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คำนำ
“กำรวิจัย และกำรเรีย นกำรสอน” โดยนำผลงำนวิจัย มำบูร ณำกำรในกำรเรีย นกำรสอน
เป นกระบวนกำรที่ช่วยพัฒ นำคุณ ภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ภำยในสถำบันศึกษำโดยเน้นให้มีกำร
น ำงำนวิ จั ย มำช่ ว ยพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรสอนของอำจำรย์ ให้ เกิ ด ควำมหลำกหลำยในกำรเรี ย นกำรสอน
โดยเฉพำะนักศึกษำจะได้รับควำมรู้ที่อำจำรย์นำงำนวิจัยดังกล่ำวมำสอนด้วย
กำรนำงำนวิจัยไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนจึงเกี่ยวเน่องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ตอ้ งยึดหลัก
ว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ดังนั้นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้พัฒ นำตำมธรรมชำติ และเต มตำมศักยภำพ โดยมีผู้ส อนเป นทั้งผู้ ผล ิตงำนวิจ ัยและ
ผู้บริโภคผลกำรวิจัย หรอกล่ำวอีกนัยหนึ่งคอผู้สอนได้นำงำนวิจัยมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนอันสอดคล้อง
ตำมพระรำชบ ัญ ญ ัติ ก ำรศึ กษำแห่ งชำติ พ .ศ.2542 หมวด 4 ว่ ำด้ ว ยแนวกำรจ ัด กำรศึ กษำ มำตรำ 24 (5)
ซึ่งกล่ำวถึงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม ส่อกำรเรียนรู้และมีควำม
รอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเปนส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อม
กัน จำกกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ รวมถึงมำตรำ 30 ยังได้กล่ำวว่ำ “ให้สถำนศึกษำ
พัฒ นำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้ง กำรส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถวิจัยเพ่อพั ฒ นำกำร
เรียนรู้ทเี่ หมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ”
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยในฐำนะสถำบ ันกำรศึกษำ ซึ่งมีภำรกิจหลักด้ำนกำรจัดหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปนสำคัญ และกำรนำผลงำนวิจัยมำบูรณำกำร
ในกำรเรีย นกำรสอนเพ่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ กำรพั ฒ นำกระบวนกำรสร ้ำ งกำรเรีย นรู้ แ ก ่ผู้ เรีย นและแก่
คณำจำรย์ผู้สอน อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้วยระดับคุณภำพและมำตรฐำนที่ดีเปน
สำคัญ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
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บทที่ 1 บทนำ
ประวัติและพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งราย พั ฒ นาจากโรงเรียนฝึ กหั ด ครูป ระกาศนี ยบัต รการศึกษาสู่ การเป็ น
วิทยาลัย ครูเชียงราย สถาบั น ราชภัฏ เชียงราย และมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงรายในปัจจุบัน โดยมีประวัติ
พัฒนาการตามลาดับดังนี้
โรงเรียนฝึกหัดครูประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำ
วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
วิ ช าการศึ ก ษาต่ อ อธิ บ ดี ก รมการฝึ ก หั ด ครู โดยเสนอให้ ใช้ พื้ น ที่ บ ริ เวณอ่ า งเก็ บ น้ าหนองบั ว ต าบลบ้ านดู่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
วิทยำลัยครูเชียงรำย
วั น ที่ 29 กั น ยายน 2516 คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย ราย โดยมี
นายบัณฑิต วงษ์แก้ว ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการคนแรก
ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิ ดอบรมการศึ กษาภาคฤดูร้อนสาหรับครูประจาการ และเปิดรับนักศึกษา
ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง
(ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี โดยมีนายวิเชียร เมนะเศวต ดารงตาแหน่งเป็นอธิการคนแรก
และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จานวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย
ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็ นสหวิทยาลัย โดยให้
วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”
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สถำบันรำชภัฏเชียงรำย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อ
วิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วัน ที่ 6 มีน าคม 2538 ได้รับ พระราชทานตราสั ญ ลั กษณ์ ประจาสถาบัน เพื่ อเป็น สิ ริมงคลแก่
สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และใน
วงรอบนอกด้ า นบนมี ตั ว อั ก ษรภาษาไทยว่ า สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย ด้ า นล่ า งมี อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว่ า
RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ เทพ พงศ์ ศ รี วั ฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
อธิการบดีคนแรก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย” ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 เป็ น ต้ น มา โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศรชั ย มุ่ ง ไธสง
ดารงตาแหน่งอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาไปสู่การ “เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพท้องถิ่น
สู่สำกล”
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ตรำสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ ประจำมหำวิทยำลัย
ตรำสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าพระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักร
เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน
ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้
สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและ
พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหำวิทยำลัย
“สีเทา-แสด”

ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย
“ต้นกาสะลองคา”
คือต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง ปลูกง่าย
ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึงความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง
ความรุดหน้าและความร่มเย็น

4

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ปรัชญำ
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล”
อัตลักษณ์
“ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม”
เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ค่ำนิยมร่วม
“สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
วัฒนธรรมขององค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มที ักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. ผลิ ตผลงานวิจั ย และงานสร้ างสรรค์ เพื่ อการน าไปใช้ประโยชน์ในท้ องถิ่น ประเทศ และภู มิภ าค
อาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพและมีธรรมาภิบาล
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เป้ำหมำยหลักของควำมสำเร็จตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ คิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์
และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4. เป็ นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้ มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
6. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยหลัก
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 และก้าวสู่สากล
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร
3. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรร
มาภิบาลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7. สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
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โครงสร้ำงองค์กร
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
สภำวิชำกำร

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
อธิกำรบดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
รองอธิกำรบดี/ผู้ช่วยอธิกำรบดี

กลุ่มหน่วยงำน
จัดกำรศึกษำ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
สานักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิชากฎหมาย
สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สานักวิชาบัญชี
สานักวิชาการท่องเที่ยว

กลุ่มหน่วยงำนสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ

กลุ่มหน่วยงำนบริกำร
และโครงกำรพิเศษ
สานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สิ่งทอล้านนา
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
สานักประสานงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
ศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญา
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์
ศูนย์พลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ชมรม To Be Number One
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คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
นำยกสภำมหำวิทยำลัย

-

อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ์

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
2. นายเกษม มูลจันทร์
3. อาจารย์สุรชัย อุราฬวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
2. นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
3. รองศาตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
4. นายมนุญ ใยบัวเทศ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
6. นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
8. ศาตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์
9. นายอาสา เม่นแย้ม
10. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจำ
1. รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
3. อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง
4. อาจารย์ ดร.ศิวพงศ์ ตันสุวรรณวงค์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้บริหำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารัส กลิ่นหนู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
3. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
4. อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
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คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร
ประธำนสภำวิชำกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน
5. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรณ์
กรรมกำร
กรรมการจากคณะครุศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตน์ ชื่นวงศ์
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
กรรมการจากคณะมุนษยศาตร์
6. อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
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คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร

ดร.อภัย จันทนจุลกะ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร.อภัย จันทนจุลกะ
2. นายกนก วิศวะกุล
3. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
4. นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์
5. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
7. นายพิศิษฐ์ บรรดิ
8. นางรัตนา จงสุทธนามณี
9. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
10. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
11. นายสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข
12. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
13. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
14. นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์
กรรมกำรโดยตำแหน่ง
1. นายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
2. นายอานนท์ หีบคา

ประธานสภานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
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คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
อธิกำรบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

รองอธิกำรบดี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารัส กลิ่นหนู
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสิทธิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
3. อาจารย์ ดร.ณัฎฐพล สันธิ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์

ผู้บริหำรกลุ่มหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
1. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
2. อาจารย์ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
3. อาจารย์สหัทยา สิทธิวิเศษ
4. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
7. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
9. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิซิต นางแล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
12. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
คณบดีส้านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณบดีส้านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีส้านักวิชานิติศาสตร์
คณบดีส้านักวิชาบริหารรัฐกิจ
คณบดีส้านักวิชาบัญชี
คณบดีส้านักวิชาการท่องเที่ยว

