
 

  

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 
 วิทยาลัยการดนตรีตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือในการจัดระบบองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และความรู้ที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กร                

แห่งการเรียนรู้ คู่มือการจัดการจัดการความรู้เรื่อง “การใช้แบบประเมินทักษะดนตรี” เล่มนี้ จึงจัดท าขึ้นจาก          

การระดมความคิด โดยบุคลากรวิทยาลัยการดนตรี ที่ท าการสอนในรายวิชาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีต่างๆ 

โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดประเด็นของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของรายวิชา เพื่อให้มีแนวทางใน

วัดและประเมินผลไปในทิศทางเดียวกัน 

 คณะผู้จัดท าเล็งเห็นว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลาการของวิทยาลัยการดนตรีและผู้ที่สนใจ สามารถ          

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการด าเนินการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 

 

 

          คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำรวัดและประเมินผลทักษะกำรปฏิบัติดนตรี  
วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรกคือ 

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน             

ในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจดบันทึก แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาด          

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (FORMATIVE ASSESSMENT) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการ

ประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น หรือส่ิง ที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้

วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้          

ข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้

คะแนน (RUBRICS) ส่ิงส าคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะ

ค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้มีการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ

เรียนรู้(SUMMATIVE ASSESSMENT) ซึ่งมีหลายระดับ เช่น เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้

คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับ

การเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส

ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติ

มากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 
รายวิชาทักษะการปฏิบัติดนตรี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี และมี

การจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะเรียนเดี่ยว ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่เครื่องดนตรีประเภทเครื่อง

เป่า ดังนั้นสาระการเรียนรู้ของแต่ละเครื่องมือโดยภาพรวมจะประกอบไปด้วย เทคนิคการหายใจ ท่าทางในการ

ปฏิบัติ การวางรูปปากขณะเป่า คุณภาพของเสียง และเทคนิคต่างๆ ในการบรรเลง ซึ่งองค์ประกอบสาระการ

เรียนรู้รายวิชาทักษะการปฏิบัติดนตรีนี้เป็นเพียงกรอบในการเรียน ผู้สอนยังต้องพิจารณาถึงพื้นฐานของผู้เรียนแต่

ละคนว่ามีเทคนิคของการปฏิบัติเครื่องดนตรีมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะท าการสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีได ้ 
ด้วยเหตุนี้ เพื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี วิทยาลัยการดนตรีจึง

ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทักษะดนตรีให้เป็นรูปธรรม โดยโครงสร้างของเคร่ืองมือที่ 



 
 

 
สร้างขึ้นนี้ จัดท าขึ้นจากการระดมความคิด วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ของบุคลากร

วิทยาลัยการดนตรี  
2. จุดประสงค์ของกำรวัดและประเมินผลทักษะกำรปฏิบัติดนตรี 

2.1 เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถของทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตร ี
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมลูผลการประเมินความสามารถของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  

3. ลักษณะของเคร่ืองมอื 
เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  

4. โครงสร้ำงเคร่ืองมอืกำรวัดและประเมินผลทักษะกำรปฏิบัติเคร่ืองดนตร ี
เครื่องมือการวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี มีรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและ

ประเมินผลของรายวิชา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านมีองค์ประกอบย่อยดังนี ้
  4.1 ด้ำนเสียง (Tone) 
   4.1.1 คุณภาพของเสียง (Tone Quality) 

   4.1.2 ความแม่นย าของระดับเสียง (Intonation) 

  4.2 ด้ำนเทคนิค (Technique) 
   4.2.1 การปฏิบัติลักษณะของเสียง (Articulation) 

   4.2.2 ความถูกต้องของลักษณะจังหวะ (Rhythmic Accuracy) 

   4.2.3 ความถูกต้องของการใช้เทคนิคเฉพาะเคร่ือง*  

  4.3 ภูมิทำงดนตรี (Musicianship) 
   4.3.1 การตีความบทเพลง (Interpretation) 

   4.3.2 อัตราความเร็ว (Tempo) 

   4.3.3 ความถูกต้องของท านองเพลง (Melodic Accuracy) 

