิธีดูแลตัวเองจากอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง พร้อมข้อมูล
ประกอบให้รู้จักกับโรคและการใช้ย าเช่น เนื้อหาอาการ โรค การ
ปฐมพยาบาล ยาและยาสมุนไพร กว่า 200 รายการ จากคู่มือหมอ
ชาวบ้าน และสารานุกรมทันโรค นิตยสารหมอชาวบ้าน เลือกดู
อาการเจ็ บ ป่ว ยตามส่ ว นของร่ างกายที่ เ กิ ด อาการ เช่ น ศี ร ษะ
ลาตัว และส่วนล่าง มีเมนูลัดดูวิธีการปฐมพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน
มีระบบ "สมุดบันทึกสุขภาพ" เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามประวัติ
สุขภาพของตัวเองได้ และมีระบบ "กล่องของขวัญเสมือน" เพื่อ
เป็นกาลังใจในการบันทึกประวัติสุขภาพ
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ชื่อ “application” (โปรแกรมส าเร็จรูป)

Abs workout

รายละเอียด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
- หน้ าจอ "สถานการณ์ สุข ภาพ" เพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ สามารถรู้ ถึ ง
สุขภาพของเมืองที่อาศัยอยู่ได้
- มี ก ารเสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติต นเพื่ อ บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่ น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
ปวดท้ อ ง ท้ อ งเสี ย อ่ อ นเพลี ย น้ าหนั ก ลด เป็ น ลม เป็ น ต้ น
- มี ร ายละเอี ย ดของโรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาการเจ็ บ ป่ ว ย
ต่าง ๆ ตั้งแต่ที่มา สาเหตุ อาการ การรักษา และการดูแ ลตนเอง
ครอบคลุ ม โรคต่ า งๆ มากมาย เช่ น ไข้ ห วั ด ใหญ่ เบาหวาน
โรคหัวใจ มะเร็งต่างๆ ใส่ติ่งอักเสบ ไมเกรน เป็นต้น
- มี วิ ธี ก ารปฐมพยาบาลเพื่ อ รั บ มื อ กั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เช่ น
เลือดออก จมน้า กระดูกหัก
- มี รายชื่ อและรายละเอีย ดการใช้ ย าแผนปั จจุ บัน และยา
สมุนไพรต่าง ๆ
- มีวิธีการกดจุดที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจาวัน เช่น กด
จุดแก้ปวดหัว
- มีวิธีการดูแลรักษาตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- การติดตามโรคระบาดอุบัติใหม่ระดับโลก
เป็ น “application” (โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ) ส าหรั บ คนที่
ต้องการมีรูปร่างที่ดี สวยงามและลดหน้าท้อง โดยโปรแกรมนี้เป็น
การประยุกต์การออกกาลังกายและการฝึกผ่านแอนนิเมชั่น โดยมี
รายละเอีย ดต่าง ๆ อธิบายไว้ สามารถจับเวลาและจานวนรอบ
ของการฝึก อีกทั้งยังสามารถติดตามน้าหนักและรอบเอวของ
คุณได้
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ชื่อ “application”(โปรแกรมสาเร็จรูป)
Workouts

รายละเอียด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับ สุ ขภาพ
และฟิตเนส ซึ่งมีท่าบริหารร่างกายในชีวิตประจาวัน พร้อมด้วย
วีดี โอและตั วจั บเวลา จะช่ วยให้ คุณ สามารถเข้า ใจและบริห าร
ร่างกายแต่ละท่าได้ ง่าย ๆ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เหมาะทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิง จึงทาให้คุณสามารถบริหารร่า งกายได้อย่างดี
ที่สุ ด และทาได้อ ย่ า งสะดวกสบายและถู กต้ อ ง ซึ่ งท่ า บริ ห าร
ร่างกายเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์แ ละสาธิ ตโดยผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
และเน้นในทุกส่วนของกล้ามเนื้อ

Workouts

เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับ สุ ขภาพ
และฟิตเนส ซึ่งมีท่าบริหารร่างกายในชีวิตประจาวัน พร้อมด้วย
วีดี โอและตั วจั บเวลา จะช่ วยให้ คุณ สามารถเข้า ใจและบริห าร
ร่างกายแต่ละท่าได้ ง่าย ๆ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เหมาะทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิง จึงทาให้คุณสามารถบริหารร่า งกายได้อย่างดี
ที่สุ ด และทาได้อ ย่ า งสะดวกสบายและถู กต้ อ ง ซึ่ งท่ า บริ ห าร
ร่างกายเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์แ ละสาธิ ตโดยผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
และเน้นในทุกส่วนของกล้ามเนื้อ
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรั บแนะน า
ข้อมูลดังนี้
- แนะนาการออกกาลังกายหน้าท้องพร้อมวีดีโอความ
ละเอียดสูงพร้อมเสียงแนะนาจากครูฝึกสอนฟิตเนส
- แนะนาการออกกาลังแบบยืดหยุ่น
- สามารถกาหนดระยะเวลาออกกาลังได้
- มีการแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดการฝึก
- มีประวัติและสถิติการฝึก
เป็น “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป) สาหรับ ฝึกโยคะเพื่อ
สุขภาพ โยคะเพื่ อลดนาหนัก และท่า ฝึกโยคะพื้น ฐาน โดยจะ
อธิบายถึงท่าเล่น ชื่อท่าพร้อมท่าประกอบที่ถูกต้องในการฝึกโยคะ

Best Abs Fitness

โยคะ (Yaga)
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ชื่อ “application”(โปรแกรมสาเร็จรูป)
สาระสุขภาพ (Healthy)

รายละเอียด “application” (โปรแกรมสาเร็จรูป)
เป็ น “application”(โปรแกรมสาเร็ จรู ป) ส าหรับ แนะน า
วิธี ก ารดู แ ลรั กษาสุข ภาพแบบธรรมชาติ ซึ่ง รวมรวมข้ อมู ล ที่ มี
ประโยชน์ม ากจาก Facebook และเว็ปไซต์ต่าง ๆ รวมรวมเป็น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ ทาให้รู้ถึงประโยชน์และแนวทางต่าง ๆ เช่น อันตรายจาก
ไวรัสซิกา สามารถคานวณ BMI (Body Mass Index) คานวณ
ดัชนีม วลกาย บอก BMR ( Basal Metabolic Rate ) พลังงานที่
จ าเป็ น พื้ น ฐานในการมี ชี วิ ต แนะน าวิ ธี ก ารเผาผลาญแคลอรี่
บอกตารางแคลอรี่ เป็นต้น

องค์ความรู้ที่ 1.2 เรื่องแนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีป ระสิทธิภาพ โดยคณะศิลปศาสตร์
สรุปได้ดังนี้
หลักคิดในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาเปรียบเสมือนพ่อ แม่ คนที่สองของนักศึกษา จึงต้องใกล้ชิด รู้จัก และเข้าใจนักศึกษา
ทุกคน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน พร้อมทั้งรู้จุดที่ต้องแก้ไข ซึ่ งจะต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับของ
นักศึกษาได้ ไว้วางใจได้ นักศึกษาเชื่อถือ อาจารย์ที่ปรึกษาจาต้องทาหน้าที่ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม พัฒนาการ
ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการป้องกันนักศึกษา คือ ให้ความรู้ ให้คาแนะนาในส่วนต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้
รอดพ้นจากอุปสรรคทางการเรียนต่างๆ รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ไข หมายถึง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาใดๆ
จะต้ องร่วมมือ กับนั กศึ กษาแก้ ไขอย่า งทัน ที สาหรับ การส่ง เสริ ม พั ฒนาการของนั กศึก ษา คือ การสนับ สนุ น
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างเต็ม ที่ สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งหมด ให้นั กศึกษาประสบความส าเร็จจบการศึกษาทุก คนนั้น คือ รางวัลชีวิ ตของอาจารย์ปรึกษา
ที่น่าภูมิใจ
อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของนักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเอง
เมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวในการเรียน ยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา
ต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แ ล้ว ย่อมรับผิดชอบตัวเองได้ บางคนยังคุ้นเคยการเรีย น
แบบเดิม คือ สมัยการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้จะเกิดความคับข้องใจ หรือในกรณีการคบเพื่อนใหม่จะต้องเปลี่ยนเพื่อนใหม่ เป็นต้น ทั้งการเรีย นและ
การคบเพื่อนถ้านักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวให้สามารถดาเนินการด้วยดี เริ่มต้นดี นักศึกษาจะประสบความสาเร็จ
ในการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสาคั ญที่จะช่วยนักศึกษา ให้ประสบความสาเร็จในการปรับตัว และ
ช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา การช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
คือ เป้าหมายของการทาหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
อาจารย์ที่ ปรึ กษา คือ อาจารย์ที่ ได้ รับ คาสั่ง แต่ งตั้ งให้ท าหน้า ที่เ ป็น ที่ป รึก ษา ดู แ ล และรับ ผิด ชอบ
นักศึกษาที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ก ารช่วยเหลือและสนับสนุน ให้นักศึก ษาประสบความส าเร็จในการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ คือ
1.1 การให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ คือ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา เช่น
1.1.1 การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
1.1.2 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้คาแนะนาในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
1.1.3 สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
1.1.4 ทางานร่ วมกั บ นั ก ศึก ษาในการวางแผนการประชุ ม และกิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ การสร้ า ง
ความคุ้นเคย ให้มี ความสัม พั นธ์ที่ ระหว่างนักศึก ษา และระหว่างครูกับ ศิษย์ ที่จ ะช่ว ยส่งเสริม การเรีย นของ
นักศึกษา
1.1.5 ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจด
บันทึกคาบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านตารา การเขีย นรายงาน การนาเสนอรายงาน แก้ไ ข
ปัญหาผลการเรียนต่า เป็นต้น
1.2 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในช่วงวัย ของการเปลี่ย นแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การคบเพื่อน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งต่างๆ
เป็นต้น
1.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้คาแนะนาเกี่ย วกับการปรับตัวใน
การคบเพื่อนใหม่ ต้องระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
1.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยตรวจสอบดู นักศึกษาบางคนมี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเรีย น ปัญหาเรื่องการเดินทาง ปัญหาเรื่อง
การปรับตัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดารงอยู่ และการ
เรียนในห้องเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ หมั่นคอยสังเกตพฤติกรรม
และคอยช่วยเหลือ
1.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ย นแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งใน
การใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียน บางคนมีโทรศัพท์มือถือ และใช้เครื่องสาอางตามแฟชั่น ทาให้มีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น ถ้าครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้จะเกิดปัญหา แม้ว่าจะมีกองทุน ICL ให้กู้ยืม หรือ ทุนอื่นๆ ก็ตาม ถ้า
หากบริหารกิจกรรม บริหารการเงินไม่ดีก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
1.2.4 ปัญหาความขัดแย้ง ที่อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
เช่น การรับน้องใหม่ การแย่งชิงคู่รัก การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ระหว่างสถาบัน เป็นต้น รวมทั้งความขัดแย้งที่
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อาจเกิ ดขึ้ น ในตัว นั ก ศึ กษา จากการไม่ส ามารถปรั บ ตั วในเรื่ องต่ า งๆ ได้ ย่อ มเกิ ด ความขั ดแย้ ง ก่อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด ซึ่งอาจนาไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ทาร้ายเพื่อน ทาร้ายตนเอง เป็นต้น
ปั ญ หาการปรั บ ตั ว เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ เบื้ อ งต้ น ที่ นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ ะพบในช่ ว งแรกของการเข้ า สู่
สถาบันการศึกษาใหม่ ถ้าได้รับการช่วยเหลือด้วยดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอาใจใส่ดูแ ลตั้งแต่ต้น และเมื่ออยู่ใน
สถานศึกษามานานหลายปี จะมีปัญหาการเรีย น การคบเพื่อน และค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยเฉพ าะบางคนที่ มี
ปัญหากระทบหลายๆ ด้าน จากการเงิน ทางบ้าน เพื่อนฝูง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สมาธิ และการเรีย น
ซึ่งจะทาให้มีสุขภาพจิตที่ไม่ดีมากขึ้น เพราะอาจต้องออกจากสถาบันการศึกษาด้วยเหตุผลว่าสอบตก
1.3 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สถาบันการศึกษาต้องการให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีในสถาบันการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาไป
แล้ว บุคลิกภาพของนักศึกษา หมายถึง ลักษณะโดยรวมของนักศึกษาที่แสดงหรือกระทาให้ปรากฏ เช่น การเดิน
การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
กระบวนการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต้องการให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี จึงมีกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพหลายลักษณะ ในรูปกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสาธิต การวางแผนเกี่ยวกับการพูด การวางตัว การ
นาเสนอข้อมูล การแต่งกาย เป็นต้น เพื่อนักศึ กษาได้มีความรู้ความเข้าใจและนามาปรั บปรุ งบุคลิกภาพของ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงความประพฤติแ ละการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เช่น การเคารพรุ่นพี่ การเคารพครูอาจารย์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษา การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น การซื่อสัตย์ และการตรง
ต่อเวลา เป็นต้น
สิ่งดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีบทบาทได้ช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการศึกษาในสถาบัน
ได้อย่างเต็มที่และใกล้ชิด การกล่อมเกลาจนเป็นนิสัย จะช่วยให้นักศึกษาได้มีม าตรฐานด้านบุคลิกภาพที่ดีตั้งแต่
เป็นนักศึกษา เมื่อจบออกไปแล้วจะเป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
1.4 การให้คาปรึกษาในการทากิจกรรมของนักศึกษา
ประสบการณ์ใ นการทากิจกรรมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษามีความหมายและมีคุณค่าที่เป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรสนับสนุนให้ประสบความสาเร็จ โดยให้
คาเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม เพื่อการเรีย นรู้ การทางานหรือกิจกรรม
ในการเสริมความรู้ทางวิชาการ นอกเหนือจากการเรีย นในห้องเรีย น การฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม ผู้ประสานงาน
และผู้สนับสนุน เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้การปลุกฝังแนวคิดที่ดีงามในการทากิจกรรม เช่น
1.4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสถาบันจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการ
1.4.2 การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4.3 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.4.4 พัฒนาทักษะการทางานของตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และเรีย นรู้
วิธีการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
1.4.5 การแบ่งเวลาในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน
1.4.6 สร้างวัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้กับรุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง
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1.4.7 ปลูกจิตสานึกของนักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าของมรดกของชาติ เช่น ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา และสถานศึกษาให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นต้น
2. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษาจะออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีหน้าที่เป็นไปตามระเบีย บ หรือข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษา ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องทาหน้าที่ตามคาสั่งของสถาบันการศึกษา แต่หน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาบางอย่างก็ไม่สามารถเขียนไว้ได้ทั้งหมด ถึงอย่างไรก็ตาม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ช่วยเหลือ
แนะนานักศึกษาให้ประสบผลสาเร็จในการศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่ วยให้สามารถปรับตัวและดารง
ชีพในสถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข
ดังนั้น หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นไปตามคาสั่งของสถาบันการศึกษา และหน้าที่อื่นๆ ทั่วไปที่จะ
ช่วยให้นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
2.1.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน
2.1.2 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
2.1.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรกาหนด
2.1.4 ให้คาแนะนาในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ย
2.1.5 ให้คาแนะนาเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ
2.2 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านบุคลิกและการปรับตัว
2.2.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ของ
สถาบันการศึกษา
2.2.2 ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน สุขภาพ การคบเพื่อน การพักอาศัย
2.2.3 ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบ
2.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านประสานงานและอื่นๆ
2.3.1 ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ใน
การช่วยเหลือนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.3.2 ก าหนดตารางเวลาอ านวยความสะดวกให้ นั ก ศึก ษาเข้ า พบ ทั้ ง ในการปรึ ก ษาเป็ น
รายบุคคลหรือกลุ่ม
2.3.3 จัดทาระเบียนเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
2.3.4 พิจารณาคาร้องของนักศึกษาโดยเร็ว และให้ช่วยเหลือได้ตามระเบียบบังคับ
2.3.5 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.3.6 ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้บริหาร ในการให้คาปรึกษาตลอดจนปัญหาต่างๆ
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แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเป็นระเบียนสะสม และข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา
3. เข้ าร่ วมประชุม กับ อาจารย์ ที่ปรึ กษาหรือ ผู้บ ริหาร เพื่ อเรีย นรู้ร่ วมกัน ในการพัฒ นาระบบการให้
คาปรึกษา
4. นัดหมายนักศึกษา โดยจัดทาเป็นตารางที่จะให้นักศึกษาพบเป็นรายกลุ่ม หรือบุคคล รวมทั้งสถานที่ที่
จะให้พบ
5. ในการให้คาปรึกษาให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
6. แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องการให้คาที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
7. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด
8. อื่นๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จและสถาบันมีชื่อเสียง
เครื่องมือและข้อมูลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดหาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เครื่องมือสาคัญสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น
1.1 คู่มือนักศึกษา
1.2 ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการวัดผล
1.3 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5 ระเบียนสะสมของนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลและกิจกรรม
1.6 สมุดบันทึกของอาจารย์ที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่
1.7 แบบฟอร์มหรือคาร้องที่จาเป็น
1.8 อื่นๆ
2. ข้อมูล เช่น
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสถานศึกษา เช่น ทุน การใช้ห้องสมุด เป็นต้น
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและผู้ปกครอง
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา
2.5 ข้อมูลทั่วๆ ไปของสถาบันการศึกษา
2.6 อื่นๆ
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ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ภาระงานที่สาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้
1. มีภาระงานในการดูแลและให้คาปรึกษาไม่เกิน 15 คน (หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขออนุมัติเป็นราย
กรณีไป)
2. เข้ารับการอบรมและสัมมนา
3. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบีย บ และข้อมูลต่างๆ ในการศึกษาของนักศึกษา
ดังที่ระบุไว้ในคู่มือ
4. ให้คาปรึกษาและแนะนาด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
5. มีตารางเวลาให้คาปรึกษาสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่หากนักศึกษามีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถ
นัดหมาย เพื่อขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้นอกตาราง
6. พบนักศึกษาแต่ละคนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
7. อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและเพิ่มถอนรายวิชา
8. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
9. ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ากว่า 2.00 เมื่อเสร็จสิ้นการเรีย นของทุกภาค
การศึกษา เพื่อคณะจะได้แจ้งผู้ปกครองทราบต่อไป
10. ดูแลและบันทึกการให้คาปรึกษาตามแฟ้มที่คณะจัดเตรียมให้เมื่อ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน (แฟ้ม
ประกอบด้วย แบบบันทึกการให้คาปรึกษา และสมุดบันทึกผลการเรียน)
11. ส่งแฟ้มการบันทึกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา คืนให้คณะ เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ
อาจารย์ที่ปรึกษาควรรวบรวมและศึกษาเอกสารดังนี้
1. คู่มือการจัดการศึกษาระบบ e-Education
2. ปฏิทินการศึกษา
3. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
4. คู่มือนักศึกษา
5. หลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด
6. ระเบียบการศึกษาขั้นปริญญาตรีของสถาบัน
แบบฟอร์มสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1. แบบทะเบียนประวัติของนักศึกษา
2. แบบบันทึกการให้คาปรึกษา
3. แบบรายงานการยุติให้คาปรึกษา
4. สมุดบันทึกผลการเรียน
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5. ตัวอย่างในใบสมัครและแบบคาร้องต่างๆ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา
7. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา
8. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและชุมชนแวดล้อม
9. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
11. อื่นๆ
แนวทางปฏิทินการดาเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น/ปลาย
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์
ก.ค./ธ.ค.
1. ประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษา

15-30 ก.ค./ธ.ค.

20-31 ก.ค./ธ.ค.

เปิดภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 1-2
4-14 ส.ค./ม.ค.

ภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา

1. รับเอกสารคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา
3. วางแผนพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2. วางแผน ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 1. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจากแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
และทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษา 2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักศึกษา และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. ศึกษาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
4. ชี้แจงแผนการเรียนแก่นักศึกษา
5. ร่วมกับนักศึกษาทาแผนการศึกษารายบุคคล(กรณีเทียบ/
โอน/ยกเว้น/เรียนซ้า/เรียนเพิ่ม)
3. การลงทะเบียนและการชาระเงิน
1. ให้ความร่วมมือกับงานทะเบียนในการลงทะเบียนเรียน
2. ให้คาแนะนาวิธีการลงทะเบียนการชาระเงิน
3. ตักเตือนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและข้อปฏิบัติ ในการ
ลงทะเบียนและชาระเงินการถอนและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
4. แนะนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
และการชาระเงิน
๕. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๖. ประสานงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจการลงทะเบียนของ
นักศึกษา
๗. ติดตามนักศึกษารายบุคคลกรณีการลงทะเบียนล่าช้า
4. การทาระเบียนสะสมของนักศึกษา
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วัน/เดือน/ปี
สัปดาห์ที่ 1-2
4-14 ส.ค./ ม.ค.

สัปดาห์ที่ 3
16-20 ส.ค./ม.ค.

สัปดาห์ที่ 1-15

สัปดาห์ที่ 13-15
20-24 ต.ค./มี.ค.

กิจกรรม
5. ตรวจสอบการลงทะเบียนของ
นักศึกษา
5.1 การยื่นคาร้องขอผ่อนผันการ
ชาระเงินค่าลงทะเบียน
5.2 การลงทะเบียนเรียนซ้า เพิ่มถอนรายวิชา เรียนแทน และแก้ I
5.3 การชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
5.4 ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา
5.5 การขอคืนสภาพนักศึกษา
6. สารวจการคงอยู่ของนักศึกษา

ภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ประสานงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจการลงทะเบียน
2. ติดตามนักศึกษารายบุคคลกรณีการลงทะเบียนล่าช้า
เพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือ
3. แจ้งกาหนดการขอผ่อนผัน
4. แจ้งกาหนดการการลงทะเบียนเรียนซ้า เพิ่ม -ถอน
รายวิชา เรียนแทน และแก้ I
5. แจ้งกาหนดการลงทะเบียนล่าช้า
6. แจ้งการพ้นสภาพ
7. แจ้งกาหนดการขอคืนสภาพ
1. ตรวจสอบการเข้าสอบปลายภาค/ผลการเรียน
2. ประสานข้อมูลการลงทะเบียนกับงานทะเบียน
3. ติดตามนักศึกษารายบุคคลกรณีเสี่ยงต่อการพ้นสภาพ
นักศึกษาทุกกรณี
4. รายงานผลต่อคณะวิชาตามแบบฟอร์ม
7. กาหนดเวลาเข้าพบนักศึกษาตลอด 1. วางแผนดูแลให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาและส่งต่อ
ภาคเรียน
2. ดาเนินการดูแลตามแผน
8. ให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเป็นระยะ 3. ติดตามช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสีย่ งด้านการ
9. พบนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล เรียน ความเป็นอยู่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออก
10. เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาตามที่ กลางคันทุกกรณี โดยร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน งาน
สถาบันกาหนด
กิจกรรมนักศึกษา และงานทะเบียนและประมวลผล
11. ให้คาแนะนาช่วยเหลือส่งต่อ
12. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
1. สารวจเวลาเรียนของนักศึกษาโดยร่วมมือกับผู้สอน
2. ทบทวนระเบียบการเข้าห้องสอบ/การกากับการสอบ
3. ทบทวนระเบียบการของดเรียน
4. ทบทวนระเบียบและข้อมูลการสอบให้นักศึกษาทราบ
5. ตักเตือนแนะนาให้นักศึกษาเตรียมตัวหรือป้องกัน
ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการสอบ
6. สนับสนุนส่งเสริมให้กาลังใจในการสอบ
14. กากับติดตามการเตรียมสอบ
1. สารวจเวลาเรียนของนักศึกษาโดยร่วมมือกับอาจารย์
ปลายภาคของนักศึกษา
ผู้สอนและสอบถามนักศึกษา
14.1 ทบทวนระเบียบการสอบ
2. ทบทวนระเบียบการเข้าห้องสอบ และการกากับการ
14.2 ช่วงยื่นคาร้องของดเรียน
สอบปลายภาคแก่นักศึกษาทราบ
(W) กรณีนักศึกษาเสี่ยงเรื่องผล
3. ทบทวนระเบียบการของดเรียนแก่นักศึกษา
การเรียน
4. ตักเตือนแนะนาให้นักศึกษาเตรียมตัวหรือป้องกัน
ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการสอบ
5. สนับสนุนส่งเสริมให้กาลังใจในการสอบ
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วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 16
15. ติดตามการสอบปลายภาคของ
17-21 ธ.ค./เม.ย.
นักศึกษา
1 สัปดาห์หลังส่งผล 16. แจ้งผลการศึกษาแก่นักศึกษา
การเรียน

1 ภาคการศึกษาก่อน 17. การประเมินผลก่อนจบการศึกษา
จบหลักสูตร
(กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา)

ภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ตรวจสอบการเข้าสอบของนักศึกษา
2. ติดตาม ประสานงาน ช่วยเหลือกรณีนักศึกษาขาดสอบ
1. รับผลการประเมินผลรายวิชา
2. แจ้งผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ
3. ประชุมนักศึกษาในความดูแลเพื่อทบทวนผลการเรียน
และแนะแนวการปรับวิธีการเรียนกรณีมีผลการเรียนต่า
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียนเรียนและการ
ชาระเงิน
2. ให้คาแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
3. ร่วมในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

