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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากปรากฏการณ์สถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แพร่ไปทั่วโลก โดยมี
ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองหวู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการรายงานการระบาด
ของโรคปอดบวมผิดปกติที่เกิดจาก Coronavirus 2019 (2019-nCoV) ที่มีการแพร่กระจายจาก
เมืองจีนอื่น ๆ และได้กระจายการระบาดไปทั่วโลก ตามที่ปรากฏในสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อมามี
ข ้อมูล ณ ว ันที ่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงถึง ๕๙๗ ,๒๖๗ คน และ
สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ ๑๐๔,๑๒๖ คน รองลงมาคือ ประเทศอิตาลี ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชื้อ
มากกว่าจีน ต่อมาก็ประเทศสเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิหร่าน อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดในยุโรปเริ่มกระจายพ้ืนที่มากขึ้น ส าหรับประเทศไทยจากการ
รายงานของนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศไทย พบว่า  
ในช่วงปลายเดือนมีนาคน ๒๕๖๓ มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มติชนออนไลน์: ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๓) และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิม ๑๓๖ คน รวมยอดสะสม ๑.๕๒๔ 
คน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับระบาดของไวรัสยังคงไม่มีท่าทีจะหยุดและยังคงเพิ่ม
จ านวนสถิติผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง   
 จากปรากฏการณ์ของแต่ละประเทศเป็นข่าวรายวัน ได้มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ มาตรการ ผลการด าเนินงาน ในการป้องกันการกระจายตัวของไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการติดตามและถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของพ้ืนที่นั้น ดังปรากฏในงานวิจัย
ของ Shan-Lu Liu and Linda Saif๑ เรื่อง Emerging Viruses without Borders: The Wuhan 
Coronavirus ที่สะท้อนผลการศึกษาเป็นรายงานวิจัยว่า  โคโรนาไวรัสที่เพิ่งเกิดขึ้นในหวู่ฮั่นประเทศ
จีนอ้างว่าอย่างน้อยสองชีวิต ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ และติดเชื้อหลายร้อย สถานการณ์
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมถึงชุมชนไวรัสวิทยา การเผยแพร่อย่างรวดเร็วสู่
สาธารณะต่อล าดับจีโนมของไวรัสใหม่โดยนักไวรัสวิทยาชาวจีน แต่ยังเชื่อว่าความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
ในการรายงานโรคและการแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานระหว่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสของโลก   

                                                           
๑ Shan-Lu Liu and Linda Saif (2020). Emerging Viruses without Borders: The Wuhan 

Coronavirus https://www.researchgate.net/publication/338760577_Emerging_Viruses_without_Borders_The_ 
Wuhan_Coronavirus 
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 จากการศึกษาในงานวิจัยของ Peng Shao เกี่ยวกับ “Impact of city and 
residential unit lockdowns on prevention and control of COVID-19)๒ พบว่า การศึกษา
ผ่านการจัดการซึ่งให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการเพื่อปิดเมืองน าไปสู่อัตราการตาย
ที่สูงขึ้นในเมืองเหล่านี้เนื่องจากความคล่องตัวลดลง ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ระบบปิดเมืองพร้อมกับการ
เพ่ิมเตียงโรงพยาบาลท าให้การรักษาดีขึ้นและลดอัตราการตาย การด าเนินการที่เข้มงวดและการปิด
ห้องชุดพักอาศัยก่อนก าหนด ท าให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและลด
จ านวนเตียงโรงพยาบาล โดยรวมควรมีมาตรการในการปิดเมืองและที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของ COVID-19 นอกจากนี้ควรเพิ่มทรัพยากรทางการแพทย์ในเมืองที่ถูกปิด การ
ด าเนินการตามมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสไปยังเมืองอื่น ๆ  และให้การ
รักษาผู้ป่วยในเมืองที่เหมาะสมภายใต้การปิดเมืองนั้น รวมทั้งในงานของ European Centre for 
Disease Prevention and Control (2020) Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK๓ งานวิจัยของ Shulin Liu, 
Zhi-gang Wang (Nankai University), Hai-Yan Xie, An-An Liu (2020) เรื่อง Single-Virus 
Tracking: From Imaging Methodologies to Virological Applications๔ และงานของ Hui 
Luo, Qiao-ling Tang, Ya-xi Shang, Jian-Ping Liu (2020) ๕ ในเรื่อง Can Chinese Medicine 
Be Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? A Review of 
Historical Classics, Research Evidence and Current Prevention Programs ในภาพรวมขอ
งานวิจัยนี้ที่สะท้อนผลเป็นภาวะของการศึกษาผลการด าเนินการเฝ้าระวังต่อการกระจายตัวของไวรัสใน
ประเทศจีน อิตาลี และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการแสวงหาความรู้เป็นมาตรการในการป้องกัน การสร้าง
แบบจ าลองเป็นความรู้เกี่ยวกับมาตรการและการป้องกันการกระจายตัวของไวรัส ซึ่งทั้งหมดเป็นภาพรวมที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันประชาคมโลก  

                                                           
๒ Peng Shao (2020). Impact of city and residential unit lockdowns on prevention and 

control of COVID-19 https://www.researchgate.net/publication/340000607_Impact_of_city_and 
_residential_unit_lockdowns_on_prevention_and_control_of_COVID-19 

๓ European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). Novel coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth 
update – 12 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.  

