
 

 ฐานคิดสําคัญ                    

 การจัดการเรยีนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน อยู
บนฐานคิดของการจัดการเรยีน                                            
การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดยมุงเนนการจัดการ
เรยีนการสอนที่ใชผลวจิัย รวมท้ังกระบวนการวิจัย เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ
นําไปสูการเกดิองคความรูของผูเรียนตามความมุงหมาย
ของรายวิชาและหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนโดย
ใชวิจยัเปนฐานจึงเกีย่วของกับการวจิัย 2 ลักษณะ คือ  
1)การใชผลของการวิจยัเปนเนื้อหาที่สอนเปนเนื้อหาที่
สอนและ 2)การใชกระบวนการวจิัยเปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูและสืบเสาะหา
ความรูไดดวยตนเอง จนเกิดองคความรูในเรื่องที่สนใจ
ใครศกึษา 
 การจัดการเรยีนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน 
จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคณุภาพของบัณฑิต
ใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู ทกัษะทางปญญา ทกัษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวเิคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคลองกับแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนโดย
ใชการวิจัยเปนฐาน

รวมทั้งเปนการบมเพาะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และเปน
ฐานสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวจิัยช้ันนํา
ในระดบัชาติและสากลของมหาวิทยาลยัขอนแกน จึง
เปนเรื่องที่ทุกคณะวิชาควรเล็งเห็นความสําคัญและ

กําหนดเปนนโยบายในการขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นตั้งแต
ในระดบัรายวชิาจนถึงระดับหลักสูตร รวมถึงการจดั
สภาพแวดลอมทางการเรยีนรูที่สงเสริมสนบัสนุนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐานใหเกิดขึ้น
อยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของการผลิต
บัณฑิตท่ีเปนผลผลิตแหงมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั

อยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมโลก ท้ังยัง
เปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาว
เขาสูการเปนพลโลก ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห 

คิดแกปญหา และมีทกัษะการใชชีวิตภายใต  
สังคมแหงการวิจัย 

 



 

 

 

องคประกอบของระบบ 

 การวิจยั และการสรางสรรคงานจาก

กระบวนการวจิัย ถือเปนรากฐานสําหรับการดําเนินงาน

งานของมหาวิทยาลยัท่ีมุงเนนการวจิัยแบบเขมขน ซึ่งการ

สรางสรรคงานวิจยัคุณภาพใหเกิดขึ้นได ตองสงเสริมให

วัฒนธรรมของการวิจยัเกดิขึน้ท่ีรากฐาน ซึง่ไดแก นักศกึษา

อันจะเปนผลผลิตทางปญญาของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นเปาประสงคของการจดัการเรียนการสอนโดยใชวิจยั

เปนฐาน คือการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการขับเคลื่อนงาน

วิชาการในเชิงบวก เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธของความสามารถทางปญญา การ

ลงมือปฏิบัตจิริง เขากับกระบวนการวิจยั ผานการจัดการ

เรยีนการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร จนเกิดเปน

คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคในการเรียนรูของนักศึกษา การ

พัฒนาการจดัการเรยีนการสอนโดยใชวิจยัเปนฐาน สูการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภายใตแนวคิดเชิงระบบ สามารถแสดงถึงองคประกอบ

สําคัญเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินในทกุภาค

สวนดังนี ้

1. องคประกอบดานปจจัยปอน 

2. องคประกอบดานกระบวนการของระบบ 

3. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธ
ของระบบ 

4. องคประกอบดานกลไกการควบคุมของระบบ 

1.องคประกอบดานปจจยัปอน 

 ปจจัยปอนสําคัญของระบบการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐาน สูการเปน

มหาวิทยาลยัแหงการวจิัยของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประกอบไปดวย นักศึกษาทัง้ในระดับปรญิญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมศาสตรสําคญั 3 กลุม คือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสขุภาพ และ

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรรวมทั้งแหลง

ทรัพยากรสําคัญที่ตองมีความพรอมกอนการขับเคลื่อน

สูองคประกอบดานกระบวนการระบบ ซึง่ไดแก 

  1) หลักสูตร ทีต่องไดรับการวางแผนจาก

ผูรบัผดิชอบหลักสูตรรวมกนัเกี่ยวกับการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐานในระดับ

หลักสูตร 

  2) งบประมาณ เพื่อใชในการสงเสริมและสนับ

สนับสนุน นวตักรรมการจัดการเรยีนการสอนโดยใช

วิจัยเปนฐาน ทั้งในแงการพฒันาสื่อการเรยีนรู 

เครื่องมือหรืออุปกรณการวจิัย เปนตน 

  3) เทคโนโลยทีี่เอ้ือตอการสนับสนุนการเรยีนรู

ของนักศึกษา และการจดัการเรียนการสอนโดยใชวิจยั

เปนฐานของผูสอน 

 4) บุคลากร ทีต่องไดรับการเตรียมความพรอม 

การสรางความตระหนกั การพัฒนาองคความรูและ

ทักษะดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐาน  

5)เวลา ท้ังในแงที่ใชเพ่ือวางแผน และการ

ดําเนินงานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจยั

เปนฐาน 
 



 

 

 

 

• อางอิงถึงประสบการณเดิมของผูสอนใน

การรับมือกับปญหาที่ “เกิดขึ้นจริง” ใน

งานวิจยัของผูสอนเพื่อฉายภาพตัวอยาง

ใหนักศึกษาไดเขาใจถึงกรอบแนวคดิ

และทฤษฏ ี

• เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติ

และจริยธรรมการวิจยัในสาขาวิชาของ

ตนเอง โดยมีคณาจารยรวมกบันักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับ

โครงการวิจัยในปจจุบันทีด่ําเนินการอยู 

2.2 บรรจุงานวิจัยลาสุดที่อยูในสาขาวิชาไว

ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแสดง

ใหเห็นถึงพัฒนาการของงานวิจยัดังกลาว 

• การอภิปรายภายในขอบเขตของการวิจยั
ลาสุด โดยอางอิงถึงทฤษฏีทีม่ีการ

หักลางในอดีต และการโตแยงกันอยาง

กวางขวางในปจจุบัน 

• แสดงใหเห็นถงึธรรมชาติของความรูที่มี
อายุเพียงสัน้ ๆ สามารถขับเคลื่อนและ

พัฒนาตอไปไดดวยมิติเชิง

ประวัติศาสตร เพื่อแสดงใหเห็นวา

นโยบายและการปฏบัิติในปจจุบันมีการ

พัฒนาในอดีต 

2. องคประกอบดานกระบวนการของระบบ  

 กระบวนการสาํคัญของระบบการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐานสูการเปน

มหาวิทยาลยัแหงการวจิัยของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญ 3 กระบวน ที่

ขับเคลื่อนไปพรอมกนั คือ (1) Learning Information       

(2) Learning Experience  และ (3) Reflection 

 (1) Learning Information: ผูสอนตองวิเคราะหจาก

หลักสูตรเพื่อนําไปสูการกําหนดขอมูลหรอืแนวคดิท้ังทีม่า

จากแหลงปฐมภูมิหรือทุติยภมูิ ควบคูกับการวเิคราะหถึง

แหลงประสบการณการเรยีนรูของขอมูลหรือแนวคิดตาง ๆ

ทั้งท่ีเปนแหลงประสบการณทางตรงและทางออม พรอม

ทั้งระบถุึงวิธีการเขาถึงแหลงประสบการณดังกลาวที่

หลากหลายทั้งที่อยูในชัน้เรียน นอกชั้นเรยีน หรือระบบ

ออนไลน 

 (2) Learning Experience : การจัดประสบการณ

การเรยีนรูที่เชือ่มโยงการเรียนการสอนและการวจิัยให

ประสบผลสําเร็จ มีกลวธิีการสอนที่เปนแนวทางสําคัญจาก

ระดับพ้ืนฐานและสูระดับที่เขมขนมากขึ้นดังนี ้

  2.1 ใชการวิจัยของตนเองในการออกแบบและการ

จัดการเรียนการสอน 

• นําการวจิัยที่กาํลังดําเนินการอยูแลวเขาไปไวใน

สวนหนึ่งของหลักสูตร โดยกําหนดใหเปนสวน

หนึ่งของวัตถปุระสงคของรายวิชาตาง ๆใน

หลักสูตร 
 



 