องค์ความรู้ที่ 1.3 เรื่องรูป แบบการดาเนินงานอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
การผลิตครูเพื่อ ให้ไ ด้ครูที่ ดีมีคุ ณภาพและมีจิตวิ ญญาณของความเป็น ครูนั้ น ถ้ าจะศึกษาหาความรู้
ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้มากเพีย งพอจนสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครูได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทางาน อันจะนาไปสู่ความรัก ความศรัทธาในอาชีพครู
อย่างแท้จริง การปฏิบัติการสอน 1 และ การปฏิบัติการสอน 2 เป็นกระบวนการภาคปฏิบัติ เปรีย บเสมือนหัวใจ
ของการผลิตครู เป็นประสบการณ์ที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสาคัญที่นักศึกษาครูจะได้ตรวจสอบ
ตนเอง โดยนาทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปประยุกต์สู่ภาคปฏิบัติ ได้รู้จักเด็กนักเรีย น ได้ฝึกการ
ทางานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน ความมี
มนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นการปฏิบัติการสอน 1 และ
การปฏิ บัติก ารสอน 2 จะส าเร็จลุ ล่ว งไปได้ ด้ว ยดี จึง จาเป็น ต้องได้ รับ ความร่ วมมื อจากทุกฝ่ ายที่เกี่ ย วข้อ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หั ว หน้ า งานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ จ ะต้ อ งก าหนดแผน
การดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
1. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติการสอน
การปฏิบัติการสอนเป็นหัวใจของการเรียนรู้ของวิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และจริงจัง เพื่อหาประสบการณ์แ ละเกิด
ทักษะในวิชาชีพโดยแท้จริง จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติการสอน มีดังนี้
1.1 เพื่อให้นักศึกษานาทฤษฎีวิชาชีพที่ได้ศึกษามาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอน จะทาโครงงานวิชาการ
และทาการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และปัญหาที่เ กิดขึ้น
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรีย นรู้งานการบริหารและการจัดการชั้นเรีย น ตลอดจนปัญหาและ
วิธีการแก้ไข
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1.3 เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัม พันธ์อันดีกับนักเรีย น ครู
อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ตลอดจนนักศึก ษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถาบันเดีย วกัน และต่า ง
สถาบัน
1.4 เพื่อให้นักศึกษารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
1.5 เพื่อให้นั กศึก ษาได้ฝึ กการเป็น ครูที่ ดี รู้จัก การปฏิ บัติ ตนตามระเบีย บและกฎของสถานศึก ษาที่
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
1.6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนกับคณะศึกษาศาสตร์
ในวิทยาเขตต่างๆของสถาบันการพลศึกษา
1.7 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงและธารงไว้
ซึ่งสถาบันวิชาชีพครู
2. ความสาคัญของการปฏิบัติการสอน
การปฏิบัติการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา เป็น
กระบวนการที่มีความสาคัญที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จะได้เรีย นรู้แ ละพัฒนาการเรีย นการสอน และงานใน
หน้าที่ครูอย่างเข้ม ข้นและเป็นรูปธรรม เป็นโอกาสที่จะได้นาความรู้แ ละทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์
ความรู้ทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทางาน โดยมีครูพี่เลี้ย ง อาจารย์นิเทศก์แ ละ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติการสอน
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) เป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ภาคเรียนต่อเนื่อง) ตามข้อกาหนดของคุรุสภา เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูให้สูงขึ้น โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะมีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จึงได้รวมมือกันจัดให้มีการปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาวิชาชีพครูขึ้น
3. การคัดเลือกสถานศึกษาในการปฏิบัติการสอน
เกณฑ์ในการคัดเลือกสถานศึกษาในการปฏิบัติการสอนมีดังนี้
3.1 ต้องเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3.2 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากาหนด คือ ต้องมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ตรงกับการปฏิบัติการสอน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
ต้องมีคุณลักษณะของความเป็นครู
3.3 ต้องเป็นสถานศึกษาที่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
3.4 เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด สวั ส ดิ การให้ แ ก่ นั ก ศึก ษาได้ ต ามความเหมาะสม เช่ น บ้ า นพั ก
ห้องทางาน หรือสิ่งอื่นๆ ตามที่สถานศึกษาจะจัดให้ได้
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3.5 เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน เช่น การเข้าร่วม
สัมมนาการปฏิบัติการสอนกับสถาบันการพลศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน เช่น การให้ความร่วมมือ
ในการจัดทาโครงงานวิชาการ งานวิจัยในชั้นเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างการปฏิบัติการสอน
3.6 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา จะคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐานและสถานศึ กษาที่จั ดการศึก ษาต่ากว่า ระดั บปริญญาตรี เพื่ อเข้ าร่ วมโครงการฝึก ปฏิ บัติก ารสอนโดย
พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ข องสถานศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของคุ รุ ส ภาและดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติการสอน ของสถาบันการพลศึกษา
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
1. ศึกษาความเข้าใจงานปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานนิเทศให้สอดคล้องสัม พันธ์
กับงานในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ โดยศึกษาคู่มือปฏิบัติการสอน หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ หน้าที่ของ
นักศึกษาปฏิบัติการสอน หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง เอกสารที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนทาส่งแบบประเมิน ประกอบด้วย
แฟ้มสะสมงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ และงานวิจัยในชั้นเรีย น แบบประเมินปฏิบัติการสอน ตลอดจน
คู่มือวิจัยในชั้นเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดาเนินงานจัดปฏิบัติการสอน
3. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ
1. ควรพบผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศครั้งแรก
2. นิเทศการสอนอย่างน้อย3ครั้งตลอดการปฏิบัติการสอนในแต่ละภาคเรียน
3. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และติดตามการพัฒนาการในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
4. ตรวจสื่อการสอนของนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะนาส่งโรงเรีย นเพื่อประกอบการประเมินผล
5. ร่วมมือกับอาจารย์พี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนานักศึกษาและการปฏิบัติการสอน
6. เสริม ความรู้ใ นการสอนวิชาเอกให้กับนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน
7. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ของนักศึกษา
8. การนิเทศการสอนทุกครั้ง จะต้องบันทึกผลการนิเทศลงในสมุดบันทึกการนิเทศ
9.เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน
10. เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมิน
1. ทาหน้าที่ประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินที่สถาบันการพลศึกษากาหนด
2. ร่ วมมือ กับครู พี่เลี้ ย ง และงานฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่ อการตัดสิ นผลการประเมิ น
ครั้งสุดท้ายของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอน
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รูปแบบการดาเนินงานอาจารย์นเิ ทศวิชาชีพครู
สถานศึกษาทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์กาหนดนโยบายดาเนินงาน
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติการสอน เสริม
ความรู้ในวิชาเอก

ขั้นเตรียม
(Planning)

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เครือข่ายที่ต้องไปนิเทศ

อาจารย์นิเทศก์
1. ศึกษาคู่มือปฏิบัติการสอน
2. ศึกษาคู่มือวิจัยในชั้นเรียน
3. ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ศึกษาการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการดาเนินงานจัด
ปฏิบัติการสอน

พบผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
ในการนิเทศครั้งแรก

อาจารย์นิเทศก์บันทึกผลการนิเทศ
ในสมุดการนิเทศทุกครั้ง

นิเทศอย่างน้อย 3 ครั้งตลอดการ
ปฏิบัติการสอนแต่ละภาคเรีย น

ตรวจสื่อการสอนของนักศึกษาก่อน
ที่จะส่งโรงเรียนเครือข่ายเพื่อทาการ
ประเมินผลการสอน

ตรวจแผนการจัดการเรีย นรู้ตลอด
จนพัฒนาการเขียนแผนตลอดการ
ปฏิบัติการสอน

ขั้นปฏิบัติ
(Doing)

อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
อาจารย์นิเทศก์ร่วมมือกับครูพี่เลี้ยง
เพื่อประเมินผลการสอนขั้นสุดท้าย

อาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมสัมมนา
ระหว่างปฏิบัติการสอนเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา

ขั้นประเมินผล
(Assessing)
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อาจารย์นิเทศก์ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนตามแบบฟอร์มที่
กาหนดส่งให้คณะกรรมการฯ
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ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย
องค์ความรู้ที่ 2.1 เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ สรุปได้ดังนี้
1. การเตรียมตัวเขียนบทความ
การเตรียมตัวเขียนบทความ ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 อ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัย / บทความ
วิชาการจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดทา หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่
1.2 อ่านคาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความที่เจ้าของวารสารนั้นให้คาแนะนาไว้ และปฏิบัติ
ตามคาแนะนานั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
1.3 อ่านแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่นามาเขียนต้องมี
คุณลักษณะของงานวิจัยที่ดี เช่น มีคุณค่า มีความใหม่ น่าสนใจ ถูกต้อง เป็นต้น
1.4 ควรอ่านและศึกษารูปแบบการเขียนบทความจากวารสารหลาย ๆ ฉบับเพื่อเป็นแนว
ทางการเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ
1.5 ประเมินงานของตนเองตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด
2. หลักการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้
2.1 มีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน
2.2 มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน
2.3 มีทัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ
2.4 ควรค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
2.5 ควรใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม
2.6 มีการนาเสนออย่างเข้าใจง่าย
3. ส่วนประกอบของบทความวิจัย
บทความวิจัยประกอบด้วย
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) การตั้งชื่อเรื่องต้องกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด
โดยไม่จาเป็นต้องเป็นประโยค แต่ที่สาคัญต้องตั้งชื่อให้ได้ตามความหมาย
3.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องระบุชื่อผู้เขียน และผู้ร่วมเขียน หรือผู้ร่วมวิจัย
3.3 บทคัดย่อ (Abstract) การเขียนบทคัดย่อมีความสาคัญมาก ควรเป็นส่วนสุดท้ายที่จะ
เขียน โดยมีความยาวประมาณ 150-250 คา หรือ 10-15 บรรทัด เพราะถ้าเขีย นยาวกว่าที่กาหนด จะถูกตัด
ส่วนเกินทิ้งไป ซึ่งอาจทาให้ใจความสาคัญขาดหายไป จึงควรเขีย นให้ได้สาระสาคัญของเรื่องภายในความยาวที่
กาหนดไว้
3.4 บทนา/ หลักการและเหตุผล (Introduction) ควรระบุความสาคัญของปัญหา 1-2
ย่อหน้า มีการร้อยเรียงเนื้อหาอย่างเชื่อมโยงไม่ใช้วิธีการตัดต่อ หรือปะติดปะต่อ การเขีย นควรให้ได้ข้อความที่
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แสดงถึงการลื่นไหลของความคิด เช่น ในหนึ่งย่อหน้า ควรมีประโยคแรกเป็นประโยคหลัก ตามด้วยประโยค
สนับสนุน และลงท้ายด้วยประโยคสรุป เป็นต้น และต้องกล่าวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัย ในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ ต่อจากนั้นในย่อหน้าที่ 3 หรือ 4 ให้เขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้ผู้อ่านได้ทราบความรู้เดิม
ของเรื่องที่วิจัยนั้น และใช้ประโยชน์ในการอภิปรายผล
3.5 ระเบียบวิธีวิ จัย (Research Methodology) ควรระบุเกี่ย วกับ ประชากรที่ศึกษา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 ผลวิ จั ย (Results) ควรเขี ย นข้ อ ค้ น พบ และสถิ ติ ที่ ส าคั ญ ควรรายงานผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย เช่น อธิบายตัวแปรแต่ละตัวแปร แล้วนาเสนอความสัม พันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ในรูป
แผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น
3.7 อภิป รายผลและข้อเสนอแนะ (Discussion and Suggestion) การอภิป รายข้ อ
ค้นพบ อภิปรายความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ย วข้อง หรือเปรีย บเทีย บกับผล
วิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน สาหรับข้อเสนอแนะ ควรเขีย นข้อเสนอแนะที่ได้อย่างชัดเจน และหากผล
วิจัยครั้งนี้ไม่สามารถตอบคาถามวิจัยได้ ควรเขียนข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
4. แนวทางการหาแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย
หาแหล่งเผยแพร่บทความ ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
4.1 แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย ได้แก่ วารสารวิชาการ และการประชุมสัม มนาทางวิชาการ
ซึ่งควรเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ โดยแหล่งเผยแพร่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่
เกี่ยวข้อง จึงจะช่วยเพิ่มความสาคัญและสร้างคุณค่าของงานวิจัย
4.2 บทความวิจั ย ที่จ ะเผยแพร่ต้อ งเป็ นบทความวิจั ย ที่ใ หม่ ไม่เ คยตี พิม พ์ ที่ใด ซึ่ง แหล่ ง
เผยแพร่บทความวิจัยหลายแหล่งจะระบุไว้ว่าในการเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิม พ์เผยแพร่ จะต้องไม่เคยหรืออยู่ใน
ระหว่างการนาเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งอื่น ดังนั้นบทความวิจัย เรื่องเดีย วกันจะทาได้เพีย งครั้งเดีย ว ไม่
สามารถลงซ้า
4.3 องค์ความรู้ของผู้วิจัย ผู้ที่จะพิมพ์เผยแพร่ต้องรู้ลึกซึ้งในเรื่องนั้น
4.4 เลือกวารสารเป้าหมายหรือวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ ควรสอดคล้องกับชื่อบทความ
4.5 หาบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้ นาเข้าสู่ช่องทางของวารสารได้ถูกต้อง
4.6 สร้างเครือข่ายสาหรับนักวิจัยที่อยู่ในความสนใจเหมือนกัน
บทสรุปการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่
หัวใจที่สาคัญนักวิจัยต้องมีความมุ่งมั่น อดทน จนกว่างานวิจัยจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ และที่สาคัญหากงานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ และใช้ความพยายาม
ในการพัฒนางานวิจัย ทั้งนี้ต้องพิจารณาในสิ่งที่สาคัญ ได้แก่ สร้างบทความที่มีคุณภาพ เน้นองค์ความรู้ที่ได้
พบใหม่ เน้นประเด็นแล้วทบทวนวรรณกรรม และทาให้ประเด็นเกิดความน่าสนใจ งานวิจัยต้องทันสมัย ล้าสมัย
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
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องค์ความรู้ที่ 2.2 เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยคณะศิลปศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
การเขียนโครงการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยได้มองเห็นแนวทางในการวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะต้อง
วางแผนทาอะไรบ้าง จะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการรวบรวมข้อมูลจะไปรวบรวมข้อมูลที่ไหนกลุ่ม ตัวอย่างและ
กลุ่ม ประชากรเป้า หมายคือ ใครและจะวิเ คราะห์ข้ อมู ลอย่า งไร การเขีย นเค้า โครงการวิ จัย เป็ นการกาหนด
แบบแผนการวิจัย ไว้ล่ว งหน้า รวมถึงการกาหนดเกี่ย วกับการบริห ารงานวิจัย ว่าจะทาวิจัย เรื่ องอะไรในแผน
ดาเนินงานต้องระบุเวลาและงบประมาณในการทาวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากแห่งทุนต่างๆ
การเขียนเค้าโครงหรือการวิจัย จะช่วยให้แหล่งทุนได้พิจารณาและตัดสินใจสนับสนุนการวิจัยนั้น
การเขีย นโครงการวิจัย ของสถาบัน แต่ล ะแห่ งจะมี รายละเอี ย ดปลีกย่อ ยต่ า งกันอยู่เล็ กน้อ ย
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน วิธีการเขีย นโครงการวิจัย โดยยึดตามรูปแบบของการเขีย นโครงการ
เพื่อประกอบการของงบประมาณโครงการวิจัย ของสานักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ (แบบ ว-1) ซึ่งมี
องค์ประกอบสาคัญดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. คาถามของการวิจัย
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. สมมติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ)
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย
11. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
13. บรรณานุกรม
14. ภาคผนวก (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ)
15. ประวัติของผู้ดาเนินการวิจัย
ชื่อเรื่อง (the title)
ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทาการศึกษาวิจัย ว่าทาอะไร กับ
ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร ยกตัวอย่างเช่น “ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนป้องกันโรคหัด
เยอรมันกับทหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2557” ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้ชื่อที่ย าวมากๆ
อาจแบ่งชื่อเรื่องออกเป็น 2 ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมีน้าหนักความสาคัญมากกว่า และตอนที่สองเป็นเพีย ง
ส่วนประกอบหรือส่ว นขยาย เช่น “โรคติดต่อทางเพศสัม พัน ธ์แ ละการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกั นโรคของ
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นักเรียนชาย: การเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
2557”
นอกจากนี้ ควรคานึงด้วยว่าชื่อเรื่องกับเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกันการ
เลือกเรื่ องในการทาวิจัย เป็นจุดเริ่ม ต้นที่ส าคัญ ที่ต้ องพิจารณารายละเอีย ดต่างๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของการวิจัย ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย มีข้อควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ
1. ความสนใจของผู้วิจัย ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป
2. ความส าคัญ ของเรื่ องที่จะทาวิ จัย ควรเลือ กเรื่องที่มี ความส าคัญ และน าไปใช้ ปฏิบั ติห รือสร้า ง
แนวความคิดใหม่ๆ ได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ
3. เป็นเรื่องที่สามารถทาวิจัยได้ เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะทาวิจัยได้ โดยไม่มีผลกระทบอันเนื่องจาก
ปัญหาต่างๆ เช่น ด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล ด้านระยะเวลาและการบริหาร
ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย
4. ไม่ ซ้าซ้อ นกั บงานวิจั ย ที่ ทามาแล้ ว ซึ่ งอาจมี ความซ้าซ้อ นในประเด็ นต่ างๆ ที่ต้ องพิจ ารณาเพื่ อ
หลีกเลี่ยง ได้แก่ ชื่อเรื่องและปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด) สถานที่ที่ทาการวิจัย ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
วิธีการ หรือระเบียบวิธีของการวิจัย
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (background and rationale)
อาจเรี ย กต่างๆกัน เช่น หลั กการและเหตุ ผล ภูมิ หลังของปัญหา ความจาเป็น ที่จะทาการวิจั ย หรื อ
ความสาคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัย คืออะไร มีความเป็นมาหรือ
ภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญ รวมทั้งความจาเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัย ในเรื่องนี้ โดย
ผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไปของปัญหา
เป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปั ญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัย หยิบยกมาศึกษาคือ
อะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องาน
ด้านนี้ ได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objective)
เป็นการกาหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะทาวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทา ทั้งขอบเขต และคาตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การ
ตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จาแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควรครอบคลุม งานวิจัย ที่
จะทาทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
3. วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้น จริง ในงานวิจัย นี้ โดย
อธิบายรายละเอียดว่า จะทาอะไร โดยใคร ทามากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการเรีย งหัวข้อ
ควรเรียงตามลาดับความสาคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่าง เช่น
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2.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
คาถามของการวิจัย (research question)
เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้วิจัย ต้องกาหนดขึ้น (problem identification) และให้นิย ามปัญหานั้น อย่างชัดเจน
เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย กาหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิย ามตัวแปรที่สาคัญ ๆ ตลอดจน
การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งคาถามที่ ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แ ต่ตัวก็ยังไม่แ น่ใจ ว่าจะศึกษา
อะไร ทาให้การวางแผนในขั้นต่อไป เกิดความสับสนได้
คาถามของการวิจัย ต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัม พันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีคาถาม ที่
สาคัญที่สุด ซึ่งผู้ วิจัย ต้องการค าตอบ มากที่สุ ด เพื่อคาถามเดีย ว เรีย กว่า คาถามหลัก (primary research
question) ซึ่งคาถามหลักนี้ จะนามาใช้เป็นข้อมูล ในการคานวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) แต่ผู้วิจัย
อาจกาหนดให้มี คาถามรอง (secondary research question) อีกจานวนหนึ่งก็ได้ ซึ่งคาถามรองนี้ เป็นคาถาม
ที่เราต้องการคาตอบ เช่นเดีย วกัน แต่มีความสาคัญรองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่
สามารถ ตอบคาถามรองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะ การคานวณขนาดตัวอย่าง ไม่ได้คานวณเพื่อตอบคาถามรองเหล่านี้
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related literatures)
อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนี้เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของผู้เชี่ย วชาญ
ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการดาเนินการศึกษาร่วมไป
กับผู้วิจัยด้วย โดยจัดลาดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรีย ง
ตามลาดับเวลาด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้ผู้วิจัย ควรจะต้องมีการสรุป
ไว้ด้วย เพื่ อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัม พันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่
ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี้ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขีย นเรีย บเรีย งนั้น
อีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน สาหรับการประเมินการเขีย น
เรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อ้างใน ธวัชชัย วรพงศธร, 2538) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่สาคัญไว้ โดยการให้ตอบคาถามต่อไปนี้
1. รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่
1.1 รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว
ควรใช้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด
1.2 รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบหมดหรือไม่
1.3 รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่
1.4 รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เกี่ย วกับพฤติกรรมมากเกินไป
และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริงๆ น้อยไปหรือไม่
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1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพีย งแต่ลอกข้อความจาก
เอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่านั้น
1.6 รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ทามาแล้วเท่านั้น หรือเป็นการเขีย นในเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆ ที่ศึกษามาแล้วหรือไม่
1.7 รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความคิ ดอย่างชัดเจน
มากน้อยแค่ไหน
1.8 รายงานได้นาผลสรุ ปของงานวิจัย และข้ อเสนอแนะของการนาผลการวิจัย ไปใช้ ทั้งหมด มา
เชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแค่ไหน
2. รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่
2.1 รายงานได้เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่
2.2 รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่
2.3 รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่
สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายคาตอบอย่างมีเหตุผล มักเขีย นในลักษณะ การแสดง
ความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น(independent variables) และตัวแปรตาม (dependent
variable) เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเอดส์ สมมติฐานทาหน้าที่ เสมือนเป็นทิศทาง และ
แนวทาง ในการวิจั ย จะช่ วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บ รวบรวมข้อมู ล และการวิ เคราะห์ข้ อมู ลต่ อไป
สมมติฐานต้องตอบวัตถูประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้
นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรนาเอาสมมติฐานต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันให้เป็นระบบและมีความเชื่ อมโยงกันใน
ลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึง พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของ
คนงาน อาจต้องแสดง (นิยมทาเป็นแผนภูมิ) ถึงที่มาหรือปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดในพฤติกรรมดังกล่าว หรือในทาง
กลับกัน ผู้วิจัยอาจกาหนดกรอบแนวความคิดของการวิ จัย ซึ่งระบุว่าการวิจัย นี้มีตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปร
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะที่
เป็นข้อๆ ในภายหลัง
ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถ
ทาการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น จึงต้องกาหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะ
ครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ่งอาจทาได้โดยการกาหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของสาขาวิชา
หรือกาหนดกลุ่มประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา
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การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (operational definition)
ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือคา (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องให้คาจากัด
ความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมี
การแปลความหมายไปได้ห ลายทาง ตั วอย่า งเช่น ค าว่ า คุณ ภาพชี วิต , ตัว แปรที่ เกี่ ย วกับ ความรู้ ทัศ นคติ
ความพึงพอใจ ความปวด เป็นต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (expected benefits and application)
อธิบายถึงประโยชน์ที่จะนาไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุน
หรือ คั ดค้ านทฤษฎีเ ดิม และประโยชน์ ใ นเชิ งประยุก ต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่ างๆ หรื อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้ง ผลในระยะสั้น และระยะยาว
ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า ผลดังกล่าว จะตกกับใคร เป็นสาคัญ ยกตัวอย่าง เช่น
โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัคร ระดับหมู่บ้าน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะได้แ ก่ จานวนอาสาสมัครผ่าน
การอบรมในโครงนี้ ส่วนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเป็น คุณภาพชีวิ ตของคนในชุม ชน
นั้น ที่ดีขึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก่ การกระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนนั้น มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology)
เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ว่าแต่ละขั้นตอนจาทาอย่างไร โดยทั่ วไป
เป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัย เชิงสารวจ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง
2. แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบีย นราษฎร์ สมุดสถิติ
รายปี สามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต
การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น
3. ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา และกาหนดคุณลักษณะของ
ประชากรที่จะศึ กษาให้ชั ดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากรที่
ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจานวนเท่าใด จะเก็บ
ข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร
5. วิธี การเก็บข้อมู ล ระบุว่าจะใช้วิธี การเก็ บข้อมู ลอย่า งไร มี การใช้เครื่อ งมือและทดสอบเครื่องมื อ
อย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัม ภาษณ์แ บบมีแ บบสอบถาม การสังเกต หรือ
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
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6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะทาอย่างไร จะใช้เครื่องมือ
อะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทาอย่างไร จะใช้สถิ ติ
อะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบคาถามของการวิจัยที่ต้องการได้
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการดาเนินงานวิจัย ทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้องระบุ
ระยะเวลาที่ใช้สาหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขีย นรายละเอีย ดของหัวข้อนี้อาจทาได้ 2 แบบ ตามที่
แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้ (การวิจัยใช้เวลาดาเนินการ 12 เดือน)
ตัวอย่างที่ 1
ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะทา (3 เดือน)
1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติดาเนินการ, ติดต่อผู้นาชุม ชน, เตรีย มชุม ชน) และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย
5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน)
6. เลือกประชากรตัวอย่าง
7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง
ค. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน)
8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นาข้อมูลเข้าเครื่อง และทาการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
9. เขียนโปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้รวมทั้งแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน)
10. เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน
11. จัดพิมพ์ 1 เดือน
งบประมาณ (budget)
การกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ควรบ่างเป็นหมวดๆ ว่าแต่ละหมวดจะใช้งบประมาณ
เท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทาได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งหมวด คือ แบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานสนาม
3. ค่าใช้จ่ายสานักงาน
4. ค่าครุภัณฑ์
5. ค่าประมวลผลข้อมูล
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6. ค่าพิมพ์รายงาน
7. ค่าจัดประชุมวิชาการ เพื่อปรึกษาเรื่องการดาเนินงาน หรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบโครงการแล้ว
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแห่งอาจกาหนดรายละเอีย ดของการเขีย นงบประมาณ
แตกต่างกัน ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขีย นงบประมาณของแหล่งทุนที่ตนต้องการขอทุนสนับสนุน
และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แ หล่งทุนนั้นๆ จะให้การสนับสนุนด้วย เนื่อ งจากถ้า
ผู้วิจัยตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก
เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย จะต้องมี เอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง อันได้แ ก่ รายชื่อหนังสือ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพื่อประกอบ การเอกสารวิจัย เรื่องนั้น ๆ รายการ
อ้า งอิ ง จะอยู่ ต่ อ จากส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ ง และก่ อ นภาคผนวก โดยรู ป แบบที่ใ ช้ ค วรเป็ น ไปตามสากลนิ ย ม เช่ น
Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) style
ภาคผนวก (appendix)
สิ่งที่นิยมเอาไว้ที่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล เมื่อภาคผนวก มี
หลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่
ประวัติของผู้ดาเนินการวิจัย (biography)
ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งถ้ามีผู้วิจัย หลาย
คนก็ต้องมีประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในตาแหน่งสาคัญๆ ทุกคนซึ่งต้องระบุว่า ใครเป็นหัวหน้าโครงการ ใครเป็นผู้ร่วม
โครงการในตาแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ประวัติผู้ดาเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทางาน
และผลงานทางวิชาการต่างๆ
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องค์ความรู้ที่ 2.3 เรื่องรูปแบบการเขียนและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ความหมายการสังเคราะห์งานวิจัย
การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงการนาหน่วยย่อยๆหรือส่วนต่างๆมาประกอบเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน
ในกรณีที่ไม่เคยมีการนาสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันมาก่อนการสังเคราะห์งานวิจัย จึงเป็นวิธีการศึกษาหา
ข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆมาศึกษาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติหรือการสรุปเนื้อหาอย่างมีระบบให้ได้คาตอบปัญหา
สรุปได้ว่าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหมายถึงการศึกษางานวิจัยหลายๆเล่มที่ศึกษาปัญหา
เดียวกันหรือคล้ายกันแล้วจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้หรือภาพรวมที่
ชัดเจน
2. แนวทางในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
การสังเคราะห์วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1. การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) คือการนาผลการวิจัยเรื่อง
ต่างๆมาบรรยายสรุปเข้าด้วยกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นผู้สังเคราะห์การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือ
เชิงบรรยายมี 2 แบบคือ
ก. การนาบทคัดย่อหรือผลสรุปของงานวิ จัยแต่ละเรื่องมาวางเรียงต่อกันซึ่งบทคัดย่อหรือผลสรุปของ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าวมักจะครอบคลุมปัญหาการวิจัยวัตถุประสงค์สมมุติฐานวิธี ดาเนินการวิจัยและผลการวิจัยการ
นาเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทราบแต่เพียงว่าใครทาอะไรอย่างไรได้ผล
อย่างไรแต่มิได้มีการผสมผสานหรือเชื่อมโยงงานวิจัยทั้งหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดข้อมูลเชิงบูรณาการต่อไป
ข. การอ่านรายงานวิจัยจนเกิดความเข้าใจและนาผลการวิจัยเชื่อมโยงปัญหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามว่า
ใครทาอะไรได้ผลอย่างไรและจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดของงานนั้นโดยมีการผสมผสานหรือเชื่อมโยงงานวิจัยทั้งหลาย
เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดข้อความรู้เชิงบูรณาการออกมาจึงทาให้การสังเคราะห์งานวิจัยลักษณะนี้มีความสาคัญและ
คุณประโยชน์ในการนาไปใช้มากกว่าแบบแรก
2. การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปของรายงานวิจัย
แต่ละเรื่องโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์การสังเคราะห์เชิงปริมาณมี 2แบบคือ
ก. วิธีการนับคะแนนเสียง (Vote Counting Method) การสังเคราะห์งานวิจัยวิธีนี้ใช้การนับจานวน
จากการวิจัยโดยการจาแนกตามผลการทดสอบสมมุติฐานซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ผลการวิจัยมีนัยสาคัญทาง
สถิติไปในทางเดียวกันหรือค่าดัชนีเป็นบวกกลุ่มที่ผลการวิจัยมีนัย สาคัญทางสถิติแต่ทิศทางต่างกันหรือค่าดัชนี
เป็นลบและกลุ่มที่ผลการวิจัยไม่มีนัย สาคัญทางสถิติเมื่อนับความถี่ของงานแต่ละกลุ่มแล้วผู้สังเคราะห์จ ะสรุปและ
แปลผลตามกลุ่มงานวิจัยที่มีความถี่สูงสุด
ข. วิธีการเมตต้า (Meta Analysis) เป็นการนาวิธีการทางสถิติมาประมาณค่าขนาดอิทธิผลของ
งานวิจัยเพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ศึกษาปัญหาในการวิจัยเรื่องเดียวกันโดยเน้นที่
ขนาดของผล (Effect Size)
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สรุป แนวทางในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัย
ประเภทการสังเคราะห์งานวิจัย

เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย

เชิงปริมาณ

(Qualitative Synthesis)

ผลสรุปของงานวิจัย
(บรรณนิทัศน์)

(Quantitative Synthesis)

ผสมผสานเชื่อมโยง

นับคะแนนเสียง

เมตต้า (Meta

งานวิจัย

(Vote Counting)

Analysis)

