กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนโดย
ใชการวิจัยเปนฐาน

ฐานคิดสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน อยู
บนฐานคิดของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนการจัดการ
เรียนการสอนที่ใชผลวิจัย รวมทั้งกระบวนการวิจัย เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
นําไปสูการเกิดองคความรูของผูเรียนตามความมุงหมาย
ของรายวิชาและหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชวิจยั เปนฐานจึงเกีย่ วของกับการวิจัย 2 ลักษณะ คือ
1)การใชผลของการวิจยั เปนเนื้อหาที่สอนเปนเนื้อหาที่
สอนและ 2)การใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูและสืบเสาะหา
ความรูไ ดดว ยตนเอง จนเกิดองคความรูใ นเรื่องที่สนใจ
ใครศกึ ษา
การจัดการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน
จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

รวมทั้งเปนการบมเพาะบัณฑิตที่พึงประสงค และเปน
ฐานสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยชัน้ นํา
ในระดับชาติและสากลของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง
เปนเรื่องที่ทุกคณะวิชาควรเล็งเห็นความสําคัญและ
กําหนดเปนนโยบายในการขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นตั้งแต
ในระดับรายวิชาจนถึงระดับหลักสูตร รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐานใหเกิดขึ้น
อยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของการผลิต
บัณฑิตที่เปนผลผลิตแหงมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั
อยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมโลก ทั้งยัง
เปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาว
เขาสูการเปนพลโลก ที่มีความสามารถในการวิเคราะห
คิดแกปญ
 หา และมีทกั ษะการใชชวี ิตภายใต
สังคมแหงการวิจัย

องคประกอบของระบบ

1.องคประกอบดานปจจัยปอน

การวิจยั และการสรางสรรคงานจาก
กระบวนการวิจัย ถือเปนรากฐานสําหรับการดําเนินงาน
งานของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยแบบเขมขน ซึ่งการ
สรางสรรคงานวิจยั คุณภาพใหเกิดขึ้นได ตองสงเสริมให
วัฒนธรรมของการวิจยั เกิดขึน้ ที่รากฐาน ซึง่ ไดแก นักศึกษา
อันจะเปนผลผลิตทางปญญาของมหาวิทยาลัย

ปจจัยปอนสําคัญของระบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐาน สูก ารเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกอบไปดวย นักศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมศาสตรสําคัญ 3 กลุม คือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสขุ ภาพ และ

ดังนั้นเปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมทั้งแหลง

เปนฐาน คือการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการขับเคลื่อนงาน

ทรัพยากรสําคัญที่ตองมีความพรอมกอนการขับเคลื่อน

วิชาการในเชิงบวก เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถ

สูองคประกอบดานกระบวนการระบบ ซึง่ ไดแก
1) หลักสูตร ทีต่ องไดรับการวางแผนจาก

เชื่อมโยงความสัมพันธของความสามารถทางปญญา การ
ลงมือปฏิบัตจิ ริง เขากับกระบวนการวิจยั ผานการจัดการ

ผูรบั ผิดชอบหลักสูตรรวมกันเกี่ยวกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร จนเกิดเปน

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐานในระดับ

คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคในการเรียนรูของนักศึกษา การ

หลักสูตร
2) งบประมาณ เพื่อใชในการสงเสริมและสนับ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั เปนฐาน สูการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

สนับสนุน นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ภายใตแนวคิดเชิงระบบ สามารถแสดงถึงองคประกอบ

วิจัยเปนฐาน ทั้งในแงการพัฒนาสื่อการเรียนรู

สําคัญเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินในทุกภาค

เครื่องมือหรืออุปกรณการวิจัย เปนตน
3) เทคโนโลยีที่เอื้อตอการสนับสนุนการเรียนรู

สวนดังนี้
1. องคประกอบดานปจจัยปอน
2. องคประกอบดานกระบวนการของระบบ
3. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธ

ของระบบ

ของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั
เปนฐานของผูส อน
4) บุคลากร ทีต่ องไดรับการเตรียมความพรอม
การสรางความตระหนัก การพัฒนาองคความรูแ ละ
ทักษะดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐาน
5)เวลา ทั้งในแงที่ใชเพื่อวางแผน และการ

4. องคประกอบดานกลไกการควบคุมของระบบ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั
เปนฐาน

2. องคประกอบดานกระบวนการของระบบ
กระบวนการสําคัญของระบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐานสูการเปน

• อางอิงถึงประสบการณเดิมของผูสอนใน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน

การรับมือกับปญหาที่ “เกิดขึ้นจริง” ใน

ประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญ 3 กระบวน ที่

งานวิจยั ของผูส อนเพื่อฉายภาพตัวอยาง

ขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ (1) Learning Information

ใหนักศึกษาไดเขาใจถึงกรอบแนวคิด

(2) Learning Experience และ (3) Reflection

และทฤษฏี

(1) Learning Information: ผูส อนตองวิเคราะหจาก

• เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติ

หลักสูตรเพื่อนําไปสูการกําหนดขอมูลหรือแนวคิดทั้งทีม่ า

และจริยธรรมการวิจยั ในสาขาวิชาของ

จากแหลงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ควบคูกับการวิเคราะหถึง

ตนเอง โดยมีคณาจารยรว มกับนักศึกษา

แหลงประสบการณการเรียนรูของขอมูลหรือแนวคิดตาง ๆ

ระดับบัณฑิตศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับ

ทั้งที่เปนแหลงประสบการณทางตรงและทางออม พรอม

โครงการวิจัยในปจจุบันทีด่ ําเนินการอยู

ทั้งระบุถึงวิธีการเขาถึงแหลงประสบการณดังกลาวที่
หลากหลายทั้งที่อยูในชัน้ เรียน นอกชั้นเรียน หรือระบบ
ออนไลน
(2) Learning Experience : การจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เชือ่ มโยงการเรียนการสอนและการวิจัยให

2.2 บรรจุงานวิจัยลาสุดที่อยูใ นสาขาวิชาไว
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแสดง
ใหเห็นถึงพัฒนาการของงานวิจยั ดังกลาว
• การอภิปรายภายในขอบเขตของการวิจยั

ประสบผลสําเร็จ มีกลวิธีการสอนที่เปนแนวทางสําคัญจาก

ลาสุด โดยอางอิงถึงทฤษฏีทมี่ ีการ

ระดับพื้นฐานและสูระดับที่เขมขนมากขึ้นดังนี้

หักลางในอดีต และการโตแยงกันอยาง

2.1 ใชการวิจัยของตนเองในการออกแบบและการ
จัดการเรียนการสอน
• นําการวิจัยที่กาํ ลังดําเนินการอยูแลวเขาไปไวใน
สวนหนึ่งของหลักสูตร โดยกําหนดใหเปนสวน
หนึ่งของวัตถุประสงคของรายวิชาตาง ๆใน
หลักสูตร

กวางขวางในปจจุบัน
• แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของความรูที่มี
อายุเพียงสัน้ ๆ สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนาตอไปไดดวยมิติเชิง
ประวัติศาสตร เพื่อแสดงใหเห็นวา
นโยบายและการปฏิบัติในปจจุบันมีการ
พัฒนาในอดีต

2.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต ามรูปแบบการวิจัย
รวมสมัย ใหผูเรียนไดสํารวจปญหาการวิจยั ที่ทันสมัยหรือ
แนะนําแนวทางการแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นจริงในยุคปจจุบัน
ภายใตความรูพ ื้นฐานของศาสตรในสาขานัน้ ๆรวมถึงให

• ออกแบบการประเมินผลงานภายในวิชา
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรว มเรียนรู

ผูเรียนไดรว มกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน

ถึงความแตกตางและหลากหลายของ

• ตรวจสอบการรายงานผลการวิจัยภายใตคําถาม

วิธกี ารและทักษะที่เกี่ยวของกับประเด็น

การวิจยั ของงานวิจยั ที่เกิดขึ้นในปจจุบนั ของ

สําคัญของการวิจัย

สาขาวิชาโดยเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยผาน
สื่อตาง ๆที่ศึกษาผลการวิจยั ดังกลาวกับการ
รายงานผลการวิจัยทีน่ ําเสนออยางเปนทางการ
• วิเคราะหระเบียบวิธีและขอโตแยงทีน่ ําเสนอใน
บทความวารสารที่แสดงผลการวิจัยลาสุด
• ทบทวนรายงานผลการวิจัยโครงการยอย ๆเพื่อ
นําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของความรู

2.5 สรางกิจกรรมการวิจัยขนาดยอมไวใน
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
• ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลงานวิจยั
โครงการที่มีอยูจริง
• ใหคําถามการวิจัยแกนักศึกษาเพื่อนําไปสู
การทบทวนงานวิจยั เลือกวิธกี ารทํางาน