๔ Shulin Liu, Zhi-gang Wang (Nankai University), Hai-Yan Xie, An-An Liu. Single-Virus 
Tracking: From Imaging Methodologies to Virological Applications. Chemical Reviews 120(3) · 
January 2020  DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00692  

๕ Hui Luo, Qiao-ling Tang, Ya-xi Shang, Jian-Ping Liu (2020) ๕ Can Chinese Medicine Be Used for 
Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ? A Review of Historical Classics, Research Evidence and 
Current Prevention Programs. Chinese Journal of Integrative Medicine· February 2020. 
https://www.researchgate.net/publication/339312841_Can_Chinese_Medicine_Be_Used_for_Prevention_of_
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ในระดับชาติ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๓๓ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓๖ ที่อ้างถึง ความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และตามค าแนะน าของผู้บริหารและ
นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใต้อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๕ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นั้น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๘ อัน
เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) ซึ่งเป็น 
โรคระบาดใหญ่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่แต่มีการระบาดแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลจึงได้ใช้มาตรการ
ป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นล าดับและประเมิน
สถานการณ์เป็นรายวัน ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าทางการ
แพทย์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ
การครองชีพ ทรัพยากรของรัฐ ด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนกเกินไป จนเป็น
อันตรายอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และการใช้
ทรัพยากรด้านการสาธารณสุขของประเทศ  
 จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกิดกลไกอ่ืน ๆ กระจายไปทั่วประเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
อยู่ และยังส่งผลไปสู่การดูแลตนเองของบุคคล และการบริหารจัดการองค์การของส่วนงานต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ส าหรับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทหลักในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เมื่อเกิดการระบาดของโรค ก็ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนปกติ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามวิถีปฏิบัติแบบเดิม จึงท าให้ผู้สอนจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมากโดยการเรียนรู้ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคที่ขณะนี้ยังไม่สามารถยับยั้งได้ด้วยวัคซีน สิ่งที่ท าได้คือการปฏิบัติตนและปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน
ตามมาตรการของรัฐด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิตตามแนววิถีใหม่ (New Normal)  
 ในบริบทของการจัดการศึกษาได้มีช่องทางการสื่อสารออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องและรองรับ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของผู้ใช้ระบบนั้น ท าให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาและเลือกใช้ตามความพร้อมและ
ความเหมาะสมในบริบทขององค์กรหรือสถานศึกษานั้นๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการเข้าถึงระบบ
ของผู้ใช้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็น
ก าหนดการที่ล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส

                                                           
๖ ราชกิจจานุเบกษา  เลม่ ๓๓ ตอนท่ี ๒๔ ก ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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โคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV ซึ่ง
สามารถเรียนได้จากช่องออกอากาศทางโทรทัศน์ หรือทางแอพลิเคชั่นในมือถือ ส าหรับในโรงเรียนที่มี
ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ก็จะมีการ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet หรือ Zoom Video Conference ซึ่งเป็น
ช่องทางในการเรียนออนไลน์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ระบบให้ได้ส าหรับ
ครูผู้สอน ฉะนั้น ครูจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่จะต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้การใช้ระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์นี้ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างทันท่วงทีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ 
 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส าคัญใน
การผลิตครูให้มีคุณภาพและสามารถจัดการเรียนการสอนในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทันท่วงที 
คณะครุศาสตร์ ไม่เพียงแต่ผลิตบุคลากรให้เป็นบัณฑิตครูและมีคุณสมบัติของการเป็นครูอย่างเต็มตาม
ศักยภาพอย่างเดียว แต่บัณฑิตเหล่านี้จ าเป็นต้องมีศักยภาพในการน าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว นิสิตคณะครุศาสตร์ จะไม่เพียงได้เรียนรู้ในวิชาครูหรือวิชาเอกเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่นิสิตคณะครุศาสตร์ จ าเป็นต้องมีศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการที่
สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานให้ได้อีกด้วย ดังนั้น 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการท าวิจัยเรื่อง “โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” 
โดยมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เชิงสร้างสรรค์และเชิงรุกบูรณาการ
ร่วมกับการใช้วิจัยเป็นฐาน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตที่จ าเป็นต้องเรียนในระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาของคณะครุศาสตร์และของคุรุสภาต่อไป 

๒. ค ำถำมวิจัย 
 ๑. ปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นอย่างไร 
 ๒. การใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานท าให้เกิด
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้อย่างไร 
 ๓. โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 

๓. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ๒. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  
 ๓. เพ่ือสร้างและตรวจสอบโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 

๔. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบด้วย ๑) 
ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) การบริหารการจัดการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ๓) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน           
๔) การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และ ๕) ทักษะการสะท้อนคิดสู่จิตวิญญาณครู
มืออาชีพ 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ อาจารย์มหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จ านวน ๑๒ รูป/คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้มาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ส่วนกลาง) และ มจร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยกึ่งทดลอง คือ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
รุ่น ๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑๘๐ รูป/คน และ
ประชากรที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัย
เป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรที่สนใจศึกษาแบ่งเป็น ๒ ชุดตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิง
ทดลอง ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน และตัวแปรตาม
คือ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และตัวแปรที่ใช้ส าหรับโมเดลสมการ
โครงสร้าง ประกอบด้วย ตัวแปรภายนอกแฝง จ านวน ๓ ตัวแปร คือ ๑) การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถี
ใหม่ (New Normal) ๒) จิตวิญญาณความเป็นครู ๓) ทักษะการสะท้อนคิด  และ ๒) และตัวแปร
ภายในแฝง จ านวน ๒ ตัวแปร คือ ๑) นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน และ ๒) 
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ส าหรับระยะเวลาในการวิจัยได้ก าหนดไว้ ๖ เดือน ตามแผนด าเนินงานของโครงการวิจัย                       
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๕. นิยำมเชิงปฏิบัติกำร 
 โมเดลประสิทธิผล หมายถึง รูปแบบสมการโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยตัวแปรที่ปรากฏในโมเดลประกอบด้วย ตัวแปร
ภายนอกแฝง จ านวน ๓ ตัวแปร คือ ๑) การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ๒) จิต
วิญญาณความเป็นครู ๓) ทักษะการสะท้อนคิด  และ ๒) และตัวแปรภายในแฝง จ านวน ๒ ตัวแปร 
คือ ๑) นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน และ ๒) ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วัดได้จากแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

กำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐำน หมายถึง การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์เพ่ือใช้ในการเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนส าคัญในการออกแบบชุดกิจกรรมย่อยส าหรับ
การจัดกาเรียนการสอนออนไลน์ 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หมายถึง การระบาดของโรคปอดบวม
ผิดปกติที่เกิดจาก Coronavirus 2019 (2019-nCoV) ได้แพร่กระจายยังเมืองจีนอื่น ๆ รวมถึงใน
กระจายตัวระบาดไปทั่วโลก ในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล ควบคุม สกัดกั้น 
ชะลอ และ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นล าดับและประเมินสถานการณ์เป็นราย
วันที่เกิดขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและสถานการณ์โลก รวมทั้งได้มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้เป็นมาตรการป้องกันในระดับชาติ   