   4.3.4 การส่ือสารทางดนตรี (Expression) 

   4.3.5 ความถูกต้องของระดับความดัง-เบา (Dynamic Accuracy) 

 เมื่อได้รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล จึงน าไปสร้าง เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก 

(Scoring Rubric) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนที่บรรยายถึงระดับความสามารถในการ

ปฏิบัติของผู้ถูกประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีลักษณะที่ละเอียดจึงเหมาะกับการประเมินทักษะการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งคะแนนจากรูบริกนี้ช่วยแก้ไขการประเมินทักษะซึ่งมีลักษณะค่อนข้างเป็นอัตนัย 

(Subjectivity) ได้ ซึ่งข้อดีของเกณฑ์นี้เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ และก ากับตนเองของผู้เรียน ตลอดจนท าให้

ผู้เรียนทราบขอบเขตของส่ิงที่ผู้สอนจะประเมินทั้งการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน สะท้อนถึงทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี โดยแบบวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติดนตรีนี้จึงเลือกสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยก

องค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubric) เป็นการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาคุณภาพของส่ิงที่ 



 
 

 

ประเมินออกเป็นประเด็นย่อยๆ แล้วให้คะแนนตามระดับของแต่ละประเด็น ซึ่งมีค าอธิบายคุณภาพของระดับคะแนน

ต่างๆ ในแต่ละประเด็นไว้ด้วย เป็นแบบประเมินที่สามารถใช้วัดกลไกในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้อย่างเป็น

รูปธรรม เกณฑ์การให้คะแนนนี้เหมาะสมกับการประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (Formative Evaluation) 

ซ่ึงต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการพัฒนาผู้เรียน  

 การก าหนดระดับคะแนน ระดับคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติในแต่ละมิติหรือองค์ประกอบที่ประเมิน มีการ

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2   หมายถึง  พอใช้ 

1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 จากนั้นก าหนดค าอธิบายลักษณะการปฏิบัติของเกณฑ์แต่ละระดับโดยครอบคลุมองค์ประกอบของทักษะ         

การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีดังนี ้

1. เสียง (Tone) 
1.1 คุณภำพของเสียง (Tone) มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 

4 สามารถควบคุมลมท าให้เสียงที่เป่าออกมาเต็มเครื่อง มีทิศทางของเสียงที่ผลิตออกมามี
ลักษณะของเสียงที่ไม่กระจาย 

3 สามารถควบคุมลมท าให้เสียงที่เป่าออกมาเต็มเครื่อง มีทิศทางของเสียงที่ผลิตออกมา 
มีลักษณะของเสียงที่กระจาย 

2 สามารถควบคุมลมได้ มีการใช้ลมในการผลิตเสียงออกมาได้ 
1 ไม่สามารถควบคุมลมได้ แต่ยังใช้ลมในการผลิตเสียงออกมาได้ 

   1.2 ควำมแม่นย ำของระดับเสียง (Intonation) มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 

4 สามารถควบคุมการปฏิบัติบทเพลงให้มีความถ่ีของเสียงเป็นไปตามค่ามาตรฐานได้
ตลอดเพลงและมีความกลมกลืนของเสียง ไม่แผดออกมา 

3 สามารถควบคุมการปฏิบัติบทเพลงให้มีความถ่ีของเสียงเป็นไปตามค่ามาตรฐานได้
ตลอดเพลง แต่ไม่มีความกลมกลืนของเสียง 

2 สามารถควบคุมการปฏิบัติบทเพลงให้มีความถ่ีของเสียงเป็นไปตามค่ามาตรฐานได้บาง
ช่วงของเพลง 

1 ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติบทเพลงให้มีความถ่ีของเสียงเป็นไปตามค่ามาตรฐานได้
ตลอดเพลง 

 



 
 

 

  2. เทคนิค (Technique) 
   2.1 กำรปฏิบัติลักษณะของเสียง (Articulation) มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถใช้ลิ้นในการปฏิบัติลักษณะของเสียงได้อย่างคล่องแคล่ว และต่อเนื่องตลอด            