วิธีการสังเคราะห์
งานวิจัย

สังเคราะห์เนื้อหาสาระ

สังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วน

3. รูปแบบการเขียนสรุป องค์ความรู้จากการวิจัย
วิธีการสังเคราะห์ที่นิยมใช้มี 2 วิธีคือ
1. การสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนที่เป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิง
บรรยายหรือวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาผลการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจะได้บทสรุปรวมข้อค้นพบของรายงาน
การวิจัยที่นามาสังเคราะห์โดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องได้ด้ว ยหรืออาจจะนาเสนอบทสรุปรวมใน
ลักษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องก็ได้
2. การสังเคราะห์เนื้อหาสาระประกอบด้วยส่วนที่เป็นลักษณะงานวิจัยรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัย
และผลงานวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เมตต้า (Meta Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการสังเคราะห์เชิงบูรณาการข้อ
ค้นพบของรายงานการวิจัยที่นามาสังเคราะห์ทั้งหมด
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รูปแบบที่ 1 การสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์เนื้อหา...
นักพัฒนา
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
Glass
มีสูตรในการประมาณค่าอิทธิพลจากงานวิจัยเชิงทดลองโดยนาค่าเฉลี่ยจากกลุ่ม
ทดลองลบด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ่มควบคุมการประมาณค่าสหสัมพันธ์และการปรับค่าขนาดอิทธิพลเป็นสมการ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลงานวิจัยที่มีแบบ
แผนการทดลองแตกต่างกันหลายแบบ.....................
Hunter
ให้ความสาคัญกับการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มากกว่าเชิงทดลอง
วิธีการของ Hunter จะให้ความสาคัญกับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน 3
ประเภทได้แก่ความคลาดเคลื่อนในการวัดความคลาดเคลื่อนในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนด้วยการจากัดของพิสัย .............................
ตัวอย่างการสังเคราะห์งานวิจัย แบบแจงนับ
ตารางสรุปตัวแปรจากการสังเคราะห์งานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย

เพศ

ดุษฎีเทียมเทศและคณะ (2557)
พชรภิญโญ (2554)
สัญชัยยอดจันทร์(2554)
ญาณิศาตันศิรินาถกุล (2551)
เอกลักษณ์อริยวัจน์(2549)
เปี่ยมรักฉัตรธนาเสนีย์ (2549)
สรุปตัวแปรในการวิจัย








อายุ สถานภาพ ระดับ ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้ สมาชิกใน
การศึกษา
ครอบครัว


































จากตารางข้างต้นผู้วิจัยได้เลือกตัวแปรในการศึกษาวิจัยได้แก่เพศอายุระดับ การศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือน
เนื่องจากมีความเหมาะสมในการวิจัย...
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ตัวอย่างของการจาแนกประเภทข้อมูลการกาหนดหน่วยของการแจงนับและวิธีการแจงนับในการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุของคะแนนโอเน็ตต่า
ปัญหาของการวิจัย
ประเภทย่อย
คาหรือข้อความ
วิธีการแจงนับ
ของแนวคิด
ความไม่ตั้งใจในการ - ไม่ได้ตั้งใจทาข้อสอบพอสอบ
ทาแบบทดสอบ
ให้ผ่านๆไปเท่านั้น
- ทาให้เสร็จเสร็จแล้วก็นั่งรอให้
หมดเวลา
- มาสอบเพราะถูกครูบังคับไม่ - จานวนครั้งของ
สนใจ
ความถี่ที่คา/
ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
- ข้อความปรากฏ
พื้นฐานความรู้ของ - ไม่มีความรู้ทาให้ทาไม่ได้
คะแนนโอเน็ตต่า
ในเอกสารที่
นักเรียน
- บางเรื่องที่ถามไม่เคยเรียนมา
นามาวิเคราะห์ /
ก่อนเลยทาไม่ได้
- รู้ตัวว่าเรียนไม่ดีอยู่แล้วสอบ - จานวนผู้ตอบที่
ตอบตามข้อความ
อะไรก็ทาไม่ค่อยได
ไม่ตระหนักถึง
- ไม่ค่อยใส่ใจกับคะแนนสอบOความสาคัญของการ
NETเท่าไรเพราะให้
สอบ O-NET
ความสาคัญกับการสอบใน
ห้องมากกว่า
- ไม่สนใจคะแนน O-NET
เพราะไม่ได้เรียนต่อ
มหาวิทยาลัยไม่สนใจคะแนน
เพราะไม่ได้ใช้เนื่องจากสอบ
โควต้าได้แล้ว
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ตัวอย่าง การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
ตารางการวิเคราะห์คาหลักเพื่อจัดกลุ่ม คา“คุณลักษณะครูที่ดี”
กลุ่มคา
- มีความสามารถด้านการสอน
- มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกเป็นแบบอย่าง
แก่นักเรียน
- มีความเข้าใจด้านจิตวิทยาการเรีย นการสอน
- ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

ความสัมพันธ์

เป็นส่วนหนึ่งของ

คาหลัก

คุณลักษณะของครูดี

ตารางแสดงการจาแนกสารระบบ “คุณลักษณะครูที่ด”ี
กลุ่มคา

คุณลักษณะ
ของครูดี

คาหลัก

- มีความสามารถด้านการสอน
- มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิก
ที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
- มีความเข้าใจด้านจิตวิทยาการ
เรียนการสอน
- ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี

คาหลัก

- วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
- มีสติและอารมณ์ที่มั่นคง
- ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่น
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
อยู่เสมอ
- ช่วยงานธุรการหรืองานอื่นที่
นอกเหนือจากภาระงานสอน
- ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา

สาหรับการวิเคราะห์สารระบบนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์คาหลักเพียงแต่มีความ
แตกต่างกันที่ว่าการวิเคราะห์จาแนกสารระบบจะมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคาย่อยๆด้วย
กันเองและคาหลักในภาพรวมทั้งหมดลักษณะการจาแนกจัดกลุ่ม คาหรือกลุ่มข้อมูลจะมีค วามซับซ้อนและมีระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคาต่างๆสูงกว่าการวิเคราะห์คาหลัก
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4. ขั้นตอนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
1. การกาหนดหัวข้อปัญหาการสังเคราะห์งานวิจัยเริ่มต้นจากการกาหนดปัญหาการวิจัยซึ่งต้องเป็นปัญหาที่
มีการทาวิจัยอย่างน้อย 2 รายเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจและทาการวิจัยเป็นจานวนมากปัญหาในลักษณะดังกล่าวจึง
เป็นปัญหาที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์งานวิจัย
2. การวิเคราะห์ปัญหาเมื่อกาหนดหัวข้อปัญหาแล้วนักสังเคราะห์ต้องนิยามปัญหาให้ชัดเจนศึกษาแนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้แจ่มชัดเพื่อเป็นพื้นฐานในการกาหนดแบบแผนและสมมุติฐานการวิจัย
3. การเสาะค้นคัดเลือกและรวบรวมผลงานวิจัย
ก. การเสาะค้นงานวิจัยผู้สังเคราะห์งานวิจัยต้องค้นคว้าและเสาะหางานวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาที่กาหนดไว้การ
เสาะหางานวิจัยส่วนใหญ่จะหาได้จากวิทยานิพนธ์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยเป็นต้น
ข. การคัดเลือกงานวิจัยผู้สังเคราะห์งานวิจัยต้องอ่านศึกษาและตรวจสอบงานวิจัยแต่ละเล่มอย่าง
ละเอียดต้องสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยและทาการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ค. การรวบรวมผลของการวิจัยหลังจากที่คัดเลือกงานวิจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยแล้วขั้นตอน
ต่อไปคือการรวบรวมรายละเอียดและผลการวิจัยของการวิจัยวิธีการรวบรวมนั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการ
เก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ย งตรงและเชื่อถือได้รวมทั้งต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ
ก. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยการวิเคราะห์ประเภทนี้เป็นการบรรยายสรุปผล
ของการสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยนักสังเคราะห์งานวิจัยจะสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่องและบรรยาย
ให้เห็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น
ข. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการสังเคราะห์ผลการวิจัยการวิเคราะห์ประเภทนี้นักสังเคราะห์ใช้วิธีการ
ที่มีระบบใช้ความรู้หลักการและระเบียบวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติในการ
สังเคราะห์งานวิจัยงานวิจัยที่ นามาสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ต้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีผลการวิจัยที่นักสังเคราะห์
สามารถนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้
ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย
เนื่องจากปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยในปัญหาเดียวกันเป็นจานวนมากโดยใช้วิธีดาเนินการวิจัยระเบียบวิธีวิจัย
และกลุ่มตัวอย่างที่ต่างๆกันอันนามาซึ่งผลของงานวิจัยที่มีทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกันต่อเมื่อจะมีการนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ก็ก่อให้เกิดสับสนในผลการวิจัยดังนั้นการสังเคราะห์งานวิจัยจึงเป็นประโยชน์ในฐานะการสรุป
ภาพรวมของผลการวิจัยซึ่งเป็นข้อยุติของปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยสืบเนื่องและการนาผลการวิจัยไปสร้าง
ความเจริญให้กับสังคมอย่างแท้จริงหรือเป็นวิธีการสรุปและสกัดสาระสาคัญที่ได้จากผลการวิจัยที่ผ่านมาทาให้เห็น
ภาพรวมของงานในปัญหานั้นๆแสดงแนวโน้มและช่องว่างที่มีผู้ ทางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหรือปัญหานั้นๆทาให้องค์
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ความรู้ในสาขาวิชานั้นๆเป็นปึกแผ่นเพิ่มพูนขึ้นและเป็นการบูรณาการข้อความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยต่างๆอันจะเป็น
ประโยชน์ในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันขององค์ความรู้ในสาขาต่างๆ
สรุป ขั้นตอนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย
ขั้นตอนการสังเคราะห์ องค์ความรู้จากการวิจัย
กาหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร

เกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร

วางเค้าโครงการวิเคราะห์

- เอกสารอะไร
- ประเภทใด
- หัวข้อที่จะทา
- ช่วงระยะเวลา
- ปีที่พิมพ์
- แหล่งเผยแพร่
- หลั
ลักษณะการเผยแพร่
กเกณฑ์การจัดระบบการจาแนก

พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context)

สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย
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- สอดคล้องกับปัญหา
- ครอบคลุม คาหรือข้อความ
- แหล่งที่มาของข้อมูล
- ช่วงเวลาของการบันทึก
- แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
- วิเคราะห์เชื่อมโยง
- สรุปบรรยายข้อมูล
- อ้างอิงไปสู่ข้อมูล
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5. เทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย
การสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยเป็นการอ่านวิเคราะห์รายงานวิจัยในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้วนามา
เขียนสรุปเข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้ของผู้วิจัยดังลักษณะการเขียนบทที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะพบในรายงานวิจัยทั่วไปดังนั้น การสรุปองค์ความรู้ จากการวิจัยจึงเป็นขั้นตอนของการศึกษา
แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันนี้ได้มีการวิจัยแล้วโดยใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรมีรายละเอียดอะไรในลักษณะใดและผลการวิจัยเป็น
อย่างไรเพื่อนามากาหนดจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานที่ชัดเจนหรือศึกษาแนวทางการวิจัยเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้าซ้อนหรือนาผลวิจัยไปอ้างอิงความสอดคล้องหรือขัดแย้งดังนั้นผู้วิจัยจาเป็นจะต้องมีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆคัดเลือกเอกสารอ่านและการจดบันทึกรวมทั้งสรุป
ประเด็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการสังเคราะห์ประเด็นที่นามาใช้อ้างอิงเพื่อนาเสนอ
ให้ผู้ที่ศึกษามีแนวคิดในภาพรวม
วิธีการสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย
ใช้การสังเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาใช้กระบวนการหลายแบบมาสรุปอ้างอิงผลที่ได้จาก
ข้อความหลักการสาคัญของการวิเคราะห์เนื้อหาคือการจาแนกคากลุ่มคาหรือประโยคจากข้อความจากนั้นจึงจัด
กลุ่มนาเสนอข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลความหมายมีลักษณะคล้ายกับการวิเคราะห์เอกสารเพียงแต่มีขอบเขตแคบ
กว่าเพราะมุ่งวิเคราะห์เนื้อหาสาระเอกสารเป็นสาคัญการวิเคราะห์เนื้อหาอาจไม่จาเป็นต้องเป็นวิธีการเชิง
ปริมาณก็ได้เพียงแต่ให้การระบุคุณลักษณะเฉพาะของข้อความหรือสาระอย่างมีระบบดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหา
จึงเป็นได้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณลักษณะโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้วิจัยว่าวิธีการใดจะ
เหมาะสมตามจุดประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
ประโยชน์ของการสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย
ทาให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งที่ศึกษาทราบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถใช้เป็น
เทคนิคในการศึกษาพัฒนาการหรือการเปลี่ย นแปลงได้สาหรับการวิจัยการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีที่ใช้ให้ผู้วิจัย
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาและเป็นวิธีที่สะดวกต่อการดาเนินการวิจัยเพราะสิ่งที่ศึกษาเป็นตัวเอกสารผู้วิจัยจึง
สามารถศึกษาซ้าได้ง่ายกว่าการวิจัยอื่นสิ่งที่ได้รับการจากสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย
1. ป้องกันไม่ให้เกิดการซ้าซ้อนของการวิจัย
2. ช่วยกาหนดขอบเขตของปัญหาของการวิจัย
3. ได้แนวทางในการกาหนดสมมุติฐาน
4. ได้แนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
5. ได้แนวทางในการสุ่มตัวอย่าง
6. ให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
7. ได้แนวทางในการแปลผล
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เทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาเอกสาร (ทฤษฎี ตารา)
ตัวอย่าง ศึกษาเอกสาร องค์ประกอบการสอนที่ดีและการสอนพลศึกษา
ศึกษาทฤษฎี เอกสารองค์ประกอบการสอนที่ดีและการสอนพลศึกษา

แนวคิดในการ
กาหนดขอบเขต /

สรุปองค์ประกอบในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่จะนาไป
ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

การออกแบบ
การวิจัย

1. ด้าน.....(A) ………………………….……

ตัวแปรตาม

2. ด้าน.....(B) ………………………….……
3. ด้าน.....(C) ………………………….……
ดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนจึงจาเป็นที่ต้อง
4. ด้าน.....(D) ………………………….……
คานึงถึงองค์ประกอบของการเรีย นการสอนด้านต่างๆเหล่านี้

สร้างเครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม

ด้าน.....(A)………………………………..……
สรุป

คาถามด้าน……A

ด้าน.....(B)………………………………..……
สรุป

คาถามด้าน……B

ด้าน.....(C)………………………………..……
คาถามด้าน…….C
สรุป
ด้าน.....(D)………………………………..……
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ตัวอย่าง (การสรุปความคิดเห็นด้านที่ D)
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการประเมินผลสรุปได้ว่าการ
ประเมินผลเป็นกระบวนการสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอนการประเมินผล

ตัวอย่าง
คาถามด้าน (D) การวัดผล

1. กาหนดวิธีการวัดได้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์……………
ประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)
2. มีเกณฑ์ในการตัดสินผล
และการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative
การเรียน..................
3. การตัดสินระดับคะแนน....
Evaluation) องค์ประกอบในการตัดสินระดับคะแนน
ตัวอย่าง ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการสอน 4. ……………………………….