ผู้บริหำรกลุ่มหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ
2. อาจารย์อนันต์ แก้วตาติ๊บ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์
4. อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
7. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
8. อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว

ผู้อ้านวยการส้านักงานอธิการบดี
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ้านวยการส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ้านวยการส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อ้านวยการส้านักนวัตกรรมและบริการสังคม
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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9. นายชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
10. อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้บริหำรกลุ่มหน่วยงำนโครงกำรพิเศษ
1. นางทิพย์กัลยา ภาษิตวิไลธรรม
2. อาจารย์สรุเดช ต่างเพ็ชร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
4. อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข

ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการศูนย์ภาษา

ผู้อานวยการสานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ผู้อานวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
5. อาจารย์กฤษฎา วิลาศรี
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
6. อาจารย์สมบัติ บุญคาเยือง
ผู้อานวยการศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์
ผู้อานวยการสานักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผู้อานวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ห่วงนิกร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
12. อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
วางแผนการดาเนินงานและกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพจัดทาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชาจัดทางบประมาณในการจัดโครงการจัดการความรู้พร้อมจัดทา
แผนการจัดการความรู้ของตน

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชาจัดโครงการการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของตน

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชารายงานผลการจัดการความรู้มายังมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการจัดการความรู้ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพรวบผลการจัดการจัดการความรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้
และแนวปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีสู่สาธารณะชน
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บทที่ 3
องค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
กำรนำกำรวิจัยมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด มาตรา 24 และมาตรา 30 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้กาหนดให้
สถานศึกษาต้องสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ ใช้สื่อ ใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
พั ฒ นาการเพื่ อให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามรอบรู้ ผู้ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษาสามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปสถานศึกษา
งานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่การกาหนด
นโยบายการศึกษาระดับ ชาติไปจนถึงระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นความจริงที่ว่า การจัดท า
พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้อาศัยงานวิจัยที่เชื่อถือได้
จานวนมาก เป็น แหล่งข้อมูลและอ้างอิง นั บได้ว่าในระดับนโยบาย มีการใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่าง
จริงจัง สาหรับงานการนิเทศการศึกษาจึงควรที่จะได้พิจารณานาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงให้มาก
ขึ้ น ดั งนั้ น จึ งควรศึ ก ษาค้ น คว้ าถึ งกระบวนการน าผลการวิ จั ย ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ม าเป็ น เครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นา
การศึกษาให้ปรากฏชัดเจนต่อไป
แนวทำงกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้บูรณำกำร
ผลการวิจั ย ไม่ ว่าจะเป็ น ในรู ป ของข้ อ ความรู้ใหม่ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ หรือนวัต กรรม การยื น ยั น ทฤษฎี
ข้อความจริง แนวทาง การพัฒ นาปรับ ปรุงงานหรือการตอบปั ญ หาข้อสงสั ย จะเป็นข้อมูลหรือความคิดที่
ทรงคุ ณ ค่าเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่ อผู้ ที่ เราต้ อ งการพั ฒ นา และเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ แ สวงหายุ ท ธศาสตร์ ที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนา ถ้าเป็นงานวิจั ยในชั้นเรียน ผลการวิจัย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อ
ผู้เรียนดังนั้นการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒ นากลุ่มเป้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่ผู้นิเทศจะต้อง
ตระหนักถึงความสาคัญ และดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติโดยเร็วสาหรับแนวทางการนา
ผลการวิจัยไปใช้ในที่นี้ขอมุ่งเน้นไปที่การวิจัยในชั้นเรียนและนางานวิจัยเหล่านั้นมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนให้เกิดปรโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและผู้ทาวิจัยซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนและผู้เรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งมีหลากหลายแนวทาง เช่น
1. กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งสามารถใช้ได้ในลักษณะ
ดังนี้
1.1 ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยตรง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า อาจารย์ผู้สอน
น าไปใช้ในการปรั บ กิจ กรรมการเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น หรือใช้ผ ลการประเมิ น เป็ นข้ อมู ล
ย้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้
1.2 ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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2. กำรน ำผลกำรวิ จั ย ไปใช้ เ ป็ น กำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ใ หม่ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.1 นาไปใช้แก้ปัญหาหรือนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่เป็นความรู้ใหม่ นาไปอ้างอิงหรือ
นาไปสอนนักเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2 นาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อไปเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเป็นประโยชน์
ยิ่งขึ้น
3. กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้เป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ผลการวิจัยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย โดยผู้วิจัยสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงาน
วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับตาแหน่งให้สูงขึ้นได้
กระบวนกำรนำผลวิจัยไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การนาผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนและ
การนิเทศการศึกษา จึงควรดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ / ภาพอนาคต (Vision) ประกาศนโยบายชัด ให้ใช้การวิจัย /ผลวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของ กระบวนการทางานตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. พัฒนาวิธีคิด วิธีทางานเชิงระบบ ทาให้ทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์
3. สร้างเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดการวิจัยและใช้ผลวิจัยในการทางานโดยมีการประชุมร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติและประเมินเป็นระยะๆ
4. ให้การสนับสนุนทรัพยากร เงิน วัสดุ ข้อมูล จัดห้องสมุด ศูนย์วิชาการ ไปศึกษาดูงาน ให้เสนอ
และเผยแพร่ผลงานให้กาลังใจ
5. การประเมินเพื่อสร้างสรรค์พัฒนา
ทำไมถึงมีกำรบูรณำกำร
นอกเหนื อ จากจะเกิ ด ประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนที่ มี ต่ อ ผู้ เรี ย น ต่ อ ผู้ ส อน ต่ อ
มหาวิทยาลัยและต่อชุมชนโดยรวมแล้ว ยังจะก่อให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาแก่กลุ่มดังกล่าว ดังนี้ คือ
 การรู้สึก
 การรู้รอบ รอบรู้ หรือ รู้กว้าง
 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
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กฏธรรมชำติของกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย คือ
 กระบวนการวิจัย
 กระบวนการเรียนรู้
 กระบวนการแก้ปัญหา
 กระบวนการค้นหาความรู้ความจริง
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
 กระบวนการคิดแก้ปัญหา
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน
วิธีบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ก็คือ ใช้ขั้นตอนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒ นาการ
เรียนการสอน กล่าวคือ เริ่มต้นตามความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนคิดปัญหาหรือโจทย์
ตั้ งวั ต ถุ ป ระสงค์ สมมุ ต ติ ฐ ษฯ ออกแบบการวิจั ย เพื่ อ หาข้อ มู ล มาทดสอบสมมุ ติ ฐ าน และหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปผล รายงานการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของผู้เรียนและอาจารย์ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ จึงใช้การวิจัยเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน (Research Based Instruction)
แนวคิดที่ทำให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ และเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำ
 สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้นักศึกษาอยากจะรู้ อยากจะเรียน อยากจะทา ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้
เขาขับเคลื่อน เกิดความรู้สึกอยากจะสร้างสรรค์ อยากจะรู้ อยากจะเรียน
 ใช้แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้
 ให้การเรียนู้โดยการลงมือทาจริง (Learning by Doing)
 ให้ มีป ระสบการณ์ เดิม/ความรู้เดิมบวกกับประสบการณ์ ใหม่/ความรู้ใหม่แล้ วคิดทบทวน
กลั่นกรองที่เรียกว่า การคิดแบบสะท้อนกลับไปกลับมา (Reflective Thinking)
 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษา และอาจารย์ (Interactive) เป้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 หาข้อสรุปร่วมกัน คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างความคิดใหม่ สะท้อนความคิดใหม่เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ความรู้จึงไม่หยุดนิ่งจะเกอดการคิดค้นต่อไปอีก
 จัดการทางานและเรียนรู้เป็นทีม (team Learning)
 จัดให้เป็นการเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้” (Learning to learn) ไม่ใช่การสอนหรือบอก
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วงจรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน

วงจรกำรเรียนรู้

2
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วงจรกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรเรียนกำรสอน

18

วงจรกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรเรียนกำรสอน

19

วงจรกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรวิจัย
ในวงจรกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีนี้
 การคิดแก้ปัญหา
 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
 คิดทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ในรายละเอียดก็คือ ขั้นตอนของการวิจัยนั่นเอง

20

วงจรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย
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วงจรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย
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ลักษณะของกำรวิจัย และกำรนำกำรวิจัยมำบูรณำกำรใน
กำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
1. Active Learning เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทา หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความ
กระตือรือร้นเช่นได้คิดคนคว้า ทดลองรายงาน ทาโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนทาหน้าที่เตรียมการจัดบรรยายกาศการเรียนรู้จัดสื่อสิ่ง
เร้าเสริมแรงให้คาปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
2. Construct เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสาคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเองอันเกิด
จากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทาให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษา
ค้นค้วาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้ซึ่งนาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
(Learning Man)
3. Resource เป็นิกจกรรมททีผ่ ู้เรียนได้เรียนรจากแห่ลงเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและ
เครื่ อ งมื อ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นผู้ เรี ย นได้ สั ม ผั ส และสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อ มทั้ งที่ เป็ น มนุ ษ ย์
(เช่น ชุมชนครอบครัวองค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยีตามหลักการที่ว่า “การเรียนรเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุก
เวลาและทุกสถานการณ์)
4. Thinking เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น
คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผลเป็นต้น
การฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นได้ คิ ด อยู่ เสมอในลั ก ษณะต่ า งๆ จะท าให้ ผเรยนเปนคนคดเปนแกปญหาเปนคดอยาง
รอบคอบมเหตผลมวจารณญาณในการคิดมีความคิดสร้างสรรคีมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกรับ
และปฏิเสธข้อูมล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิ ดเห็นออกได้อย่างชัดเจน
และมีเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตประจาวัน
5. Happiness เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุขทเกิดจากประการทีห่ นึ่ง
ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทายให้แสดงความสามารถและ
ให้ ใช้ศกยภาพของตนอยางเต็ มที่ ประการที่สองปฏิสัมพั นธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณิมิตร มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมด้วย
ช่วยกันทาให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสขและสนุกกับการเรียน
6. Participation เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกัน
และมีโอกาสเลือกทางานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ ความสนใจ ของตนเองทา
ให้ผู้ เรีย นเรียนด้วยความกระตื อรือล้ น มองเห็ นคุณ ค่าของสิ่ งที่เรียนและสามารถประยุ กต์ ความรู้นาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง
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7. Individualization เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้สอนให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนในความเป็นอัตบุคคล ผู้สอน
ยอมรับในความสามารถความคิดเห็นความแตกต่างระหว่างบคคลของผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระกว่างกันโดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และได้มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
8. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนำคุณลักษณะนิสัยที่ดีงำน เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา
ความีน้าใจ ความขยัน ความีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนาสัยในการทางานอย่างเป็นระบบ
การทางานร่วมกับผู้อื่น การยอบรับผู้อื่น และการเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น

45

24

25

26

บทที่ 4
ปฏิทินกำรติดตำมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับที่

ขั้นตอน KM

แผนกำรดำเนินกำรในรอบปีกำรศึกษำ
กิจกรรม/โครงกำร
ส.ค.