กำรเรียนรู้เชิงรุกตำมแนววิถีใหม่ (New Normal) หมายถึง การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนในระบบปฏิบัติการออนไลน์ ได้แก่ Google Meet, Google Classroom และ E-
Testing ส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ที่เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วัดได้จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 ประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐำน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้รับจาก
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน สามารถวัดได้
จาก ๒ แหล่งข้อมูลคือ ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
ด้วยวิจัยเป็นฐาน และวัดได้จากค่าอิทธิพลหรือน าหนักองค์ประกอบ และค่า R-square ที่ปรากฏใน
ผลวิเคราะห์โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
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๖. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการเร่งด่วนเกี่ยวกับ
การพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบูรณาการการ
สอนแบบออนไลน์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๑.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นวัตกรรมการ
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จัดการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน                       

ตัวแปรส าหรับการวิจัยกึ่งทดลอง 
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ตัวแปรส าหรับการพัฒนาโมเดลสมการโครงสรา้ง 

จิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

ทักษะ 
การสะท้อนคดิ   
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๗. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ๗.๑ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐานจะมีระดับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
 ๗.๒ โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์      
 
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ ท าให้ทราบปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่สามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน  
  ๘.๒ ท าให้ได้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุ
ศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ได้
จริง 
  ๘.๓ ท าให้ได้โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุ
ศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ทั่วประเทศ 



บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดประเด็นในการศึกษาที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ข้อ ประกอบดัวย ๑) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) เพ่ือวิเคราะห์
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ๓) เพ่ือ
สร้างและตรวจสอบโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะ         
ครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีรายละเอียดผลการศึกษาได้
ดังนี้ 

๒.๑ ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๒.๒ การบริหารการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
๒.๓ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
๒.๔ การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
๒.๕ ทักษะการสะท้อนคิดสู่จิตวิญญาณครูมืออาชีพ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รายละเอียดผลการศึกษาแสดงได้ดังต่อไปนี้ 



บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของ
คณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) เพ่ือวิเคราะห์
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ๓) เพ่ือสร้าง
และตรวจสอบโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี
พหุระยะ (A Multiphase Mixed Methods Design) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi-experimental 
research) และการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยโดยใช้การวิจัยผสมวิธีแบบพหุระยะ (A Multiphase 
Mixed Methods Design)๑, ๒ โดยมีการออกแบบการวิจัยที่เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้
สารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จากนั้นใช้การวิจัยกึ่ง
ทดลองเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมฯ และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
เข้ามาช่วยในการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิผลฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงแผนภาพ
รูปแบบการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

ภำพที่ ๓.๑ การวิจัยผสมวิธีแบบพหุระยะ (A Multiphase Mixed Methods Design) 
                                                           

๑ Leedy, P.D. and Ormrod, J.E. (2015).  Practical research planning and design. 11th 
Edition. Essex: Pearson Education Limited. 

๒ Haines, C. (2011). Value added by mixed methods research: A Multiphase mixed 
methods design. The Degree of Doctoral of Philosophy (Psychological Studies in Education). 
University of Nebraska-Lincoln. 
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 ส าหรับขั้นตอนการวิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ระยะที่ ๒ การวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ระยะที่ ๓ การตรวจสอบความตรง
ของโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แสดงภาพขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ภำพที่ ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

    รายละเอียดของการออกแบบการวิจัยในแต่ละระยะ แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
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ระยะที่ ๑ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษำปรำกฏกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ของ
คณะครุศำสตรใ์นสถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)   
   ในการศึกษาปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ ในสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้ 

    กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ อาจารย์มหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จ านวน ๑๒ รูป/คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้มาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ส่วนกลาง) และ มจร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์จะมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑. เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนออนไลน์ในคณะครุศาสตร์  
 ๒. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๓. เป็นผู้มีประสบการณ์ในบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) การ
บริหารการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ๓) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน  ๔) การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และ ๕) ทักษะการสะท้อนคิดสู่
จิตวิญญาณครูมืออาชีพ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการเก็บรวบรวมด้วย
ระบบออนไลน์ โดยใช้  Google Meet และ Zoom Video Conference โดยได้ก าหนดประเด็นใน
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ประกอบด้วย ๑) ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) การบริหารการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
๓) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  ๔) การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New 
Normal) และ ๕) ทักษะการสะท้อนคิดสู่จิตวิญญาณครูมืออาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ประเด็นและตัวแปร
การวิจัยที่จะน าไปสู่การออกแบบนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของ
คณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อไป 

 
กำรก ำหนดวิธีกำรจัดกระท ำข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการลดทอนข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกระบวนการทั้ง ๓ กระบวนการนี้ได้ท าควบคู่ไปกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  



 
๔ 

 

 ๑) กำรลดทอนข้อมูล เป็นการน าข้อมูลในจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วจัดลงใน
หัวข้อ ที่เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเลือกหาจุดที่น่าสนใจของแต่ละตัวแปรที่ศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวแปรที่สนใจศึกษาและเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประสบการณ์จริงของผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นของตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
 ๒) กำรตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาถึงความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบ
ระหว่างการสนทนา ความพอเพียงของข้อมูล ก าหนดได้โดยประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ก่อนการ
สัมภาษณ์  
  ๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูล ในการวิจัยในระยะที่ ๑ นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุ่ง
พัฒนากรอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction)  โดยผล
การวิเคราะห์ที่ได้จะตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๑ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการวิจัยในระยะที่ ๑ คือ 
สารสนเทศเกี่ยวกับปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่สามารถน าไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน 
 