(Evaluation) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือการ

(เกรด) ประกอบด้วย……………
งานวิจัยในประเทศ

1. ด้าน.....(A) ………………………….……
2. ด้าน.....(B) …………………………..……
3. ด้าน.....(C) …………………………..……
งานวิจัยต่างประเทศ
4. ด้าน.....(D) …………………………..……
1. ด้าน.....(A) ………………………….……
2. ด้าน.....(B) …………………………..……

จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจะได้แนวคิดจากผู้ที่
เกี่ยวข้องหลายๆ แนวคิด เป็น
แนวทางในการกาหนดตัวแปร/
กลุ่มตัวอย่าง/สมมติฐาน เช่น
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- ประสบการณ์สอน

3. ด้าน.....(C) …………………………..……
สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ด้าน.....(D) …………………………..……
สรุปจากการศึกษาศึกษาทฤษฎี เอกสาร

ฯลฯ
ตัวแปรต้น
สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพลศึกษา ที่จะทาให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้าน….(A) ด้าน….(B) ด้าน….(C) และ
ด้าน….(D)

ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการเรีย นการสอนวิชาพลศึกษาการได้ทราบถึง

สภาพของปัญหาของการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

เช่น

ตัวแปรตาม

สภาพและปัญหาจัดการเรียนการสอน

- ระดับการศึกษา

1. ด้าน….(A)……………………………..

- สถานภาพ

2. ด้าน….(B)……………………………..

- ประสบการณ์สอน

3. ด้าน….(C)……………………………..

ประเด็นที่ 3 ด้านอืน่ ๆ

4. ด้าน….(D)……………………………..

องค์ความรู้ที่ 3.1 เรื่องรูป แบบการจัดการกิจกรรม 5 ส โดยสานักงานรองอธิการบดี สรุปได้ดังนี้
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ความหมายของ 5 ส
กิจกรรม 5 ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
งานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนามาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
 สะสาง Seiri (เซริ) (ทาให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จาเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จาเป็นต้องใช้
ขจัดของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ทิ้งไป
 สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จาเป็นต้องใช้ให้เป็น
ระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที
 สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทาความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่ งของ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
 สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3 ส ได้แ ก่
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
 สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย ) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่
กาหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
5 ส เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้มีเพีย งเครื่องมือทาความ
สะอาด ซึ่งใช้งบประมาณต่า ผู้ทา 5 ส ได้เรียนรู้การทางานเป็นทีม เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกลุ่ม พื้นที่ ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนเรื่องการทางานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง
และกลุ่มกิจกรรม 5 ส ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นาให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วยเห็นผลที่เป็นรูปธรรม พื้นที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบีย บมากขึ้น ทาให้
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ม องเห็นได้แ ละเป็นรูปธรรม ส่งเสริม การ
สร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างสม่าเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร
ประจาวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทางานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทาให้การทางาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ส สะสาง
1. นิยามและเทคนิคการปฏิบัติ ส สะสาง
ส สะสาง คือ การแยกของที่จาเป็นออกจากของที่ไม่จาเป็น และขจัดของที่ไม่จาเป็นออกไป เทคนิคการ
ปฏิบัติ ส สะสาง ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้กาหนดว่าสิ่งของที่ใช้ในงานประจาวันนั้นของสิ่งใดที่จาเป็นและของสิ่งใด
ไม่จาเป็น โดยสิ่งของจาเป็นคือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับผลสาเร็จของงาน
 มีของไม่จาเป็นอยู่ในที่ทางาน
โดยทั่วไปเมื่อปฏิบัติงานผ่านไประยะหนึ่งอาจมีสิ่งของไม่จาเป็นสะสมอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางาน เช่น
เอกสารไม่ใช้ เศษกระดาษ กล่องกระดาษ เมื่อไม่มีความจาเป็นต้องใช้แ ล้ว ควรจะสะสางสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้
ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
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 สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
ถ้าไม่สะสางสิ่งของที่ไม่จาเป็นในการทางานออกไปทาให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดเก็บ จัดวางเมื่อมีสิ่งของ
เหล่ า นี้ ว างกองอยู่ ม าก ในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจะท าให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ พื้ น ที่ ส านั ก งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ และมีความสูญเสียเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเกิดขึ้น
 ของหายบ่อย หาไม่เจอ เสียเวลาในการค้นหา
บางครั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน อาจหาของหรือเอกสารบางอย่างไม่พบ
เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บที่ดีและไม่มีการสะสางเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ทางาน ยิ่งถ้า
เป็นสิ่งของหรือเอกสารสาคัญที่มีความจาเป็นต้องหาให้เจอทาให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา ความสูญเสีย ด้านเวลา
จะเกิดขึ้น
 สถานที่ทางานคับแคบ
หน่วยงานหรือองค์กรบางแห่งมักกล่าวว่าพื้นที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองคับแคบความคับแคบ
ที่ว่านี้เกิดจากการมีสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จาเป็นในการทางานวางอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทาให้พื้นที่สาหรับการ
ทางานจริงคับแคบไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้การทา
กิจกรรม 5 ส จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส สะสาง ถือเป็นสิ่งสาคัญและบุคลากรทุกคนในทุกพื้นที่ต้อง
ร่วมกันสะสางสิ่งของและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการปฏิบัติงานออกนอกพื้นที่ทางานของตนเอง
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ ส สะสาง
เริ่มจากแยกสิ่งของในพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 ของจาเป็นในการทางาน
2.2 ของไม่จาเป็นในการทางาน
2.3 ของที่ต้องรอการตัดสินใจ
 ของจาเป็นในการทางาน คือ สิ่งของ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ซึ่งมีส่วนต่อผลสาเร็จของงานที่
บุค ลากรปฏิ บั ติง านอยู่ แ ละจาเป็ นต้ อ งใช้ใ นการปฏิบั ติง านอยู่เ ป็น ประจ า จึ งควรจั ดเก็บ จัด วางของเหล่ า นี้
ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ที่ง่ายต่อการหยิบใช้ โดยต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ คือ รายการ
ปริมาณ และสถานที่ โดยรายการคือ สิ่งของที่จาเป็นนั้นมีอะไรบ้าง และแต่ละรายการจาเป็นต้องมีในปริม าณ
มากน้อยเพียงใด สามารถกาหนดจานวนเป็นมาตรฐานได้ และสถานที่ในการวางหรือจัดเก็บควรอยู่ที่ใด
 ของไม่จาเป็นในการทางาน คือ สิ่งของที่ไม่มีความจาเป็นในการทางานและสามารถสะสางได้ทันที
เช่น เศษกระดาษ เอกสารที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานเป็นต้น ในการสะสางสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถแบ่งวิธีการ
ในการดาเนินการออกเป็น
 ของไม่จ าเป็น ในการท างาน แต่อ าจใช้ ได้ ในภายหลัง คื อ ปัจ จุบั นไม่จ าเป็น แต่ ในอนาคตอาจมี
ประโยชน์ สิ่งของประเภทนี้ไม่จาเป็นต้องทิ้งแต่ควรหาพื้นที่จัดเก็บเพื่อจะได้เก็บไว้ในอนาคต
 ของไม่จาเป็นในการทางาน ไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต จาเป็นจะต้องสะสางออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
และหน่วยงานถ้าเป็นสิ่งของไม่มีค่าก็ควรสะสางทิ้งแต่ถ้าสิ่งของนั้นยังพอมีค่าอยู่ เช่น เศษกระดาษที่สามารถ
ขาดได้ หรือสิ่งของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นเราสามารถนาไปบริจาคได้
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 ของที่ต้องรอการตัดสินใจ อาจเป็นสิ่งของ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไม่จาเป็นต้องใช้อีกต่อไป
หรือเครื่องมือที่เสีย แล้วแต่สิ่งของดังกล่าวเดิม เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูง บุคลากรที่ปฏิบั ติงานหรือใช้งานจึงไม่มี
อานาจในการตัด สินใจสะสางสิ่งของนั้น ๆ ได้ จาเป็นต้อ งให้ผู้บริ หาร ระดับกลางหรือผู้บริ หารระดั บสูงเป็ น
ผู้ตัดสินใจในการสะสาง รวมถึงเอกสารสาคัญบางประเภทซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้งานแล้ว จาเป็นต้องให้ผู้บริหารเป็น
ผู้อนุมัติทาลาย
3. เครื่องมือช่วยในการทา ส สะสาง Survey Form
กรณีที่ต้องการสะสางสิ่งของใดในพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่สามารถสะสางได้ทันทีในเวลานั้นหรือต้องรอ
การช่วยเหลือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เขียนเรื่องต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการสารวจ (Survery Form) และทาการแจ้ง
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป
4. จุดที่ควรให้ความสนใจในการทา ส สะสาง
 ตู้เก็บเอกสาร ควรตรวจสอบว่ามีสิ่งของอื่น ๆ วางปะปนอยู่กับเครื่องมือหรือไม่
 ลิ้นชักเก็บของ ลิ้นชักโต๊ะทางาน อาจมีสิ่งของไม่จาเป็นในการทางานวางปะปนอยู่
 ตู้เก็บของ ชั้นวางของ ในตู้เก็บของมีสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานสะสมอยู่หรือไม่
 ห้องเก็บของ คลังพัสดุ พื้นที่นี้มักมีสิ่งของจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดเก็บเป็นจานวนมากสิ่งของใด
ไม่จาเป็นต้องเก็บไว้ ควรสะสางออกไป
 เอกสารตามตู้ต่าง ๆ
 พื้น มุมอับของห้อง มุมอับต่าง ๆ มักเป็นจุดสะสมสิ่งของที่ไม่จาเป็นจึงควรให้การใส่ใจเป็นพิเศษ
 ภายในและภายนอกตัวอาคาร นอกจากภายในอาคารแล้ว ภายนอกบริเวณรอบ ๆ อาคารควรได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของกิจกรรม 5 ส
5. หัวใจของ ส สะสาง
มีแต่ของที่จาเป็นเท่านั้นในสถานที่ทางาน
บุคลากรควรระลึกเสมอว่าในบริเวณพื้นที่ทางานนั้นควรมีการดาเนินการ ส สะสาง อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีแต่สิ่งของเฉพาะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของสิ่งใดไม่จาเป็นต้องดาเนินการสะสางออกจาก
พื้นที่ปฏิบัติงาน

ส สะดวก
1. นิยามและเทคนิคการปฏิบัติ ส สะดวก
ส สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ในสถานที่ทางานอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ
คุณภาพ และความปลอดภัยในการทางาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ตั้งแต่การจัด
หมวดหมู่สิ่งของให้เป็นระบบ ระเบีย บการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์สี การทาป้ายชี้บ่ง การทาสีตีเส้นบริเวณพื้น
อาคารเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ ทั้งในการจัดวางของพื้นที่ จัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ ถ้าหน่วยงานหรือพื้นที่ขาดการ
ปฏิบัติตาม ส สะดวก ย่อมทาให้ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางาน เช่น เสียเวลาในการค้นหาไม่กาหนด
ตาแหน่งวางที่ แ น่นอน วางปะปนกัน ไม่แ บ่งหมวดหมู่ ไม่เก็บเข้าที่ ขาดความเป็ นระเบีย บในสถานที่ทางาน

สรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559

หน้า 49

การปฏิบัติ ส สะดวก เมื่อได้ดาเนินการ ส สะดวก เป็นที่เรียบร้อยแล้วพื้นที่ปฏิบัติงานจะเหลือแต่ของที่
จาเป็น ในการทางานเท่ านั้น จากนั้ นควรวางแผนในการจั ดวางสิ่งของ เอกสารต่าง ๆ เหล่านั้ นให้เป็ นระบบ
หมวดหมู่เพื่อง่ายในการหยิบใช้ ลดเวลาในการค้นหา ซึ่งการวางแผนในการจัดเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ปฏิบัติ 5 ส ควร
คานึงถึงการที่จะสร้างให้ ส สะดวก เกิดขึ้นกับสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือเอกสารได้นั้นมีขั้นตอนในการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดความสะดวก คือ
 วางแผนการกาหนดที่วางของให้ชัดเจน  จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่
 มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ
 มีป้ายชื่อติดสิ่งของที่จะวาง
 ทาผังแสดงตาแหน่งวางของ
 ตรวจเช็คเป็นประจา
2. การปฏิบัติ ส สะดวก ต้องคานึงถึงหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ
2.1 ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติ ส สะดวก โดยการประยุกต์ใช้ป้ายชี้บ่งการทาแฟ้มเอกสาร
การใช้สัญลักษณ์สี การจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ต้องคานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ความ
เหมาะสมในการใช้งานสิ่งของนั้น ทาป้ายชี้บ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามลาดับขั้นตอน
ในการใช้งาน
2.2 คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของโดยคานึงถึงหลักคุณภาพของสิ่งของนั้น การจัดเก็บ
จาเป็นต้องคานึงถึงหลักคุณภาพ นอกจากนั้นการนาไปใช้งานต้องคานึงถึงหลักการ FIFO : Fist In First Out คือ
สิ่งของใดซื้อมาก่อนจัดเก็บเข้าไปในคลังสินค้าก่อน ต้องนาสิ่งของนั้นไปใช้ก่อนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน
2.3 ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของโดยคานึงถึงหลักความปลอดภัย ทั้งในเรื่องมาตรฐาน
การจัดวางความปลอดภัยในการจับเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วย
3. หลักการทา ส สะดวก ในบริเวณพื้นที่สานักงาน
บริเวณพื้นที่สานักงานมีการจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกในการทางานและมีจานวนที่เหมาะสมโดยการจัดวางผังสานักงาน (Layout) ควรคานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการทางาน ในสานักงานมีผังแสดงพื้นที่ทางาน รวมถึงป้ายแสดงห้อง หน่วยงาน ชื่อตาแหน่งของผู้ทางานจุดที่
บุคคลภายนอกต้องติดต่อ
ตู้เอกสาร มีการจัดเก็บเอกสารโดยแบ่งหมวดหมู่เอกสาร และหน้าตู้เอกสารมีการจัดทาป้ายดัชนีแสดงว่า
ในตู้เก็บมีเอกสารใดอยู่บ้าง แฟ้มเอกสารมีการจัดทาป้ายชี้บ่งสันแฟ้มแสดงชนิดของเอกสารและมีหมายเลขลาดับ
ของแฟ้มในตู้ รวมถึงอาจมีการใช้สัญลักษณ์สี แบ่งประเภทแฟ้มได้ด้วย
แบบฟอร์ม มีการจัดทาป้ายชื่อ ชนิดของแบบฟอร์มติดอยู่ในหน้าช่องเก็บแบบฟอร์ม เอกสารสาคัญของ
สานักงาน ควรมีการจัดเก็บในบริเวณพิเศษที่เหมาะสมนอกจากนั้นเอกสารทางบัญชีมีความจาเป็นต้องเก็บไว้เป็น
เวลานาน ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบโดยจับเก็บลงในกล่องและที่กล่องมีป้ายติดแสดงรายละเอียด เช่น ชนิด
ของเอกสาร ปีที่จัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ
กุญแจ หรือวัสดุต่าง ๆ ควรมีหมายเลข หรือเลขรหัสกากับ และหาจุดจัดวางที่เหมาะสม เช่น อาจอยู่บน
แผง หรือกล่อง โดยมีป้ายบอกเลขลาดับ หรือเลขรหัสติดไว้
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บอร์ดประกาศ ควรปรับปรุงข้อมูลบนบอร์ดในสานักงาน หน่วยงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอข้อมูลใดที่ไม่
ต้องการแล้วควรสะสางออกไปจากบอร์ดประกาศ นอกจากนั้นควรจัดบอร์ดประกาศให้สวยงามน่าอ่าน
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอว่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถึงดับเพลิงต้องตรวจสอบความดันในถังว่าอยู่ในระดับใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงานได้รับการเช็ดทาความสะอาดและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร
ควรดาเนินการ ส สะสาง และ ส สะดวก ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสะสางข้อมูลไฟล์คอมพิวเตอร์
ที่ไม่จาเป็นแล้ว นอกจากนั้นควรจัดเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์เป็น Folder เพื่อที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะได้เป็นระบบ
ระเบียบและใช้งานสะดวก
4. หลักการทา ส สะดวก ในบริเวณพื้นที่อาคาร เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน
 วางแผนการจัดเก็บเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดเครื่องมือโสตฯ หมวดอุปกรณ์สานักงาน
 กาหนดตาแหน่งของที่จัดเก็บเครื่องมือ และมีการใช้เส้น สี ป้ายชี้บ่ง แสดงพื้นที่ว่าง
 จัดเก็บเครื่องมือ
 มีป้ายชื่อของผู้ที่หยิบไปใช้และวันที่ผู้หยิบยืมไปใช้
 กาหนดมาตรฐานให้ผู้ใช้เครื่องมือเก็บเครื่องมือเข้าที่เมื่อใช้งานเสร็จ
 ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ
 ไม่วางสิ่งของอย่างอื่นในที่เก็บเครื่องมือ
5. หัวใจของ ส สะดวก
มีที่สาหรับของทุกสิ่ง และของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน

ส สะอาด
1. นิยามและเทคนิคการปฏิบัติ ส สะอาด
ส สะอาด เป็น ส ที่คนส่วนใหญ่มักคิดถึงเวลา กล่าวถึง 5 ส และทาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการทา
5 ส คือการทาความสะอาดแต่ที่ถูกต้องแล้ว สะอาดในความหมายของ 5 ส ไม่ใช่แค่เพียงแต่การปัด กวาด เช็ด ถู
แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบด้วยโดยความหมายของ ส สะอาด คือการทาความสะอาด ตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทางาน
การทาความสะอาด มีอยู่ 3 ระดับ คือ
1.1 การทาความสะอาดประจาวัน
1.2 การทาความสะอาดแบบตรวจสอบ
1.3 การทาความสะอาดแบบบารุงรักษา
2. การทาความสะอาดประจาวัน (Daily Cleanliness)
โดยทาให้การทาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ประจาวัน เป็นการปัด กวาด เช็ด ถู พื้นที่ทั่วไป
พื้นที่การทางาน ทางเดิน อุปกรณ์ ตู้ ชั้น ซอกมุม จุดเล็ก ๆ เป็นประจาทุกวัน ซึ่งจะทาให้ทุกสิ่งดูสะอาด
ปราศจากฝุ่น ผง น้ามัน รวมถึงทาความสะอาดใหญ่ประจาปี หนึ่งหรือสองครั้งต่อปี การทาเช่นนี้จะช่วยสร้าง
ความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากรได้
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การทาความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness Inspection)
เมื่อการทาความสะอาดประจาวันกลายเป็นเรื่องปกติของการทางานแล้ว ก็สามารถรวมการทาความ
สะอาดแบบตรวจสอบเข้ากับการทาความสะอาดประจาวันโดยใช้ประสาทสัมผัส ดังนี้
 การมองเห็น ขณะทาความสะอาดจะต้องคอยสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อจะได้ทาการซ่อม
แก้ไขได้ทันท่วงที
 การได้ยิน ในกรณีของครุภัณฑ์ บางครั้งเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น มักจะมีเสียงซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณ
เตือน ให้ทราบว่าเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ในขณะทาความสะอาดจะต้องคอยฟังเสีย งที่เกิดขึ้นว่าผิดเพี้ย น
ไปจากเดิมหรือไม่ หากพบว่าเสียงผิดเพี้ยนไปจากเดิมจะต้องตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามเป็น
ปัญหาใหญ่ต่อไป
 การได้กลิ่น ส่วนต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เมื่อการทางานติดขัด อาจจะทาให้เกิดกลิ่น
ไหม้ได้หากปล่อยไว้นานอาจทาให้เครื่องจักรเสียหายได้
 การสัมผัส บางครั้งการสัมผัสก็ทาให้ทราบถึงความผิดปกติของครุภัณฑ์ได้ เช่น กรณีของการ
สั่นสะเทือนที่ผิดปกติ เมื่อใช้มือสัมผัสก็จะทาให้ทราบได้หรือในกรณีของอุณหภูมิที่ผิดปกติของครุภัณฑ์ เช่น ร้อน
เกินไปก็จะทาให้เราทราบได้
3. การทาความสะอาดแบบบารุงรักษา (Cleanliness Maintenance)
ระหว่างการทาความสะอาดแบบตรวจสอบถ้าบุคลากรค้นพบสิ่งผิดปกติเล็กๆ น้อยๆสามารถปรับปรุง
หรือปรับแต่งแก้ไขได้ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการทาความสะอาดแบบตรวจสอบ แต่ถ้าบุคลากรไม่สามารถแก้ไขได้
เองก็ต้องมีระบบที่ดีในการติดต่อฝ่ายซ่อมบารุงมาดาเนินการอย่างรวดเร็ว และควรมีใบตรวจสอบและบันทึก
ประวัติการผิดปกติและการซ่อมเพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนดูแลรักษาครุภัณฑ์
4. ขั้นตอนการทาความสะอาด
 มอบหมายความเป็นเจ้าของพื้นที่
ก่อนที่จะเริ่มต้นทาความสะอาด สิ่งที่สาคัญอันดับแรกก็คือการแบ่งความรับผิดชอบในการทาความ
สะอาดให้ชัดเจน พื้นที่ต่าง ๆ จะต้องมีผู้รับผิดชอบหากการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบคลุมเครืออาจทาให้ไม่มีผู้ใด
เข้าไปทาความสะอาดได้
 ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์
ในการทาความสะอาดอุปกรณ์ผู้ทาความสะอาดจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์เป็น
อย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทอาจมีกลไกหรือมีชิ้นส่วนที่เป็นอีเล็กทรอนิกส์อยู่หากทาความสะอาดโดยไม่
มีความรู้ในสิ่งที่กล่าวมา อาจทาให้เกิดความเสียหายได้
 กาหนดเวลาทาความสะอาด
ควรกาหนดเวลาในการทาความสะอาดให้เหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากสภาพการทางานของแต่ละ
องค์กรแตกต่างกัน การกาหนดเวลาทาความสะอาดไม่เหมาะสมอาจทาให้บุคลากรรู้สึกว่าการทาความสะอาด
เป็นภาระ และกระทบต่องานปกติที่ทาอยู่ ซึ่งจะทาให้รู้สึกต่อต้านการทาความสะอาดได้ การกาหนดเวลาในการ
ทาความสะอาดส่วนใหญ่มีหลายแบบ ดังนี้
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 ก่อนและหลังการใช้งาน
 ก่อนทางานและหลังทางาน
 5 นาที 5 ส
 ชั่วโมง 5 ส ประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน
 วัน 5 ส ประจาสัปดาห์ เช่น ศุกร์ 5 ส
 วันทาความสะอาดใหญ่ประจาปี
การกาหนดวันทาความสะอาดใหญ่ประจาปี จุดมุ่งหมายให้พนักงานได้ทาความสะอาดในส่วนที่เวลา
ปกติไม่สามารถทาความสะอาดได้ และอาจต้องใช้เวลามาก คณะกรรมการ 5 ส จะต้องสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการทาความสะอาดใหญ่ประจาปี ไม่เช่นนั้น บุคลากรอาจจะคิดไปว่าการทาความสะอาดจะต้อง
ทาแค่ในวันทาความสะอาดใหญ่เท่านั้น
 กาหนดรายละเอียดของการทาความสะอาด
ในการทาความสะอาด ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรทากันเองโดยไม่มีการแนะนา เนื่องจากบุคลากรอาจจะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และทาให้อุปกรณ์เสียหายได้ จุดต่าง ๆ ที่ต้องทาความสะอาดจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
บุคลากรทาความสะอาดได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 ใช้อุปกรณ์และวิธีการทาความสะอาดที่ถูกต้ อง
หัวหน้างาน หรือหัวหน้าพื้นที่ จะต้องสอนให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ในการทาความสะอาดอย่างถูกต้อง
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างกลไก ระบบไฟฟ้า บุคลากรจะต้องทราบสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้
ทาความสะอาดได้อย่างถูกต้อง ระมัดระวังไม่ให้ถูกน้า เพราะอาจทาให้เ กิดการช๊อตได้ หรือการห้ามใช้น้ายาทา
ความสะอาดในบริเวณที่ใช้ไม่ได้ เช่น ห้ามใช้ทินเนอร์ลบกระดานไวท์บอร์ด
 ทาความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย
หากบุคลากรทาความสะอาดอยู่ทุกวัน แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นอาจทาเพราะได้รับคาสั่งจากหัวหน้างาน แต่
หากมีการทาความสะอาดอยู่ทุกวันแล้ว บุคลากรก็จะเคยชินกับการทาความสะอาดจนในที่สุดบุคลากรก็จะทา
ความสะอาดจนเป็นนิสัย
5. สิ่งที่จะได้รับจากการทา ส สะอาด มีดังนี้
 ทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี บรรยากาศในการทางานดี บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ทางานมากขึ้น
 หากเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว
 อายุการใช้งานของครุภัณฑ์ยาวนานขึ้น
 ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ดีขึ้น
 บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
 ผู้มารับบริการที่มาเยี่ยมชมมีความเชื่อถือต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น
6. หัวใจของ ส สะอาด การทาความสะอาดเป็นการตรวจสอบ
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ส สุขลักษณะ
1. นิยามและเทคนิคการปฏิบัติ ส สุขลักษณะ
ความหมายของสุขลักษณะ แบ่งออกได้เป็น 2 ความหมายหลัก ๆ คือ
 การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3 ส แรกที่ดีไว้ และยกระดับ มาตรฐานให้สูงขึ้น
ซึ่งในความหมายนี้จะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
เริ่มจากการมีมาตรฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงก่อนจากนั้นก็พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ มาตรฐานที่ว่า
นี้ หมายความถึงมาตรฐานการปฏิบัติ 5 ส ของแต่ละพื้นที่ มาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้การ
ทา 5 ส มีแบบแผนที่ชัดเจน การกาหนดมาตรฐานจะต้องทาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพราะหากกาหนด
มาตรฐานไม่เหมาะสมแล้ว จะทาให้สมาชิกพื้นที่เกิดการต่อต้านและไม่ปฏิบัติตามในที่สุด
 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีขึ้น
ความหมายของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีขึ้น เกิดจากการที่ได้ทา 3 ส แรกอย่าง
ต่อเนื่องจนทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีขึ้น อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้น คุณภาพ
ของงานที่ดีขึ้นตามลาดับ
2. ทาไมต้องทาสุขลักษณะ
2.1. เพื่อรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบ
2.2 ป้องกันไม่ให้กลับไปสู่สภาพที่ไม่ดี
2.3 ให้เกิดความสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน
2.4 เพื่อความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร
3. สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าองค์กรยังดาเนินการไปไม่ถึงขั้นสุขลักษณะ คือ
 การวางของล้าเส้นทางเดิน โดยทั่วไปเมื่อมีการดาเนินกิจกรรม 5 ส แต่ละพื้นที่มักจะทาการทาสี
ตีเส้นบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเดิน บริเวณที่วางของ ในระยะแรกของการดาเนินกิจกรรม จะมีการวางสิ่งของตามที่
ได้กาหนดไว้ แต่เมื่อดาเนินการไปสักระยะอาจจะพบว่าไม่ได้วางของในบริเวณที่กาหนด มีการวางล้าเส้ นออกมา
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าการดาเนินกิจกรรม 5 ส ยังไม่ถึงขั้นสุขลักษณะ
 การวางอุปกรณ์ผิดตาแหน่งที่กาหนด บริเวณที่เก็บอุปกรณ์ส่วนใหญ่มักได้รับการจัดการให้เป็น
ระเบียบ มีการกาหนดที่วางให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น การเขียนป้ายระบบไว้ต รงบริเวณที่จัดวางซึ่ง
หากการดาเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องก็จะพบว่าการวางอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
 เริ่มมีการสะสมสิ่งของที่ไม่จาเป็นในการทางาน การเริ่มต้นทา 5 ส โดยทั่วไปควรจะทาการสะสาง
สิ่งของที่ไม่จาเป็นในการทางานออกไป ซึ่งในช่วงเริ่มต้นหรือในวันทาความสะอาดใหญ่จะทาได้อย่างดี มีการ
สะสางกันได้มากมาย แต่เมื่อดาเนินการไปสักระยะ จะพบว่าเริ่มมีการสะสมสิ่งของต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่ได้
นาหลักการสะสางมาใช้อย่างต่อเนื่อง
 ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส อย่างสม่าเสมอ การปฏิบัติมาตรฐาน 5 ส อย่างสม่าเสมอจะทาให้ก้าว
ไปสู่ขั้นสุขลักษณะได้ แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอโอกาสที่จะก้าวไปสู่ขั้นนี้ก็ทาได้ลาบาก
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 มีฝุ่น ผงกระจายอยู่ตลอดเวลา และไม่ได้มีความพยายามหาวิธีป้องกัน ในการทา 5 ส จะต้องมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหากพบว่ามีการกระจายของฝุ่น ผง โดยไม่มีการดาเนินการป้องกัน
แสดงว่าสมาชิกในพื้นที่ละเลยที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
 สภาพแวดล้อม แสง สี อากาศ ไม่เหมาะต่อสภาพการทางาน
 มีเศษกระดาษ ก้นบุหรี่ทิ้งอยู่ตามพื้น กระถางต้นไม่หรือซอกมุมต่าง ๆ
สุขลักษณะจะเกิดขึ้นหรือไม่ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานและบุคลากรด้านการทา สะสาง สะดวก
สะอาด หลังจากนั้น จึงจัดตั้งมาตรฐานของกลุ่ม ของพื้นที่หรือมาตรฐานกลางที่ใช้ทั่วทั้งหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐาน และมั่นใจว่าการปฏิบัติ 3 ส แรก เป็นการปฏิบัติในส่วนหนึ่งของการทางานอย่ าง
สม่าเสมอทุกวัน ถ้า 3 ส แรกไม่สามารถรักษาไว้ได้ สุขลักษณะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ การจะรักษามาตรฐานไว้ได้นั้น
ต้องให้ทุกคนในที่ทางานสามารถเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงการไม่ปล่อยปละละเลยกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นการทาเช่นนั้นได้ต้องมีหลักการควบคุมด้วยการมองเห็นเข้ามาช่วยเช่น
 การมีแต่ของจาเป็นเท่านั้นในสถานที่ทางาน ควบคุม โดยการใช้ป้ายแดงและมาตรฐานของสิ่งจาเป็น
เพื่อระบบให้ทุกคนเห็นชัดถึงสิ่งที่ไม่จาเป็นและต้องรีบสะสางในเวลาที่กาหนด
 การรักษาไว้ซึ่งการทา ส สะดวก ต้องมีมาตรฐานการใช้ป้ายสี แผนผัง หมายเลข แผ่นภาพที่มี
ความหมาย วิธีการปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเข้าใจง่ายว่าเกิดความผิดปกติอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างไร รวมถึงการหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอโดยบุคลากรเอง
 การรักษาไว้ซึ่งความสะอาดของหน่วยงาน ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม วิธีการ เวลา การมอบหมายโดย
การกาหนดพื้นที่ อุปกรณ์ให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของงานประจาวันและทาให้เข้าใจถึงผลเสียที่
จะเกิดขึ้นหากไม่ทาความสะอาด
4. ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้เกิดสุขลักษณะ
 กาหนดให้ปฏิบัติ 3 ส แรกอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการ หัวหน้าพื้นที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม จะต้องพยายามรณรงค์ส่งเสริม
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติ 3 ส แรกอย่างต่อเนื่อง เพราะความต่อเนื่องของการปฏิบัติจะนาไปสู่
สุขลักษณะได้
 กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ 3 ส อย่างชัดเจน
ความชัดเจนในการปฏิบัติ 3 ส แรกนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ จะทาให้มีการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้ปฏิบัติ
ไม่ทราบว่าตนเองต้องปฏิบัติอย่างไร จะทาให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรืออาจจะปฏิบัติไม่ถูกวิธี และสุดท้ายก็จะไม่
ปฏิบัติในที่สุด
 หัวหน้าหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน
หัวหน้าจะต้องเป็นผู้นาในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติแ ละสามารถให้
คาแนะนาในการแก้ไขได้ การติดตามผลการปฏิบัติจะทาให้สามารถทราบถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติและการ
รักษามาตรฐานของหน่วยงานของตนเองได้
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 ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มาตรฐานที่กาหนดขึ้น
ไม่จาเป็นว่ากาหนดขึ้นมาแล้วจะต้องใช้ตลอดไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาหรือสิ่งต่าง ๆ
เปลี่ยนไปอาจจะต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมด้วย
5. หัวใจของ ส สุขลักษณะ
การรักษามาตรฐานและการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ส สร้างลักษณะนิสัย
1. นิยามและเทคนิคการปฏิบัติ ส สร้างนิสัย
ส ตัวที่ 5 นี้ เป็นสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรต้องการไปให้ถึง แต่การที่จะไปถึงขั้นนี้ได้เป็นสิ่งที่ยาก และต้องอาศัย
ความพยายามอย่างต่อเนื่อง หากองค์กรใดสามารถทาให้บุคลากรอยู่ในขั้นสร้างนิสัยได้แล้ว ถือว่าองค์กรนั้น
ประสบความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรม 5 ส และจะทาให้กิจ กรรม 5 ส ยั่งยืนตลอดไป โดยความหมายของ ส
สร้างนิสัย คือ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส และระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอจนกลายเป็นการ
กระทาที่เกิดขึ้นเอง โดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติ
2. ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้เกิดการสร้างนิสัย
 ทบทวนและปฏิบัติ 4 ส แรกอย่างต่อเนื่อง
 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี
 คณะกรรมการ หรือผู้บริหารตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
 จัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ โดยอาจจัดให้มีการ
ประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ ร่วมทากิจกรรม
3. หัวใจของ ส สร้างนิสัย การสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน
องค์ความรู้ที่ 3.2 เรื่องรูป แบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยสานักงาน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สรุปได้ดังนี้
ด้วยสถาบันการพลศึกษา มีการกาหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้น
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปตามระเบีย บแบบแผนของการแข่งขัน
กีฬ าและมีค วามเป็ นสากล มุ้ งเน้ นความสามั ค คีแ ละความเป็น เลิ ศ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 19 (2)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 สถาบันการพลศึกษาจึงกาหนดระเบีย บการแข่งขันไว้นั้น
ทางสานักงานกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศ สถาบั นการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการจัดทา การดาเนินการ
จัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอน และการตรวจสอบ เรื่อง รูปแบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพล
ศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการรับสมัครการแข่งขันกีฬาสถาบันที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
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1.ขั้นเตรียมการ
คณะผู้บริหาร / คณะกรรมการดาเนินงาน / ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา เตรียมการสรรหานักกีฬาและทบทวน
กระบวนการสมัครเข้าแข่งขันสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม ดังนี้
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเพื่อเตรีย มความพร้อมในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษา เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน วินิจฉั ย
ปัญหาที่เกิดขึ้ นประธานกรรมการจัด การแข่งขัน อาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้ รองประธาน
กรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ม อบหมาย เพื่อประโยชน์แ ห่ง
การจัดการแข่งขัน
1.1.2 แจ้ งระเบีย บการแข่ งขั นและคุณ สมบัติ นัก กีฬ า คณะผู้บ ริห าร / คณะกรรมการด าเนิน งาน /
ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬาจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบีย บนี้ เพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ ส่งตรวจสอบ
1.1.3 แจ้งกาหนดการและวิธีการสมัครเข้าแข่งขันกาหนดระยะเวลาส่งใบสมัครเข้า ร่วมการแข่งขัน ภายใน
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน กรกฎาคม
2.ขั้นตอนการสมัคร
2.1 ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2.1.1 ส่งข้อมูลแต่ละชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยกรอกรายละเอียด (F1, F2, F2ก, F3, F3ก, F3ข, F4,
F4A, F4B,) โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ส่งสานักงานกีฬา ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดระหว่างสัปดาห์ที่
2-4 ของ เดือนกรกฎาคม (ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล มี 2 ประเภท) ประเภทบุคคล และประเภททีม
2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทาข้อมูลนักกีฬา
2.2.1 รวบรวมส่งข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลนักกีฬา
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นนักศึกษาแรกเข้า และเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาครั้งแรกต้องลงทะเบีย นในภาค
การศึกษาที่ 1 หรือภาคต้นของปีการศึกษา ที่มีการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อีก
(2) กรณีไม่ใช่นักศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคต้นของปีการศึกษาที่มี
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา และในปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 1 ปี จะต้องมี
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระยะซึ่งวิทยาเขตลงโทษพักการเรียน
(4) ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยนับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
(5) นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
(6) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการพลศึกษาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
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2.2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทาข้อมูลนักกีฬา
- คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตามเอกสารได้ดาเนินการตรวจสอบผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กาหนด
- ส่ง ข้อ มูล เพื่ อจั ดท าเอกสารรับ รองผลการเรี ย น ด าเนิน การส่ง ข้อ มูล ไปสู่ง านทะเบี ย นเพื่ อออก
ใบรับรองผลการเรียนให้ทางฝ่ายทะเบียนตรวจสอบตามกรอบระยะเวลา สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม
2.2.3 งานทะเบียนและงานประมวลผล
- จั ด ท าเอกสารรับ รองผลการเรีย น งานทะเบีย นตรวจสอบข้ อมู ล ด าเนิ นการออกใบรั บ รองผล
การเรียนตามกรอบระยะเวลา สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม
3.ขั้นตรวจสอบและรับรองข้อมูล
3.1 ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา
3.1.1 ผู้ฝึกสอนรับรองข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา
** นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้**
(1) ยื่นใบสมัครเข้าแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
(2) มีชื่อในบัญชีรายชื่อนักกีฬาของวิทยาเขตเพียงวิทยาเขตเดียวเท่านั้น
(3) นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยต้องไม่เคยมีชื่อสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในนามสถาบันอื่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา หากเคยมีชื่อเข้า
ร่วมการแข่งขัน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นกรณี
นักศึกษาโอนย้ายจะต้องมีผลการเรียนในปีสุดท้ายของสถาบันเดิมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่ง
ประเทศไทย จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องได้คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 2.00
ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 แนบพร้อมใบสมัคร
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการสมัครแข่งขัน ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรและรายการแข่งขัน
แต่ละประเภทชนิดกีฬา
3.2 สานักงานกีฬาเพี่อความเป็นเลิศ
3.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการแข่งขัน ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นนักศึกษาแรกเข้า และเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาครั้งแรกต้องลงทะเบีย นใน
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคต้นของปีการศึกษา ที่มีการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาไม่น้อยกว่ า 12 หน่วยกิต
และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อีก
(2) กรณี ไม่ ใ ช่ นัก ศึก ษาแรกเข้ า ต้อ งลงทะเบีย นเรีย นในภาคการศึก ษาที่ 1 หรื อภาคต้น ของปี
การศึกษาที่มีการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา และในปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
1 ปี จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระยะซึ่งวิทยาเขตลงโทษพักการเรียน
(4) ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยนับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
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(5) นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
(6) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการพลศึกษาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
** นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้**
(1) ยื่นใบสมัครเข้าแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
(2) มีชื่อในบัญชีรายชื่อนักกีฬาของวิทยาเขตเพียงวิทยาเขตเดียวเท่านั้น
(3) นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยต้องไม่เคยมีชื่อสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในนามสถาบันอื่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา หากเคยมีชื่อเข้ า
ร่วมการแข่งขัน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นกรณี
นักศึกษาโอนย้ายจะต้องมีผลการเรียนในปีสุดท้ายของสถาบันเดิมที่เคยเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่ง
ประเทศไทย จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องได้คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 2.00
ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 แนบพร้อมใบสมัคร
- ตรวจสอบเอกสารการสมัครแข่งขัน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายการแข่งขันแต่ล ะ
ประเภทชนิดกีฬา
- นาส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง (สถาบันการพลศึกษา)เพื่อตรวจสอบข้อมูล
4. สรุปผลการดาเนินงาน
คณะผู้บริหาร / คณะกรรมการดาเนินงาน / ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา สรุปผลการดาเนินงาน
- แจ้งผลการดาเนินงานมอบส่วนกลาง (สถาบันการพลศึกษา) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
- ประชุม คณะกรรมการ เพื่อ นาข้อมูลเสนอแนะ ตรวจสอบเอกสารการสมัค รแข่งขัน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และรายการแข่งขันแต่ละประเภทชนิดกีฬา ไปปรับใช้ในการดาเนินงานครั้งต่อไป
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“รูปแบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา”

P

1.ขั้นเตรียมการ
-คณะผู้บริหาร
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา

D

2.ขั้นตอนการสมัคร
-ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา

-คณะกรรมการฝ่ายจัดทา
ข้อมูลนักกีฬา

-งานทะเบียนและประมวลผล

C

การส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
-ส่งข้อมูลแต่ละชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยกรอกรายละเอียด (F1, F2, F2ก ,F3 F3ก,
F3ข, F4, F4A, F4B)
รวบรวมส่งข้อมูลเข้าระบบ
- ตรวจสอบคุณสมบัติและความข้อมูลนักกีฬา
- คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตามเอกสาร
- ส่งข้อมูลเพื่อจัดทาเอกสารรับรองผลการเรียน
จัดทาเอกสารรับรองผลการเรียน

สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนกรกฎาคม

ระหว่างสัปดาห์ที่ 2-4
ของเดือนกรกฎาคม
2560
สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนสิงหาคม
สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนสิงหาคม

3.ขั้นตรวจสอบและรับรองข้อมูล
-ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา

-สนง.กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

A

เตรียมการสรรหานักกีฬาและทบทวน
กระบวนการสมัครเข้าแข่งขัน
-ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อม
นักกีฬาทุกชนิดกีฬา
-แจ้งระเบียบการแข่งขันและคุณสมบัตินักกีฬา
-แจ้งกาหนดการและวิธีการสมัครเข้าแข่งขัน

4.สรุปผลการดาเนินงาน
-คณะผู้บริหาร
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา

ผู้ฝึกสอนรับรองข้อมูล
- ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา
- ตรวจสอบเอกสารการสมัครแข่งขัน

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนสิงหาคม

ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการแข่งขัน
- ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา
- ตรวจสอบเอกสารการสมัครแข่งขัน
- นาส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนสิงหาคม

สรุปผลการดาเนินงาน
-แจ้งผลการดาเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนาข้อเสนอแนะไป
ปรับใช้ในการดาเนินงานครั้งต่อไป
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