1

2
3

4
5

ปี 2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2559
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก ารระ บ ุค วาม รู้ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแนวทางในการ
จาเป็น
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ค ณ ะ /
วิ ท ยาลั ย /ส านั ก วิ ช าด าเนิ น การจั ด การ
ความรู้ของตนเอง โดยให้คณะ/วิทยาลัย/
สานักวิชาการกาหนดงบประมาณในการ
จัดโครงการ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการ
การดาเนินการ
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ให้ ค า แ น ะ น า ใน ก า ร
ดาเนินการจัดทาการจัดการความรู้ KM
แสวงหาความรู้
การจัดการความรู้ให้ คณะ/วิท ยาลัย /สานัก วิชาด าเนิน การจั ด
โครงการจัดการความรู้ของตนเอง เพื่อให้
เป็นระบบ
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในหน่วยงานของตน
การป ระม วลแ ล ะ ติดตามผลการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ของคณะ/หน่วยงาน
กลั่นกรองความรู้
การเขา้ ถึงความรู้
มหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมข้ อ มู ล การจั ด การ
ความรู้ทุกคณะ/วิทยาลัย/สานักวิชาการทา
การวิเคราะห์ แ ละจั ดท าองค์ความณู้ แ ละ
แนวปฏิ บั ติที่ดีในระดับ มหาวิท ยาลัย เพื่ อ
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไป

รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2559

ก.ย.

27
ลำดับที่

ขั้นตอน KM

แผนกำรดำเนินกำรในรอบปีกำรศึกษำ
กิจกรรม/โครงกำร
ส.ค.

7

การเรียนรู้

ปี 2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2559
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

มหาวิทยาลัย จั ดทาฐานข้ อมูลการจั ดการ
ความรู้ เพื่ อ เผยแพร่อ งค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชนหรือ ผู้ที่สนใจ
รับ ทราบข้ อ มู ล และเป็ น แนวทางในการ
จัดทาการจัดการความรู้ต่อไป

รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2559

ก.ย.
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บทที่ 5
ผลกำรจัดกำรควำมรู้และกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดการความรู้โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการความรู้ เกิดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการในการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในการดาเนินงาน และพัฒนา
งานของตนเองต่อไป
มหาวิทยาลัยได้รวบรวมกระบวนการจัดการความรู้ของทุกคณะ/วิทยาลัย/สานักวิชามาเป็นแนวทาง
ในการสังเคราะห์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ด้านการเรียนการสอน และด้านวิจัย โดยนาผลงานวิจัยมาเป็น
แนวทางในการบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นองค์ความรู้และแนวปฏิ บัติที่ดีให้กับอาจารย์ที่ทางาน
วิจัยโดยนางานวิจัยเหล่านั้นมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มายิ่งขึ้นซึ่งสรุปผลการจัดการความรู้มีดังต่อไปนี้
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
1. สร้างความสนใจให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้
2. สารวจและค้นหา นักศึกษามีความอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้และค้นหาคาตอบ
3. อธิบายและลงข้อสรุป นักศึกษาสามารถอธิบายถึงข้อมูลและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการสารวจ
และหาข้อสรุป
4. ขยายความรู้ สร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เป็นผนึกองค์ความรู้
5. ประเมิน ประเมินผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของรูปแบบการเรียนการสอน
ด้ำนกำรวิจัย
1. ตั้งคาถาม
2. รวบรวมความคิด ตั้งสมมติฐาน
3. ดาเนินการทดลอง ค้นคว้า วิจัย
4. สังเกตและบรรยายรายละเอียดของผลการทดลอง
5. บันทึกและแสดงผลการทดลอง
6. อภิปรายผล สรุปผลการทดลอง เผยแพร่ผลงานวิจัย
กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลั ย มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความณุ้ และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูล นาไปปรับใช้ในการดาเนินงานและพัฒนางานของตนเอง
ได้ โดยรายละเอียดของช่องทางการเผยแพร่มีดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ของกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ http://qa.crru.ac.th/
2. โปรชัวร์เผยแพร่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การนางานวิจัยมาบูรณาในการการเรียนการ
สอน
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บทที่ 6
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ดังต่อไปนี้
1. ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านประกอบไปด้วย ด้านบุคลากร
ด้านการทางาน ด้านองค์กร โดยเน้นให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อสร้างแนวทางใน
การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. คณะ/วิทยาลัย /ส านักวิช าควรมีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปดาเนินการจัดทาแนว
ปฏิบั ติที่ดีของตนเอง และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
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