รวมถึงประเด็นขอคําถามตาง ๆ ที่จะเกิดจาก

วิจัย รวบรวมขอมูล เขียนผลการวิจัยและ

ขอสรุปผลการวิจัยดังกลาว
2.4 สอนวิธกี าร เทคนิค และทักษะการวิจัย ไดอยาง

ขอสรุป
• เสนอและปรับปรุงรายวิชา ทีเ่ นนโครงการ
ที่ใหนักศึกษาไดใชทักษะการวิจัยและ

ชัดเจนในหลักสูตร

ความรูด านระเบียบแบบแผนจากภาค

• พัฒนาความเขาใจของนักศึกษาในเรื่องระเบียบวิธี

การศึกษากอนหนาไวในหลักสูตร

วิจัยในระหวางการสอนในหองเรียน
• ออกแบบหลักสูตรที่มีการบรรจุวิธกี ารทําวิจัยที่
เปดโอกาสในการนําทักษะการวิจัยไปใชกบั
ปญหาการวิจยั ไดจริง

2.6 ใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัย
• ใหนักศึกษารับผิดชอบโครงการวิจยั ยอย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการใหญ
•

จัดใหนักศึกษาไดทําหนาที่ผชู วยวิจยั
สําหรับการวิจยั ของนักศึกษาในระดับทีสูง
กวา

2.7 สงเสริมใหนักศึกษารูสกึ เปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรม
การวิจยั ของสาขาวิชา
• ในระดับปริญญาตรีอาจมรการแจงเกีย่ วกับ

− จัดประสบการณการเรียนรูทใี่ ห
นักศึกษาพัฒนาคานิยมที่ดีของ

งานวิจยั ที่บุคลากรในสาขาวิชาใหความสนใจและ

การเปนนักวิจยั เชนการใหศึกษา

จุดแข็งของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั ใน

บทความวิจัยที่นําเสนอขอโตแยง

สาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู

ของฝายตรงขามในหัวขอเดียวกัน

• สอบถามเพื่อนรวมงานในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
งานวิจยั ที่แตละคนสนใจและประสบความสําเร็จ
หากเปนไปไดเชิญบุคลากรในสาขาวิชารวม
พูดคุยกับนักศึกษาเกีย่ วกับการทํางานวิจยั
• สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทเขารวมสัมมนาการวิจัยโดยการเชิญนักวิชาการ
แจกเอกสารการประชุม และใหผูเรียนจัดการ
ประชุมเชิงวิชาการ
2.8 บูรณาการคุณคาของการเปนนักวิจยั ไวในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
• สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของการ
เปนนักวิจยั เชน มีความเปนกลาง เคารพใน
หลักฐานเคารพความคิดเห็นของผูอื่น มีความ
อดทนตอความคลุมเครือ และเขมงวดกับการคิด
วิเคราะห โดย
− เปนตนแบบทีแ่ สดงถึงคุณคาของการเปน
นักวิจัยทีด่ ีในชั้นเรียน
− พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทีน่ ักวิจัยได
นํามาใช กอนที่จะตีพิมพผลงาน รวมถึง
จํานวนครั้งทีม่ ีการแกไขอยางนับไมถว น

จากนั้นใหนักศึกษาวิเคราะหถึง
ความถูกตองและหาขอสรุป
(3) Reflection : กระบวนการสะทอนผลการเรียนรู
ของผูเรียน ทีต่ อ งมีวิธกี ารที่หลากหลายและให
นักศึกษามีสวนรวมที่จะประเมินตนเองและประเมิน
รวมกับผูอื่นที่เกี่ยวของ ถึงสิ่งที่ตนไดเรียนรู วาเกิด
ผลลัพธการเรียนรูตามทีร่ ะบุไวในวัตถุประสงคของ
การจัดการเรียนการสอนหรือไม

3 องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของระบบ
ในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกระดับการศึกษาใหไดคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ดาน คือคุณธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระดับบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีแลว แตการเปนผูนําของการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองสามารถ พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมีความโดดเดนและเปนที่ยอมรับใน

ผลผลิตของระบบ: ไดแกคณ
ุ ประโยชนที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในฐานะที่เปนผลผลิตจากกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั เปนฐาน
ประกอบดวย
(1) นักศึกษามีความเขาใจองคความรูที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนและอาชีพรวมทั้ง
วิธกี ารวิจยั ความทาทายในการคนควาที่ทนั สมัยและ
เขาใจปญหาการวิจัยอยางถองแท
(2) สรางความสามารถทางปญญาของ

ฐานะของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ดังนัน้ แลวใน
องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของระบบการ

ผูเรียน และชวยเพิ่มทักษะในการทํางานและการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั เปนฐาน สูการ

เรียนรูตลอดชีวิต
(3) พัฒนาความสารถของผูเรียนในการทํา

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง
ไดกําหนดถึงผลผลิตและผลลัพธอนั เกิดขึ้นจากการกําหนด

