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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหแผนดําเนินงานรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษม
ดานการจัดการเรียนการสอน 2) จําแนกกลุมรายวิชา หัวเรื่องสาธิตการสอน กลยุทธ/เทคนิคที่ใชในการสาธิตการ
สอน ของผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษมดานการจัด        การเรียนการสอน 3) นําเสนอผูไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ กลยุทธ/เทคนิคที่ใชในการสาธิตการสอน และผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา4) ศึกษาความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษมดานการ
จัดการเรียนการสอน โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 กลุมตัวอยางประชากร คือ คณะผูบริหารและคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สังกัดคณะวิชา 
สาขาวิชา และสถาบัน ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป และโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (Business International Program)  
 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
 1. ผลการศึกษาวิเคราะหแผนดําเนินงานรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษมดาน          การ
จัดการเรียนการสอน 
  1.1 แผนงานรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษมดานการจัดการเรียนการสอน เปนการจัดทํา
แผนติดตามผลการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหออกไปจากการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่
ระบุเปาประสงคดานการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนผูมีความมั่นใจในตนเอง คิดสรางสรรค วิเคราะห
สังเคราะหและแกปญหาเปน 
  1.2 คณะกรรมการรางวัลเชิดชูเกียรติ จําแนกเปนคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานักวิจัย สํานักบุคลากร และศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียน         การสอน โดยแบงแยกกลุมของ
คณาจารยที่ ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเปน 2 กลุม คือ กลุมสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากคณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร สถาบันพัฒนาบุคลากร
การบิน สํานักวิชาศึกษาทั่วไป และโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (Business International Program) 



  1.3 แผนดําเนินงานเริ่มจากคณะกรรมดําเนินงานรางเกณฑการประเมินและแบบเสนอผูสมควรไดรับ
การคัดเลือกใหไดรับรางวัลไปยังคณะวิชา/สํานักวิชา/สถาบัน หลังจากไดรับรายชื่อและแบบเสนอขอมูลผูสมควร
ไดรับรางวัลแลวคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมพิจารณาตัดสินคัดเลือกอาจารยที่มีผลการจัด การเรียนการ
สอนดีเดนจากหลักฐานเอกสาร และการสาธิตการสอนของอาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัล  
 
 2. จําแนกกลุมรายวิชา หัวเรื่องสาธิตการสอน กลยุทธ/เทคนิคที่ใชในการสาธิตการสอน  
  2.1 กลุมสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

รายวิชา หัวขอเร่ือง กลยุทธ / เทคนิคที่ใชใน        
การสาธิตการสอน 

วอ.102 งานเชื่อมเดินแนวตอเน่ืองโดย
กระบวนการไฟฟา 

การฝกปฏิบัตงิาน 

วก.201 การสอนโครงสรางแบบทรัสต การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

วฟ.392 การประเมินผลพฤติกรรม 
เครื่องจักรกลไฟฟา และ          

การควบคุมความเร็ว 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

วฟ.225/วฟ.215 วงจร RL และ RC ที่ไมมี
แหลงจาย 

การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

สถ.319 กระบวนการวางผังบริเวณ การจัดการเรียนการสอนโดยใช
การวิจัยเปนฐาน 

อน.107 เทคนิคสีน้ํา “การเขียนภาพสี
บรรยากาศ” 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น          
แบบบูรณาการ (ที่สอดคลองกับ           
การเรียนการสอนศิลปะวาด
ภ า พ ค นแ ละ สัต ว ต า ม ห ลั ก
ศาสนาอิสลาม) 

คต.122 แนวคิดหลักของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุและการ

วิเคราะหการเขียนโปรแกรม 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

 
  
 
 
 



  2.2 กลุมสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รายวิชา หัวขอเร่ือง กลยุทธ / เทคนิคที่ใชใน        
การสาธิตการสอน 

บช.414 การวิเคราะหสภาพคลอง การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