ระยะที่ ๒ กำรวิจัยกึ่งทดลองเพื่อวิเครำะห์ประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรใช้
นวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐำนของคณะครุศำสตร์ใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้การสังเกต และการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับทัศนคติด้านวัฒนธรรมทางศาสนา การสัมภาษณ์และสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการ
ตรวจให้คะแนนกลุ่มจากการสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมทางศาสนาที่นิสิตได้สร้างขึ้น 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้าหมาย นิสิตนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐ คน 
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เหตุผลเนื่องจากเป็นกลุ่มของนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน  และแผนการจัดกิจกรรม โดยจัดท าขึ้นอยู่ ในห้องเรียนออนไลน์ของ Google 
Classroom โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
       ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบออนไลน์ (e-testing) 
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google form รวมทั้งการชุดกิจกรรมออนไลน์ และ 3-2-1 Exit Slip  
 
 
 



 
๕ 

 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 
๓ ระยะ ดังนี้ 
  ๑) ระยะก่อนกำรทดลอง คือ ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรม นิสิตจะได้มีการ
เตรียมความพร้อมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งเป็นนิสิตของพ้ืนที่การทดลอง เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์และระบบปฏิบัติการออนไลน์ได้แก่ Google Meet, Google Classroom และ e-Testing  

  ๒) ระยะกำรทดลอง คือ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Google Meet และ
เข้าร่วมกิจกรรมของชั้นเรียนด้วย Google Classroom และวัดผลการเรียนรู้ด้วย e-testing และ
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form  
  ๓) ระยะกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ คือ หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น ได้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้นิสิตได้สะท้อนผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัย
เป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยที่นิสิตแต่
ละคนจะสะท้อนคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ที่ได้รับ ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากข้อมูลที่ได้การทดลองในระยะที่ ๒ เป็น รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริงด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistics) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย
การทดสอบค่าที (t-test dependent) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจ าแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) และผลลัพธ์ที่ได้รับจากการ
วิจัยในระยะที่ ๒ คือ ได้นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุ
ศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ได้จริง 
 
ระยะที่ ๓ กำรตรวจสอบควำมตรงของโมเดลประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้วิจัยเป็นฐำนของคณะครุศำสตร์ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
โดยที่ประชากรคือนิสิตคณะครุศาสตร์จาก ๕ สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  (ส่วนกลาง) และ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เรียนในระบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  (ขอเพ่ิมจ านวนประชากรในภายหลัง)  
 



 
๖ 

 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น  ผู้วิจัยก าหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Hair และคณะ (๑๙๙๘) คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ คน ต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่าหรือจ านวนเส้นทาง (path) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนพารามิเตอร์ หรือมีจ านวนเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในโมเดลกรอบแนวคิด เนื่องจากการก าหนดตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลจ าเป็นต้องรอผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในระยะที่ ๑ ผู้วิจัยจะก าหนดเส้น พารามิเตอร์และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
ภายหลัง ทั้งนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จะไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน และได้จากการสุ่มแบบ
สองขั้นตอน (Two-stage random sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยในระยะที่ ๓ นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน ๑ ฉบับ 
แบ่งเป็น ๖ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่สังกัดและหน่วยงานที่สังกัด                
 ตอนที่ ๒ การเรียนรู้เชิงรุกตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
  ตอนที่ ๓ จิตวิญญาณความเป็นครู 
  ตอนที่ ๔ ทักษะการสะท้อนคิด   
  ตอนที่ ๕ นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิจัยเป็นฐาน 
  ตอนที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 โดยที่แบบสอบถามตอนที่ ๑ เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) เพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒–๖ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) ๕ ระดับ เพ่ือส ารวจ
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ณัฎฐภรณ์  หลาวทอง, ๒๕๕๐) 

ในการก าหนดระดับการให้คะแนนของแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(rating scale) ๕ ระดับ ได้ก าหนดระดับการให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑    แทน   มีความคิดเห็นตามข้อความนั้น ในระดับน้อยที่สุด 
 ๒    แทน   มีความคิดเห็นตามข้อความนั้น ในระดับน้อย 
 ๓    แทน   มีความคิดเห็นตามข้อความนั้น ในระดับปานกลาง 
 ๔    แทน   มีความคิดเห็นตามข้อความนั้น ในระดับมาก 
 ๕    แทน   มีความคิดเห็นตามข้อความนั้น ในระดับมากท่ีสุด 

หลังจากที่ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว ท าการหาคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม โดยแบ่งช่วง
ของคะแนนดังนี้ 

๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับน้อย 
๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับปานกลาง 
๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับมาก 
๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด 



 
๗ 

 

               กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ ๑ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 ขั้นที่ ๒ การสร้างตารางก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและจ านวนข้อค าถาม (table of 
specification) 
 ขั้นที่ ๓ การจัดท าร่างแบบสอบถาม   
 ขั้นที่ ๔ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
 ขั้นที่ ๕ การทดลองใช้แบบสอบถาม   
 ขั้นที่ ๖ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในระยะที่ 3 ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ Google form ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ ในพ้ืนที่การศึกษา ๕ สถาบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา และเสวนาสะท้อนคิดจาก
โมเดลประสิทธิผลสู่การวิจัยใช้ประโยชน์ 
  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ๑. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

  ๑) วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
  ๒) วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ 
(skewness) ค่าความโด่ง (kurtosis) เพ่ือดูลักษณะการแจกแจงของตัวแปร  
 ๓)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  
   ๒. กำรวิเครำะห์เพื่อตอบค ำถำมวิจัย 
  ใช้การวิเคราะห์การเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลและการวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรม LISREL เพ่ือศึกษาตัวแปรในโมเดลประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงแผนการบริหารโครงการวิจัยตามขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 

แผนกำรบริหำรงำนวิจัย เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑. พัฒนาโครงร่างการวิจัย             
๒. เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

            

๓. วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล             
๔.  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล ระยะที่  ๑ 

            

๕. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะที่  ๒ 

            

๖. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะที่  ๓ 

            

๗. การวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

            

๘. จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์             
๙. น าเสนอผลงานวิจัยสู่เวทีประชุม
วิชาการนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ฐานนานาชาติ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 

 