วิจัยและแสวงหาความรู
(4) กระตุนการมีสวนรวมและพัฒนา

ปจจัยปอน ผานกระบวนการของระบบดังนี้

ความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูดว ยตนเอง
ผลลัพธของระบบ: ไดแกบณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงคของบัณฑิตที่แสดงถึงศักยภาพที่โดด
เดนและเทียบเทากับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา
ชั้นนําจากนานาชาติ คือ
(1) ยอดเยีย่ มดานวิชาการ
• มีความซื่อสัตยทางปญญาและจริยธรรมใน
การศึกษา
•

มีความรูเ ชิงลึกในศาสตรของตน

• ประสบความสําเร็จในระดับสูงในการเรียน, การ
วิจัยทัว่ ไป,การแกปญ
 หา, การสื่อสาร
• เปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิด
สรางสรรค สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
• สามารถปรับวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายทั้ง
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(2) มีความรูในสาขาวิชา
• ตรวจสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน
ความรูใ นหลากหลายแขนง
• เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหผา นประสบการณการ
เรียนรูในวิชาที่มีความหลากหลาย
• มีความสามารถในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการ
เรียนรูรว มกันและการเผชิญปญหาที่ไมคุนเคย
• มีความยืดหยุน และสามารถปรับทักษะสําหรับการ
จางงานที่หลากหลาย
(3) เปนผูนําในชุมชน
• เริ่มตนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคใน
ชุมชนรวมทั้งวิชาชีพและสถานที่ทํางาน
• มีมนุษยสัมพันธและมีทักษะการตัดสินใจที่ดีเยีย่ ม
รวมถึงตระหนักในจุดแข็งและขอจํากัดสวน
บุคคล
• เปนที่ปรึกษาของผูเรียนรุน ใหม
• มีสวนรวมในการอภิปรายในที่สาธารณะและ
ตระหนักถึงความตองการของชุมชน

(4) ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
• เห็นคุณคาของวัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง
• เปนพลเมืองดี เสียสละเพื่อชุมชนที่อยูอาศัย
• มีความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
• มีความรูเ กีย่ วกับวัฒนธรรมและคานิยมของ
ทองถิ่น
(5) เปนประชากรโลกที่มีความกระตือ
รือรน
• ยอมรับในความรับผิดชอบตอสังคมและ
หนาที่พลเมือง
• ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• มีความเขาใจอยางกวางขวางเกี่ยวกับโลก
เพื่อสิทธิมนุษยธรรม ความเสมอภาคและ
จริยธรรม

4. องคประกอบดานกลไกการควบคุมของระบบ
Premium quality learning environment, resources ,
technology Human resource development and
Mentoring system
ในการขับเคลือ่ นระบบพัฒนาการจัดการเรียนการ

จากองคประกอบทั้งหมดของระบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิ ัยเปนฐาน สูก ารเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน

สอนโดยใชวิจยั เปนฐาน สูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

ถือเปนแนวทางสําคัญที่ทุกคณะวิชาควรเห็น

วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองอาศัยกลไกการควบคุม

ความสําคัญและนําไปสูการประยุกตใชใหเหมาะกับ

ของระบบที่สาํ คัญอีก 2 สวน คือ

บริบทในแตละคณะเพื่อไปสูเปาหมายรวมกันของ

1) การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
ระบบเทคโนโลยีที่ตองมีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อรองรับตอการ

การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการวิจัยของประเทศ
และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติตอไป

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ใชการวิจยั เปนฐาน
การเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภณ
ั ฑทางการวิจัย การจัดหาและ
เตรียมแหลงเรียนรู รวมถึงระบบเทคโนโลยีใหพรอมกับ
การสอนของอาจารยและการเรียนรูของนักศึกษาที่ทุกคน
สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบที่ปรึกษา
ที่ทุกคณะตองมีกลไกเชิงยุทธศาสตรของการใหบุคลากร
ไดพัฒนาความรูความเขาใจของการจัดการเรียนการสอนที่
ใชการวิจัยเปนฐานสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ใน
ระดับผูน ําของประเทศและนานาชาติ รวมถึงระบบที่
ปรึกษาที่ตองสรางทีมงานทีป่ รึกษาที่มีความเขมแข็ง รอบรู
มีประสบการณ อุทิศตน เสียสละ เปนทีย่ อมรับและ
สามารถเปนทีป่ รึกษาใหกับเพื่อนบุคลากรได

ที่มา : เอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐาน โดย รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รศ.วิภาพร วรหาญ รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษยฝายบริหาร ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยฝายวิชาการ ดร.อิศรา กานจักร อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร และผูเขาอบรมหลักสูตร Acore 301 SL