บทเพลง 
3 สามารถใช้ลิ้นในการปฏิบัติลักษณะของเสียงได้อย่างคล่องแคล่ว 
2 สามารถใช้ลิ้นในการปฏิบัติลักษณะของเสียงได้ในบางช่วงบางบทเพลง 
1 ไม่สามารถใช้ลิ้นในการปฏิบัติลักษณะของเสียงได้ แต่ไม่คล่องแคล่วตลอดบทเพลง 

    2.2 ควำมถูกต้องของลักษณะจังหวะ (Rhythmic Accuracy) มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถปฏิบัติลักษณะจังหวะของบทเพลงได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่องตลอด                  

บทเพลง 
3 สามารถปฏิบัติลักษณะจังหวะของบทเพลงได้อย่างคล่องแคล่วบางช่วงของบทเพลง 
2 สามารถปฏิบัติลักษณะจังหวะของบทเพลงได้ แต่ไม่คล่องแคล่ว 
1 ไม่สามารถปฏิบัติลักษณะจังหวะของบทเพลงได้ตลอดบทเพลง 

   2.3 ความถูกต้องของการใช้เทคนิคเฉพาะเครื่อง* 

   กำรใช้นิ้ว (Fingering) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือมีความคล่องแคล่วไม่เกร็ง นิ้วที่วางบนเครื่องมีลักษณะสวยงาม 

ไม่บีบที่แป้นกดของเคร่ือง และมีความแข็งแรงในการปฏิบัติ ไม่อ่อนช้อย 
3 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือมีความคล่องแคล่วไม่เกร็ง นิ้วที่วางบนเครื่องมีลักษณะสวยงาม

ไม่บีบที่แป้นกดของเคร่ือง แต่ไม่มีความแข็งแรงในการปฏิบัติ 
2 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือมีความคล่องแคล่วมีอาการเกร็งในการปฏิบัติ นิ้วที่ วางบน

เคร่ืองมีลักษณะที่ไม่สวยงาม บีบที่แป้นกดของเคร่ือง 
1 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือมีความไม่มีคล่องแคล่ว 

   * กำรใช้สไลด์ทรอมโบน มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 การเคลื่อนที่ของแขนมีความคล่องแคล่วไม่เกร็ง มือที่ถือเครื่องมีลักษณะสวยงาม และ    

มีความแข็งแรงในการปฏิบัติ ไม่อ่อนช้อย 
3 การเคลื่อนที่ของแขนมีความคล่องแคล่วไม่เกร็ง มือที่ถือเครื่องมีลักษณะสวยงาม แต่

ไม่มีความแข็งแรงในการปฏิบัติ 
2 การเคลื่อนที่ของแขนมีความคล่องแคล่ว แต่มีอาการเกร็งในการปฏิบัติ มือที่ถือเครื่อง

มีลักษณะไม่สวยงาม 
1 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือมีความไม่มีคล่องแคล่ว 



 
 

 

  3. ภูมทิำงดนตร ี(Musicianship) 
   3.1 กำรตีควำมบทเพลง (Interpretation) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถส่ือสารบทเพลงตามผู้ประพันธ์เพลง และถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงได้ตลอด

เพลง 
3 สามารถส่ือสารบทเพลงตามผู้ประพันธ์เพลงได้ แต่ถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงได้บางช่วง

ของบทเพลง 
2 สามารถส่ือสารบทเพลงตามผู้ประพันธ์เพลงได้ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง

ของเพลงได้ 
1 ส่ือสารบทเพลงตามผู้ประพันธ์เพลงไม่ได ้

   3.2 อัตรำควำมเร็ว (Tempo) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถควบคุมความเร็วได้ และมีความคงที่ของอัตราจังหวะตลอดทั้งเพลง 
3 สามารถควบคุมความเร็วได้ตลอดทั้งเพลง แต่ความคงที่ของอัตราจังหวะไม่คงที่บางช่วง

ของบทเพลงผู้ประพันธ์เพลงก าหนดไว้ 
2 สามารถควบคุมเร็วได้ตลอดบทเพลง แต่ไม่มีความคงที่ของอัตราจังหวะตลอดเพลง