งบประมำณของโครงกำรวิจัย  
ตำรำงท่ี ๒ งบประมาณในการด าเนินการโครงการวิจัย 

หมวดค่ำใช้จ่ำย รำยกำร รวม 
๑. งบบุคลำกร   

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๕ เดือน (๕x๓,๐๐๐ = ๑๕,๐๐๐) 

๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ 
๒. งบด ำเนินงำน   
๒.๑ ค่าตอบแทน ๑) ค่าตอบแทนคณะนักวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวจิัย)  

หัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ๕ เดือนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท= 
๗,๕๐๐ บาท 
ผู้ร่วมวิจัย ๑ คน ๕ เดือนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ 
 
 

๒) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาภาคสนาม 
๑๒ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๑๒x๑,๐๐๐=๑๒,๐๐๐ บาท) 

๑๒,๐๐๐ 

๓) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและ
คุณภาพของนวัตกรรม จ านวน ๕ ท่านๆ ละ ๕๐๐ บาท        
(๕x*๕๐๐ = ๒,๕๐๐ บาท) 

๒,๕๐๐ 

๔) ค่าตอบแทนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเสวนาสะท้อนคิดจาก
โมเดลประสิทธิผลสู่การวิจัยใช้ประโยชน์ จ านวน ๑๐ ท่านๆ ละ 
๕๐๐ บาท (๑๐x๕๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท) 

๕,๐๐๐   

รวม ๓๒,๐๐๐ 
๒.๒ ค่าใช้สอย 
 

ค่าใช้สอยในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ทั้ง ๓ ระยะๆ ละ ๑,๐๐๐ 
บาท (๓x๑,๐๐๐ = ๓,๐๐๐ บาท) 

๓,๐๐๐ 

รวม ๓,๐๐๐ 
๓. ค่ำวัสดุ (ไม่มี)  

รวมงบประมำณบริหำรจัดกำร  
๔. ค่ำธรรมเนียมกำรอุดหนุนสถำบัน  (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณบริหารจัดการ) - 

รวมทั้งสิ้นตลอดโครงกำรวิจัย ๕๐,๐๐๐ 
 



ประวัติผู้วิจัย 
ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัย 
ประวัติหัวหน้าโครงการวิจยั 
1. ชื่อ 
 1.1 ชื่อภาษาไทย       ดร.ล ำพอง  กลมกูล 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ       Dr. Lampong Klomkul   

 1.3 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 3104 00225 45 1  
2. คุณวุฒิ :  ศษ.บ. (สำขำกำรสอนมัธยมศึกษำ) วิชำเอกคณิตศำสตร์-ฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
    University of Guelph, Canada   
  ค.ม. (สำขำวิจัยกำรศึกษำ) คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  ค.ด. (สำขำวิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ) คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

2558-2562 นักวิจัย ศูนย์อำเซียนศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
2559-2562 ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ  
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
2560-2562 ประธำนหลักสูตร “กำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ”  
                   หน่วยพัฒนำครูศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร (หลักสูตรคูปองครู) 
2562-ปัจจุบัน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ  
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย 
2562-ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ 
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญำตรี 
(ต่อเนื่อง) 

Certificate of General Art & 
Science 
Field : Language Option 
Program 

Conestoga College of Applied 
Art and Technology, Canada 
(CIDA-Sponsored Scholarship) 

2540 

ปริญญำตรี 
(ต่อเนื่อง) 

Certificate  
Field : Education and 
Science 
 

University of Guelph, Canada 
(Two years of Golden Jubilee 
Scholarship)  
CIDA-Sponsored Scholarship 

2542 

ปริญญำตร ี ศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรสอน
มัธยมศึกษำ) วชิำเอกคณิตศำสตร์-
ฟิสิกส์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประเทศไทย 
CIDA-Sponsored Scholarship 

2544 

ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 
(วิจัยกำรศึกษำ)  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประเทศไทย 

2548 



 
๒ 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญำเอก ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  

(วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประเทศไทย 

2554 

 
5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์ 
 5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ 
ล ำพอง กลมกูล. (2548). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วิทยำนิพนธ์ปริญญำ

มหำบัณฑิต, ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 

ล ำพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: 
การวิจัยแบบผสมวิธี. วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฏีบัณฑิต, ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำ
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
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Klomkul, L. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research 

Effectiveness: Mixed Methods Research. Proceedings of the 4th 
International Conference on Educational Research (ICER) 2011: Learning 
Community for Sustainable Development, Khon Kaen University, 
September 9 – 10, 2011, page 128-135. 
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Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
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Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหำวิทยำลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
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Twenty-first International Conference on Learning) ณ วิทยำลัย Touro มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศ
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International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “Educational 
Management for Peace towards Religious Diversity in ASEAN Community, A 
Mechanism of Thai Patriarch, and Value and Behavioral Model of Comsuming in 
Online Social Network Using Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices” ณ 
Imperial College London กรุงลอนดอน ประเทศสหรำชอำณำจักร ในระหว่ำงวันที่ 17 - 18 
เมษำยน 2560   
 5.3.14 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 25 (The 
Twenty-Fifth International Conference on Learning) เรื่อง “Educational Management In 
Past And Present In Asean Community, Trends of Educational Management for Unity 
and Peace of Countries in ASEAN Community, and A Model Of Leadership 
Development For Learning Organization Of Universities In Thailand” ณ University of 
Athens, Athens, ประเทศกรีซ ในระหว่ำงวันที่ 21–23 มิถุนำยน 2561 
 5.3.15 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ An 
International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional 
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cultural Dialogue”  on the paper called “Buddhist Economics for Sustainability 
Development in Thai Society” at University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018 
 5.3.16 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
(International Conference: Fairness and Justice in the Social Development of ASEAN 
Countries) เรื่อง “Right to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN 
Community” at Assumption University of Thailand (Hua Mak Campus) on 21st 
September 2018 (Guest Speaker)  
 5.3.17 ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker on the Session called “Universities 
toward Industrial Revolution 4.0” on The 1st  International Annual Conference 
Southeas, Vietnam Outlook 2018 in Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam on 
6th – 8th December 2018. 
 5.3.18 Attended and presented academic paper. “Shia Muslim from Iran 
and the Historical Development of Muslim in Thailand”.  on the International 
Conference on “Imam Ali Bin Musa al-Ridha (Peace be upon him) Scientific 
Civilization Movement at Al-Mustafa International University Mashhad, Iran , on 22nd 
February 2019 
 5.3.19 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
เรื่อง “Applying Educational Psychology for Spiritual Teacher Development in 
Thailand.” International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF), on March 
7 – 8, 2019 at University of Roehampton, London, England 