คพ.313 การวิเคราะหและออกแบบ       
สารสนเทศ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงงานเปนฐาน 

ขส.370 อุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เกี่ยวของกับคลังสินคา

และศูนยกระจายสินคา 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงงานเปนฐาน  

ขส.211 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับ
การจัดการการขนสง 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 

นบ.302 บริษัทจํากัด การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 

ฆณ.301 การแสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณที่อาศัยการเจรจา

ตอรอง 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
การแสดงบทบาทสมมต ิ

ภด.300 สัญญะวิทยา การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 

อฉ.301 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารใน
ธุรกิจการบิน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมลงมือปฏิบัติ 

 
 3. นําเสนอผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
  3.1 ผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติมี 1 ทาน คือ อาจารยจิระจิตรา  ฮิคคินส เปนอาจารยประจําสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
 

รายชื่อผูไดรับรางวัล     คณะวิชา 
 อาจารยจิระจิตรา  ฮิคคินส สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

 
 
 
 
 



  3.2 ผูไดรับโลรางวัลชมเชยดวงประทีปแหงเกษมดานการจัดการเรียนการสอน มี 4 ทาน คือ  
  

รายชื่อผูไดรับรางวัล     คณะวิชา 
1. ผูชวยศาสตราจารยวิญู แสวงสินกสิกิจ วิศวกรรมศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารยอนุชิต  เจริญ วิศวกรรมศาสตร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาดิศร  อิดรีส รักษมณี สถาปตยกรรมศาสตร 
4. อาจารยทวีวรรณ  คงมณีชัชวาล บริหารธุรกิจ 

 
 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีป
แหงเกษมดานการจัดการเรียนการสอน 
  4.1 คณะกรรมการตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติ เสนอใหมีการปรับปรุงบรรยากาศของการสาธิตการสอน
ดวยการจัดหองสาธิตการสอนใหเปนหองเรียนเสมือนจริง โดยใหมีกลุมนักศึกษาจํานวนหน่ึงเขามานั่งเรียนในสภาพ
ปกติ ใหแยกท่ีนั่งของคณะกรรมการตัดสิน และควบคุมสาธิตการสอนใหสอนตามหัวขอและเวลาท่ีกําหนด 
  4.2 เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติ เนนยํ้าเปาหมายของการจัดรางวัลเชิดชูเกียรติ
วามหาวิทยาลัยตองการไดผูสอนที่มีความโดดเดนในการใชวิธีการสอนแตละวิธี ที่สามารถเปนตนแบบในการใชกล
ยุทธการสอนที่ตนเชี่ยวชาญ ดังน้ันผูเขาประกวดรับรางวัลเชิดชูเกียรติตองระบุใหแนชัดวาตนจะเลือกใชวิธีการสอน
ใดที่ตนมีความรูความเขาใจในวิธีการสอนน้ันๆเปนอยางดี ดวยการระบุและใหรายละเอียดขอมูล/หลักการของ
วิธีการสอนนั้นๆมาดวย ต้ังแตความหมายของวิธีการสอน หลักการสอน การดําเนินการสอน และการประเมินผล 
เพื่อคณะกรรมสามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินวิธีการสอนตามท่ีผูเขาประกวดรับรางวัลระบ ุ
  4.3 ควรเพิ่มและจําแนกประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ เปน 4 ประเภท ไดแก 
    1)  การสาธิตการสอน (Classroom – Based Demonstration) 
    2)  การตอบขอซักถามจากหลักฐานการจัดการเรียนการสอน (Evidence – Based  
      Demonstration)  
    3)  การประกวดสื่อการสอน (Instructional Media Demonstration)  
    4)  การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน (Morality and Ethics Integration) 
 
 5. การจัดฝกอบรม เทคนิค / วิธีการสอน ใหจัดทําเปนเอกสารสรุปประกอบการฝกอบรม 
 
 
คําสําคัญ  : กรณีศึกษา  รางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแหงเกษม  การเรียนการสอน 
 