 

• ออกแบบการประเมินผลงานภายในวิชา 
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมเรยีนรู

ถึงความแตกตางและหลากหลายของ

วิธกีารและทกัษะที่เกี่ยวของกับประเดน็

สําคัญของการวิจัย 

2.5 สรางกิจกรรมการวจิัยขนาดยอมไวใน

กิจกรรมการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตร ี

• ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลงานวิจยั
โครงการที่มีอยูจริง 

• ใหคําถามการวิจัยแกนักศกึษาเพื่อนําไปสู
การทบทวนงานวิจยั เลือกวิธกีารทํางาน

วิจัย รวบรวมขอมูล เขียนผลการวิจัยและ

ขอสรุป 

• เสนอและปรับปรุงรายวิชา ทีเ่นนโครงการ
ท่ีใหนักศึกษาไดใชทักษะการวจิัยและ

ความรูดานระเบียบแบบแผนจากภาค

การศกึษากอนหนาไวในหลกัสูตร 

2.6 ใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวจิัย 

• ใหนักศึกษารบัผิดชอบโครงการวิจยัยอย 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการใหญ 

• จัดใหนักศกึษาไดทําหนาที่ผูชวยวิจยั 

สําหรับการวิจยัของนักศกึษาในระดบัทีสูง

กวา  

2.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบการวจิัย

รวมสมยั ใหผูเรียนไดสํารวจปญหาการวิจยัที่ทันสมัยหรือ

แนะนําแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในยุคปจจุบัน

ภายใตความรูพื้นฐานของศาสตรในสาขานัน้ ๆรวมถึงให

ผูเรียนไดรวมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน  

• ตรวจสอบการรายงานผลการวจิัยภายใตคําถาม

การวิจยัของงานวิจยัท่ีเกดิขึ้นในปจจุบนัของ

สาขาวิชาโดยเปรียบเทียบกบัรายงานการวิจัยผาน

ส่ือตาง ๆท่ีศึกษาผลการวิจยัดังกลาวกบัการ

รายงานผลการวจิัยท่ีนําเสนออยางเปนทางการ 

• วิเคราะหระเบียบวธิีและขอโตแยงทีนํ่าเสนอใน

บทความวารสารที่แสดงผลการวจิัยลาสุด 

• ทบทวนรายงานผลการวิจัยโครงการยอย ๆเพ่ือ

นําไปสูขอสรปุเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของความรู 

รวมถึงประเดน็ขอคําถามตาง ๆ ที่จะเกดิจาก

ขอสรุปผลการวิจัยดังกลาว 

2.4 สอนวิธกีาร เทคนิค และทักษะการวจิัย ไดอยาง

ชัดเจนในหลกัสูตร 

• พัฒนาความเขาใจของนักศกึษาในเรื่องระเบียบวธิี
วิจัยในระหวางการสอนในหองเรียน 

• ออกแบบหลักสูตรท่ีมีการบรรจวุิธกีารทาํวิจัยท่ี
เปดโอกาสในการนําทักษะการวจิัยไปใชกบั

ปญหาการวิจยัไดจริง 

 



 

 

− จัดประสบการณการเรียนรูท่ีให
นักศึกษาพัฒนาคานิยมท่ีดีของ

การเปนนกัวิจยั เชนการใหศึกษา

บทความวจิัยท่ีนําเสนอขอโตแยง

ของฝายตรงขามในหัวขอเดยีวกัน 

จากนั้นใหนักศึกษาวเิคราะหถึง

ความถกูตองและหาขอสรุป 

(3) Reflection : กระบวนการสะทอนผลการเรียนรู

ของผูเรียน ทีต่องมีวิธกีารที่หลากหลายและให

นักศึกษามีสวนรวมที่จะประเมินตนเองและประเมิน

รวมกับผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ถึงสิ่งที่ตนไดเรยีนรู วาเกดิ

ผลลัพธการเรยีนรูตามทีร่ะบุไวในวัตถุประสงคของ

การจัดการเรยีนการสอนหรอืไม 

 

 

2.7 สงเสริมใหนักศึกษารูสกึเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรม

การวิจยัของสาขาวิชา 

• ในระดบัปรญิญาตรีอาจมรการแจงเกีย่วกับ
งานวิจยัที่บุคลากรในสาขาวิชาใหความสนใจและ

จุดแข็งของบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยัใน

สาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู 

• สอบถามเพื่อนรวมงานในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
งานวิจยัที่แตละคนสนใจและประสบความสําเร็จ 

หากเปนไปไดเชิญบุคลากรในสาขาวิชารวม

พูดคุยกับนักศกึษาเกีย่วกับการทํางานวิจยั 

• สงเสริมใหนักศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญา
โทเขารวมสัมมนาการวจิัยโดยการเชิญนกัวิชาการ

แจกเอกสารการประชุม และใหผูเรียนจัดการ

ประชุมเชิงวิชาการ 

2.8 บูรณาการคุณคาของการเปนนักวิจยัไวในกจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

• สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของการ
เปนนักวิจยั เชน มีความเปนกลาง เคารพใน

หลักฐานเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความ

อดทนตอความคลุมเครือ และเขมงวดกับการคิด

วิเคราะห โดย 

− เปนตนแบบทีแ่สดงถึงคณุคาของการเปน
นักวจิัยทีด่ีในชั้นเรยีน 

− พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทีน่ักวจิัยได
นํามาใช กอนท่ีจะตีพิมพผลงาน รวมถึง

จํานวนครั้งทีม่ีการแกไขอยางนับไมถวน 



 

 

ผลผลิตของระบบ: ไดแกคณุประโยชนที่เกดิขึ้นกับ

นักศึกษาในฐานะที่เปนผลผลิตจากกระบวนการ

พัฒนาการจดัการเรยีนการสอนโดยใชวิจยัเปนฐาน 

ประกอบดวย 

 (1) นักศึกษามคีวามเขาใจองคความรูที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนและอาชีพรวมท้ัง

วิธกีารวิจยั ความทาทายในการคนควาที่ทนัสมัยและ

เขาใจปญหาการวจิัยอยางถองแท 

 (2)  สรางความสามารถทางปญญาของ

ผูเรียน และชวยเพ่ิมทักษะในการทํางานและการ

เรยีนรูตลอดชวีิต 

 (3) พัฒนาความสารถของผูเรียนในการทํา

วิจัยและแสวงหาความรู 

 (4) กระตุนการมีสวนรวมและพฒันา

ความสามารถของผูเรียนในการเรยีนรูดวยตนเอง 

ผลลพัธของระบบ: ไดแกบณัฑิตที่มีคุณลกัษณะอัน

พึงประสงคของบัณฑิตที่แสดงถึงศักยภาพท่ีโดด

เดนและเทียบเทากับบัณฑติจากสถาบนัการศึกษา

ช้ันนําจากนานาชาติ คือ 

(1) ยอดเยีย่มดานวชิาการ 

• มีความซื่อสัตยทางปญญาและจรยิธรรมใน
การศกึษา 

• มีความรูเชิงลกึในศาสตรของตน 

3 องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของระบบ 

 ในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน ท่ีตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนานกัศึกษาในทุกระดับการศึกษาใหไดคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา 5 ดาน คือคุณธรรม 

ความรู ทกัษะทางปญญา ทกัษะความสัมพันธระดับบุคคล

และความรับผดิชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีแลว แตการเปนผูนําของการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองสามารถ พัฒนา

คุณภาพบณัฑติใหมีความโดดเดนและเปนท่ียอมรับใน

ฐานะของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ดังนัน้แลวใน

องคประกอบดานผลผลติและผลลพัธของระบบการ

พัฒนาการจดัการเรยีนการสอนโดยใชวิจยัเปนฐาน สูการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง

ไดกําหนดถึงผลผลิตและผลลพัธอนัเกดิขึ้นจากการกําหนด

ปจจัยปอน ผานกระบวนการของระบบดังนี้ 
 

 



 

 

(4)  ปรับตวัใหเขากับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

• เห็นคุณคาของวัฒนธรรมทีแ่ตกตาง 

• เปนพลเมืองดี เสียสละเพื่อชุมชนท่ีอยูอาศยั 

• มีความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

• มีความรูเกีย่วกับวัฒนธรรมและคานยิมของ
ทองถิ่น 

(5) เปนประชากรโลกท่ีมีความกระตอื 

รอืรน 

• ยอมรับในความรับผิดชอบตอสังคมและ
หนาท่ีพลเมือง 

• ไดรับการสนบัสนุนในการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

• มีความเขาใจอยางกวางขวางเกี่ยวกับโลก
เพื่อสิทธิมนษุยธรรม ความเสมอภาคและ

จรยิธรรม 

 
 

 

• ประสบความสําเร็จในระดบัสูงในการเรยีน, การ

วิจัยทัว่ไป,การแกปญหา, การส่ือสาร 

• เปนนักคดิอยางมีวิจารณญาณและความคดิ
สรางสรรค สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

• สามารถปรับวธิีการเรียนรูไดอยางหลากหลายทั้ง
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

(2) มีความรูในสาขาวชิา 

• ตรวจสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน
ความรูในหลากหลายแขนง 

• เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหผานประสบการณการ
เรยีนรูในวิชาที่มีความหลากหลาย 

• มีความสามารถในการมีสวนรวมอยางเตม็ที่ในการ
เรยีนรูรวมกันและการเผชญิปญหาที่ไมคุนเคย 

• มีความยืดหยุนและสามารถปรับทักษะสําหรับการ
จางงานที่หลากหลาย 

(3) เปนผูนําในชุมชน 

• เริ่มตนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคใน
ชุมชนรวมทั้งวิชาชีพและสถานที่ทํางาน 

• มีมนุษยสัมพันธและมีทักษะการตัดสินใจที่ดีเยีย่ม
รวมถึงตระหนักในจุดแข็งและขอจํากดัสวน

บุคคล 

• เปนที่ปรกึษาของผูเรียนรุนใหม 
• มีสวนรวมในการอภิปรายในที่สาธารณะและ

ตระหนกัถึงความตองการของชุมชน 

 



 

 

จากองคประกอบทั้งหมดของระบบการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวจิัยเปนฐาน สูการเปน

มหาวิทยาลยัแหงการวจิัยของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ถือเปนแนวทางสําคัญที่ทุกคณะวิชาควรเหน็

ความสําคัญและนําไปสูการประยุกตใชใหเหมาะกับ

บริบทในแตละคณะเพื่อไปสูเปาหมายรวมกันของ

การเปนมหาวทิยาลยัช้ันนําแหงการวจิัยของประเทศ

และเปนทีย่อมรับในระดับนานาชาติตอไป 

 

 

 

4. องคประกอบดานกลไกการควบคุมของระบบ  

Premium quality learning environment, resources , 

technology  Human  resource development and 

Mentoring system 

ในการขับเคลือ่นระบบพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชวิจยัเปนฐาน สูการเปนมหาวทิยาลัยแหงการ

วิจัยของมหาวทิยาลยัขอนแกน ตองอาศัยกลไกการควบคุม

ของระบบที่สําคัญอีก 2 สวน คือ 

 1) การจัดสิ่งแวดลอมการเรยีนรู แหลงเรยีนรู และ

ระบบเทคโนโลยีที่ตองมีคุณภาพสูง เพื่อรองรับตอการ

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ใชการวิจยัเปนฐาน 

การเตรยีมวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑทางการวจิัย การจัดหาและ

เตรยีมแหลงเรยีนรู รวมถึงระบบเทคโนโลยใีหพรอมกับ

การสอนของอาจารยและการเรียนรูของนักศึกษาที่ทุกคน

สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา  

2) การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและระบบที่ปรึกษา 

ที่ทุกคณะตองมีกลไกเชิงยุทธศาสตรของการใหบุคลากร

ไดพัฒนาความรูความเขาใจของการจัดการเรียนการสอนที่

ใชการวิจัยเปนฐานสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัใน

ระดับผูนําของประเทศและนานาชาติ รวมถงึระบบที่

ปรึกษาที่ตองสรางทีมงานทีป่รึกษาที่มีความเขมแข็ง รอบรู 

มีประสบการณ อุทิศตน เสยีสละ เปนท่ียอมรับและ

สามารถเปนทีป่รึกษาใหกับเพื่อนบุคลากรได 

  

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 