 5.3.20 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
เรื่อง  “An Instructional Model of ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students 
in Mahachulalongkornrajavidyalaya University”, on International Conference 
on  “MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH” 27-28th April at 
Zurich, Switzerland 
 5.3.21 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
เรื่อง   “ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students Studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand”. 407th International 
Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2019, on 2nd -3rd 
May 2019, Berlin, Germany 
 5.3.22 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
เรื่อง “Area Studies of ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students Studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University”,  3rd International Social Sciences and 
Humanities Berlin Conference (IARSP 2019) in Berlin, Germany during date May 2nd– 
5th, 2019  

http://www.au.edu/index.php/newsandevents/3713-initernational-conference-fairness-and-justice-in-the-social-development-of-asean-countries.html
http://www.au.edu/index.php/newsandevents/3713-initernational-conference-fairness-and-justice-in-the-social-development-of-asean-countries.html
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_Phra-Rajvaramethi_submit-1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_Phra-Rajvaramethi_submit-1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_Phra-Rajvaramethi_submit-1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_Phra-Rajvaramethi_Final-Submit.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_Phra-Rajvaramethi_Final-Submit.pdf
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 5.3.23 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speech at “The 2019 International Conference 
on Cultural Exchange at Medieval International Ports in Vietnam and Southeast Asia” 
ณ เมืองฮอยอัน สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ในระหว่ำงวันที่ 11 – 14 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 5.3.24 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
เรื่อง “Educational Development in ASEAN Countries: Reflection of Research Results” 
ในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติหัวข้อ “5th International Conference on Recent 
Multidisciplinary Research (ICRMR2019)” ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติมัลดีฟส์ ประเทศมัลดีฟส์  ใน
ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม พ.ศ.2562 
 5.3.25 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker และ Session Chair และน ำเสนอผลงำนวิจัย
ในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ “The 8th International Conference on Recent Challenges 
in Engineering and Technology (ICRCET-2020)”, ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่ำงวันที่ 30 -31 
มกรำคม พ.ศ.2563 
 
6. ทุนและรางวัลที่ได้รับ 
     6.1 ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ: วิทยำนิพนธ์ประจ ำปี 2556 รำงวัลระดับดี (สำขำ
กำรศึกษำ) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วิทยำนิพนธ์ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนกำร
สะท้อนคิดต่อประสิทธิผลกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน: กำรวิจัยแบบผสมวิธี ” (Effects of 
Reflection Process on the Effectiveness of Classroom Action Research: Mixed Methods 
Research) วิทยำนิพนธ์ของ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก: รศ.ดร.ดวงกมล ไตร
วิจิตรคุณ และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ศ.กิตติคุณ ดร.  นงลักษณ์ วิรัชชัย 
           6.2 ได้รับรำงวัล Graduate Scholar Award จำกกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 19 ณ มหำวิทยำลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รำยละเอียด
ปรำกฏตำม Link ต่อไปนี้ http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards 
 6.3 ได้รับทุนสนับสนุนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิตจำกบัณฑิตวิทยำลัย 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
 6.4 ได้รับรำงวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ ำปี 2554 ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ จำกคุรุสภำ  
 6.5  ได้รับทุนกำญจนำภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษำที่ University of 
Guelp ประเทศแคนำดำ ในระดับปริญญำตร ีเป็นเวลำ 2 ปี  ในระหว่ำง ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542 
 
7. ความเชี่ยวชาญ 
 7.1 วิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
 7.2 เครือข่ำยวจิัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน  (Classroom Action Research Network) 
 7.3 กำรออกแบบกำรวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards
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 7.4 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรสะท้อนคิด (Reflection Process) 
 7.5 กำรออกแบบกำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS และ 
LISREL และกำรพัฒนำโมเดลควำมสัมพันธเ์ชิงสำเหตุ 
 7.6 สถิติวิเครำะห์ที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 7.7 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้
 7.8 กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน 
 7.9 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 7.10  กำรออกแบบกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ: จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory สู่
โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model: SEM) 
 7.11 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงำนวิจัยของสถำบัน คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรนีครินท
รวิโรฒ 
 7.12 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำมวิจัยวำรสำรวิชำกำรฐำน TCI 
 7.13 ผู้ประสำนงำนและจัดกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ (Conference Co-ordinator)  
 1) An International Conference on “Re-Learning to Be Human for Global 
Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies” 
Ayutthaya, Thailand August 3-4, 2018 
 2) An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and 
Thailand: The regional cultural Dialogue” at University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018 
(Co-organizer) 
 3) The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 
on the title “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson 
learned for Ho Chi Minh metropolitan area” that will be held on 6th-8th December 
2018 at Thu Dau Mot University (TDMU), Binh Duong province, Vietnam (Co-organizer) 
 