เพลงก าหนดไว้ได้ 
1 ควบคุมความเร็วในการปฏิบัติเพลงไม่ได้เพลงก าหนดไว้ได้บางประโยคเพลง 

   3.3 ควำมถูกต้องของท ำนองเพลง (Melodic Accuracy) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้    

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถบรรเลงท านองเพลงได้อย่างต่อเนื่อง และมีความไพเราะตลอดทั้งเพลง 
3 สามารถบรรเลงท านองเพลงได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเพลง 
2 สามารถบรรเลงท านองเพลงได้ แต่มีหยุดเป่าบางช่วงเพลง 
1 ไม่สามารถบรรเลงท านองเพลงได้ตลอดบทเพลง 

   3.4 การส่ือสารทางดนตรี (Expression) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้    

คะแนน เกณฑ์ 
4 มีความกล้าแสดงออกในการแสดงบนเวที และมีการส่ือสารออกทางร่างกายตลอดทั้ง

บทเพลง  
3 มีความกล้าแสดงออกในการแสดงบนเวที และมีการส่ือสารออกทางร่างกายบางช่วง

ของบทเพลง 
2 มีความกล้าแสดงออกในการแสดงบนเวที แต่ไม่มีการส่ือสารออกทางร่างกาย 
1 ไม่มีความกล้าแสดงออกในการแสดงบนเวที 

    



 
 

 

 

   3.5 ความถูกต้องของระดับความดัง-เบา (Dynamic Accuracy) มีรายละเอียดของเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้  

คะแนน เกณฑ์ 
4 สามารถสร้างความดัง-เบาของบทเพลง และถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงได้ตลอดเพลง 
3 สามารถสร้างความดัง-เบาของบทเพลงได้ตลอดเพลง แต่ถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง     

ได้บางช่วงของบทเพลง 
2 สามารถสร้างความดัง-เบาของบทเพลงได้ตลอดเพลง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์

บทเพลงของเพลงได้ 
1 ไม่สามารถสร้างความดัง-เบาของบทเพลงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมินทักษะกำรปฏิบัติรำยวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรี 

ชื่อ-สุกล_____________________________________________________________ชั้นปี___________  
เคร่ืองเอก_______________________ภำคเรียนที่_______ปีกำรศึกษำ_________ว/ด/ป_______________ 

เพลง /แบบฝึกหัดที่น ำมำใช้  1)___________________________________________________________ 

   2)__________________________________________________________ 

 

ประเด็นกำรประเมินทักษะ                  
กำรปฏิบัติเครื่องดนตรี 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

เสียง (Tone) 
1. คุณภาพของเสียง (Tone)     
2. ความแม่นย าของระดับเสียง (Intonation)     

รวมคะแนนด้ำนเสียง      ……./8 
เทคนิค (Technique) 
3. การปฏิบัติลักษณะของเสียง (Articulation)     

4. ความถูกต้องของลักษณะจังหวะ 
(Rhythmic Accuracy) 

    

5. ความถูกต้องของการใช้เทคนิคเฉพาะเครื่อง*  
การใช้นิ้ว (Fingering) 

* การใช้สไลด์ 

    

รวมคะแนนด้ำนเทคนิค      ……./12 
ภูมทิำงดนตรี (Musicianship) 
6. การตีความบทเพลง (Interpretation)     

7. อัตราความเร็ว (Tempo)     

8. ความถูกต้องของท านองเพลง 
Melodic Accuracy 

    

9. การส่ือสารทางดนตรี (Expression)     

10. ความถูกต้องของระดับความดัง-เบา 
(Dynamic Accuracy) 

    

รวมคะแนนด้ำนภูมทิำงดนตรี      ……./20 

                                                                                               
รวมทั้งหมด ............ / 40 

 

   

 



 
 

 

5. เกณฑ์ของระดับคะแนนและกำรแปลผลกำรประเมิน 
การแปลผลการวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในภาพรวม มีดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน กำรแปลผล 
33-40 ดีมาก 

25-32 ดี 

17-24 พอใช้ 

10-16 ต้องปรับปรุง 
  

6. กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้กำรพัฒนำผู้เรียน 

 การวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญเพื่อน ำข้อมูลผลกำรประเมินไปใช้

ในกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน

ให้มีควำมสำมำรถให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหำผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินต่ ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้สอนสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงตรง

ประเด็น โดยผู้สอนควรพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้เรียนทั้งภำพรวมและเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ทรำบว่ำผู้เรียนแต่

ละคนมีผลกำรประเมินใดที่ควรได้รับกำรพัฒนำ โดยผู้สอนจ ำเป็นต้องปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้

เหมำะสมกับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภำคผนวก 
 

 

ภำพกิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมรู ้
 

 

 

กำรจัดท ำ

แบบ

ประเมิน

ทักษะ

ดนตรี 

 

 

 

 

20 มีนำคม 2562 

ห้องประชุมประกนั ชั้น 14 

อำคำร 27 

วิทยำลัยกำรดนตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 



คู่มือการจัดการความรู้ 

การบูรณาการศาสตร์ดนตรีสู่การท างานวิจัยเชิงพื้นที่

วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ค าน า

คู่มือการจัดการความรู้เรื่อง “การบูรณาการศาสตร์ดนตรีสู่การท างานวิจัยเชิงพื้นที่” ฉบับนี้ เป็นการ
น าเสนอข้อมูลและถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของบุคลากรวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยการเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรที่จ าเป็นจะต้องด าเนินงานวิจัย ที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง
ของการวิจัย จากการวิจัยองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปสู่การวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นค าใหม่
ที่ปรากฏขึ้นในวิถีของการวิจัย ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์ในการวิจัยเชิงพื้นที่ของวิทยาลัยการดนตรีมาก่อนหน้า 

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ มุ่งเน้นในการชี้แจงและน าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงพื้นที่ และการ
ตั้งโจทย์หรือการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการที่จะสร้างเครื่องมือและกระตุ้นความสนใจ
ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการดนตรี ได้ทดลองน าองค์ความรู้ที่ได้รับในการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การวิจัยเชิงพื้นที่ในครั้งนี้ น าไปสู่การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีโดยมีพื้นที่เป็นฐาน อันจะสร้าง
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง กลุ่มเป้าหมาย และประเทศชาติสืบไป

คณะผู้จัดท า  



การวิจัยเชิงพื้นที่ : ขอบเขตความรู้

(Area Based Collaborative Research) 

การวิจัยเชิงพื้นที่หรือที่ภาษาอังกฤษอ่านว่า Area Based Collaborative Research (ABC) 
เป็นการวิจัยที่ได้น าแนวคิด 2 เรื่องเข้ามาประกอบกัน ได้แก่ 1) การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการหาโจทย์วิจัย
โดยการค้นหาจากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือเป็นความต้องการของพื้นที่ที่เข้าไปศึกษา และ 2) การด าเนินงานวิจัย
จะต้องเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือหรือเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้คน/องค์กร/ภาคีต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนโจทย์วิจัย/ปัญหาที่ค้นพบร่วมกัน 



การวิจัยเชิงพื้นที่ : คุณลักษณะ
การวิจัยเชิงพื้นที่มีคุณลักษณะเฉพาะคือ 1) โจทย์ในการวิจัยจะต้องเกิดขึ้นจากปัญหาหรือสิ่งที่

พื้นที่ต้องการ ซึ่งมองในภาพใหญ่โจทย์วิจัยนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่มีการ
ก าหนดเอาไว้แล้ว 2) หา “กลไกการพัฒนาในพื้นที่” หรือ หา “แนวร่วมในการแก้ไขปัญหา” ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
นักวิจัยจะต้องไม่ด าเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด แต่จะต้องหาเจ้าภาพร่วมในการด าเนินงานวิจัยด้วย เพราะ
เมื่อนักวิจัยด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว ชุมชนควรจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ 3) กระบวนการท างานวิจัย
จะเป็นเครื่องมือในการสานสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการ ประชาชน รัฐ และเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ให้มี
การขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน 4) การด าเนินงานจะต้องมีคนในพื้นที่เข้าร่วมในการด าเนินงานด้วย 
หรือโจทย์การวิจัยจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ 5) เมื่อโจทย์วิจัยหรือปัญหาถูกแก้ไขโดยการ
มีส่วนร่วมของนักวิจัย คนในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนทั่วทุกฝ่ายแล้วนั้น ผลที่ได้รับตอบแทนจะต้องทั่วถึง
กับทุกฝ่ายที่ร่วมลงมือท างานวิจัย 