8. ประสบการณ์ด้านการวิจยั   

 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรปลูกฝังคุณธรรมของสถำบันครอบครัว 
สถำนศึกษำ และชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (โรงเรียนวำสุเทวี)” ได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ประจ ำปี 2550 
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงกำรวิจัยและประเมินผลโครงกำร อย.น้อย ปี 2551”กองพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริโภค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับ คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุ่งเป้ำ
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) (โครงกำรวิจัยเสร็จ
สิ้นปี 2560) 
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 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “Trends of Educational Management for  Unity and Peace 
of Countries in ASEAN Community” ได้รับทุนวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ.2559 (โครงกำรวิจัยเสร็จสิ้นปี 2561) 
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำบริโภคของประชำชน
ในประเทศเพื่อนบ้ำนกลุ่มลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน: พหุวัฒนธรรมอำเซียน (Factors Influencing 
Consumer Purchasing Decision Making in Neighboring Countries in the Upper Mekong 
Region: ASEAN Multicultural Cultures)” ภำยใต้โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำเพื่อบูรณำกำร
พระพุทธศำสนำกับประชำคมอำเซียน ของศูนย์อำเซียนศึกษำ ปีงบประมำณ 2560 (โครงกำรวิจัย
เสร็จสิ้นปี 2561) 
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมของชำวเมียนมำร์ในจังหวัดล ำปำง 
(Cross-Cultural Leanning of Burmese in Lampang)”ภำยใต้โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำเพื่อบูรณำกำร
พระพุทธศำสนำกับประชำคมอำเซียน ของศูนย์อำเซียนศึกษำ ปีงบประมำณ 2560 (โครงกำรวิจัย
เสร็จสิ้นปี 2561) 
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียนในกลุ่มประเทศ 
CLMV ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (An Instructional Model of ASEAN 
Cross Culture in CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University)” ทุนวิจัยมุ่งเป้ำประจ ำปีงบประมำณ 2560 ของเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(คอบช.) (โครงกำรวิจัยเสร็จสิ้น ปี 2562) 
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรเรียนรู้ข้ ำมวัฒนธรรมไทย -เมียนมำร์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำไทย (An Instruction of Thai-Myanmar Cross Cultural Learning in High 
Education Institutes)” ได้รับทุนวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ.2560  
 
9. ประสบการณ์ด้านการเปน็วิทยากรอบรมและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

9.1 วิทยำกรฝึกอบรม “หลักสูตรภำษำและวัฒนธรรมไทยส ำหรับครูต่ำงชำติ” ของสมำคม
โรงเรียนนำนำชำติ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ระหว่ำงปี 2551 – 2557 

9.2 วิทยำกรฝึกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” 
วันที่  18 กันยำยน 2555 ณ โรงเรียนนำนำชำติโชรส์เบอรี กรุงเทพ 

9.3 บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรออกแบบกำรวิจัยในกำรจัดองค์กรเชิงพุทธ” หน่วยวิทย
บริกำร คณะสังคมศำสตร ์มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม จ.รำชบุรี ปีกำรศึกษำ 2557 – 2558  

9.4 เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “กำรวิจัยและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
ครูแบบบูรณำกำรกำรวิจัย กำรวัดประเมิน และกำรประกันคุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรกำรจัดกำร
ตนเองและเครือข่ำยทำงสังคม” ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ ำปี 2557 จำกส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

9.5 อำจำรย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วังน้อย รำยวิชำสัมมนำกำรศึกษำค้นคว้ำ



 
๑๒ 

 

ระเบียบวิธีวิจัยพุทธ จิตวิทยำชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research 
Methodology in Buddhist Psychology) วันเสำร์ที่ 21 มีนำคม 2558 – วันเสำร์ที่ 9 พฤษภำคม 
2558 

9.6 เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตระดับปริญญำมหำบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

9.7 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ระยะที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 กรกฎำคม 2558 และระยะที่ 
2 ระหว่ำงวันที่  24-25 สิงหำคม 2558 ณ ห้องประชุม 402 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

9.8 Lecturer of Doctoral Program (Buddhist Study) in Advanced Research 
Methodology Subject for Ph.D. Program between August 15th – November 28th 2015 
at International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
Wang Noi, Ayutthaya 

9.9 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและกำร
พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร” ระหว่ำงวันที่ 12 – 13 พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิ
รญำณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 

9.10 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ปีงบประมำณ 2559 ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤษภำคม 2559 ณ 
ห้องประชุม 402 และ 401 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

9.11 เป็นวิทยำกรบรรยำยวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชำชีพครู หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต คณะครุศำสตร์ (5 ปี) ปีกำรศึกษำ 
2559 ในระหว่ำงวันที่ 26-27 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม 2 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำน ี

9.12 อำจำรย์พิเศษบรรยำย วิชำระเบียบวิธีวิจัยวิปสสนำภำวนำ หลักสูตรพุทธศำสตร
มหำบัณฑิต ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขต
บำฬีศึกษำพุทธโฆส 

9.13 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ปีงบประมำณ 2560 ในหัวข้อเรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก 
(Grounded Theory) สู่โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ระหว่ำง
วันที่ 11-12 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุม 402 และ 401 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

9.14 เป็นวิทยำกรบรรยำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตเพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้กับนิสิตในระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ในวันที่ 1-2 กันยำยน 2560 



 
๑๓ 

 

9.15 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน เรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) สู่โมเดล
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลำกรและคณำจำรย์วิทยำลัยสงฆ์
เชียงรำย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วันที่ 26 กันยำยน 2560  

9.16 เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง “กำรสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและบทคัดย่อ” ให้กับ
นิสิตและคณำจำรย์หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ณ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส 

9.17 บรรยำยพิเศษเรื่อง “สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย” ให้กับนิสิตปริญญำเอก สำขำภำษำอังกฤษ 
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ใน
วันที่ 21  พฤศจิกำยน 2560  

9.18 บรรยำยพิเศษเรื่อง “กำรออกแบบกำรวิจัยโดยใช้สถิติขั้นสูง” ให้กับนิสิตปริญญำเอก 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561  

9.19 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน เรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) สู่โมเดล
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลำกรและคณำจำรย์ คณะ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

9.20  เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำเครื่องมือวิจัย
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ขั้นสูง: โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (LISREL) ให้กับคณำจำรย์ วิทยำเขต
อุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วันที่  20 กันยำยน พ.ศ. 2561 

9.21  เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำครูมืออำชีพใน
ศตวรรษที่ 21 (Professional Teacher Development in the 21st Century)” ให้กับ คณะครุ
ศำสตร์ วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และเครือข่ำยครุศำสตร์ 
มจร ภำคเหนือ วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2561 

9.22 เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรในหลักสูตร “กำรพัฒนำเจตคติและ
จิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ”  ของหน่วยพัฒนำครูศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร (หลักสูตรคูปองครู) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 5 รุ่น ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

9.23 เป็นวิทยำกรบรรยำยโครงกำรคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำฯ ของนิสิตระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ในวันที่ 9, 16, 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ 
ห้อง B508 – B509 โซนบี คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

9.24 Guest Lecturer of the topic called “Shia Muslim from Iran and the 
Historical Development of Muslim in Thailand” on 21st February 2019 at Al-Mustafa 
International University in Mashhad, Iran 

9.25 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ในหัวข้อ “กำรพัฒนำโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” 
ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 



 
๑๔ 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑.  ชื่อ (ภาษาไทย)   ผศ.ดร. บุญม ีพรรษำ 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Asst. Prof. Dr. Boonmee  Pansa 
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน - 
๓. วุฒิการศึกษา 
 
ล าดับ คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถาบันศึกษา 

๑. น.ธ. เอก ๒๕๓๘ ส ำนักเรียนวัดรำษฎร์ประคองธรรม 
๒. ปธ. ๓ ๒๕๔๐ ส ำนักเรียนวัดรำษฎร์ประคองธรรม 
๓. ปวค. (ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู ๒๕๔๖ ม. มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. พธ.บ. (ภำษำอังกฤษ) ๒๕๔๗ ม. มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๕. M.A. (Linguistics) ๒๕๔๙ Banaras Hindu University 
๖. Ph.D. (Linguistics) ๒๕๕๖ Calcutta University 

   
๔. ต าแหน่งปัจจุบัน  

๔.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/อาจารย์ เลขที่ 
๐๓๔๑๐๐๖ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระดับ – อัตราเงินเดือน ๔๙,๖๕๐ บาท 

๔.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง :  อาจารย์  เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตามค าสั่งที่ ๔๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๓ ได้รับแต่ตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง: อาจารย์ อัตราจ้าง ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รวม
ระยะเวลา ๖ ปี)  

๔.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๕ ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
๕. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต ำบลล ำไทร 
อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 โทร 035248000 ต่อ 8505 

 
 
 
 

 



 
๑๕ 

 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
งานบริการทางวิชาการ 
 

ประเภทของกจิกรรม ปริมาณเวลาที่ใช้/
สัปดาห ์

เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ แก่นิสิตคณะครุศำสตร์ชั้นปี่ที่ ๑-๔ ห้องเรียนวัด
พระแก้ว จังหวัดเชียงรำย 

๓ ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

เป็นคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน ๑  ค รั้ ง / ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน 

เป็นคณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตรปรับปรุงสำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ 
๑ ครั้ง/ปีกำรศกึษำ 
๒๕๖๑ 

เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำศำสตร์
เบื้องต้น โครงกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
พระพุทธศำสนำกองวิชำกำรและส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๑ ครั้ง/กันยำยน ๒๕๕๗ 

เป็นอำจำรย์พิเศษคณะพุทธศำสตร์ (English Programme) 
๑ ครั้ง / ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕ 

เป็นอำจำรย์บรรยำยวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรพุทธบริหำรกำรศึกษำ
มหำบัณฑิต 

๑ ครั้ง / ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

เป็นอำจำรย์บรรยำยวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรกำรสอนสังคมมหำบัณฑิต ๑ ครั้ง / ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

  
งานบริหาร/งานการให้ค าปรึกษานิสิต 
 

งานทีร่ับผิดชอบ ปริมาณเวลาที่ใช้/
สัปดาห ์

งานการใหค้ าปรึกษา  
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิต คณะครุศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑ เอกกำรสอนภำษำอังกฤษ ๒ ชั่วโมง/สัปดำห ์

เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำชมรม Teaching English Club ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ถึง
ปัจจุบัน 

๒ ชั่วโมง/สัปดำห ์

เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำชมรม English Teaching English Club ถึงปัจจุบัน ๒ ชั่วโมง/สัปดำห ์

  

 

 



 
๑๖ 

 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

เรื่องที่ท าการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการ
วิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง “แนวทำงก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน
ประเภทธนำคำรพำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน  ด้ ำนกำรตรวจสอบข้อ เท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ำ” 
          สถำนภำพ: ผู้ร่วมวิจัย 

๑ ปีงบประมำณ 
๒๕๕๗ 

คณะนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : 
ดร. วนิดำ จันทิมำ 
ผู้ร่วมวิจัย: 
ดร. ชื่นอำรมณ์ จันทิมำชัยอมร 
ดร. บุญมี พรรษำ 

เรื่อง “รูปแบบกำรบริหำรอุตสำหกรรม
ในครัวเรือนเพื่อกำรรองรับกำรรวมกลุ่ม 
AEC” 

สถำนภำพ: ผู้ร่วมวิจัย 

๑  ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
๒๕๕๘ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎสวนสุนันทำ 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : 
ดร. ชื่นอำรมณ์ จันทิมำชัยอมร 
ผู้ร่วมวิจัย: 
 ดร. บุญม ีพรรษำ 

เรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของคนขับ
แท็กซี่ในประเทศไทย” 

สถำนภำพ: หัวหน้าโครงการ 

๑  ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
๒๕๖๐ 
ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรวิชัย
แห่งชำติ (วช.) 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : 
ดร. บุญมี พรรษำ 
ผู้ร่วมวิจัย: 
ดร. ชื่นอำรมณ์ จันทิมำชัยอมร 
ดร. วีระพงษ์ แพงค ำฮัก 

  
๘. ผลงานวิชาการ 

๑. หนังสือคู่มือส ำนวนกำรสนทนำภำษำอังกฤษ 
๒. หนังสือคู่มือกำรใช้ Tense 
๓. หนังสือ The University of English Grammar 
๔. หนังสือไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษฉบับสมบูรณ์ 
๕. หนังสือหลักภำษำศำสตร์ 
๖. หนังสือภำษำศำสตร์เบื้องต้น 
๗. หนังสือกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ 
๘. หนังสือกำรเขียนเรียงควำมภำษำอังกฤษ 
๙. หนังสือกำรเขียนภำษำอังกฤษ 
๑๐. หนังสือภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสอนสังคมศึกษำ 
๑๑. หนังสือหลักกำรแปลและกำรตีควำม 