การวิจัยเชิงพื้นที่ : ความแตกต่าง
ประเด็นเปรียบเทียบ การวิจัยแบบดั้งเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รูปแบบ มีพิมพ์เขียวไว้ล่วงหน้า เน้นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
อุดมการณ์/ปรัชญา เน้นกลุ่มคนชั้นสูง เน้นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม คนชายขอบ คนที่เผชิญกับปัญหาจริงในพื้นที่

จุดมุ่งหมาย ไม่ผูกพัน ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย มีพันธกรณีระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้านที่จะร่วมกันเพื่อสิทธิของมนุษย์
กรอบการวิจัย ก าหนดโดยนักวิจัย/องค์กร ก าหนดโดยนักวิจัยและประชาชนในพื้นที่

จุดเน้น เน้นวัตถุ/สิ่งของ เริ่มที่คนเป็นหลัก ท าให้คนมีคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจและก าลังใจ
เป้าหมาย ก าหนดไว้ล่วงหน้า ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท้องถิ่นตามเงื่อนไขความเหมาะสม
ยุทธวิธี เน้นการวางแผนที่อ้างว่าชาวบ้าน ไม่สามารถวางแผนเองได้ เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู้ของคน
วิธีการ เข้มงวดรัดกุม เน้นหลักการวิจัย เชิงปริมาณ มองมิติชุมชนที่ศึกษา 

และใช้เทคโนโลยหีรือระเบียบวิธีการชั้นสูง
เรียบง่าย ใช้วิธีการที่ชาวบ้านรู้จักและถนัด มองชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
และใช้เทคโนโลยชีาวบ้าน



การวิจัยเชิงพื้นที่ : สรุปสาระส าคัญ
1) โจทย์วิจัยมาจากพ้ืนที่จริง

เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา
/ปรับปรุง/ต่อยอดอย่างเร่งด่วน

3) การออกแบบ/ขับเคลื่อนการวิจัย
เกิดจากการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน 

5) เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ในลักษณะต่างๆ ตามโจทย์/ปัญหาวิจัย

2) โจทย์วิจัยจะต้องเกิดจาก
กระบวนการบริหารจัดการในพื้นที่

4) เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ 
ประชาชน องค์กร และภาคีต่างๆ ในพื้นที่ 
ที่ต้องการร่วมกันพัฒนา



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การพัฒนาโจทย์วิจัย



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การพัฒนาโจทย์วิจัย
1.ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ (พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่รับผิดชอบ) 

หรือประเด็นท่ีสนใจ (เอกสาร/ส ารวจ/สังเกต/ตั้งค าถาม/ชวนชาวบ้านคุย



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การพัฒนาโจทย์วิจัย
2.รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูล 

อธิบายให้เห็นถึงศักยภาพ (จุดแข็ง/จุดอ่อน) ของพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชน/ภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมกันพัฒนาได้รับรู้ถึงประเด็นที่พบ



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การพัฒนาโจทย์วิจัย
3. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกับคนในชุมชนและองค์กร

เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การพัฒนาโจทย์วิจัย
4.ตั้งโจทย์วิจัยจากเป้าหมายที่ชุมชนอยากให้เป็น อยากเห็น อยากให้เกิดขึ้น อยากเปลี่ยนแปลง 

โดยการจัดล าดับความส าคัญว่าประเด็นใดหรือโจทย์ใดควรจะเป็นโจทย์ท่ีจะต้องด าเนินการในล าดับแรก



การวิจัยเชิงพื้นที่ : สรุปการพัฒนาโจทย์วิจัย

ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย

ส ารวจภาพรวมของพื้นที่

วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่

พัฒนาโจทย์วิจัยจากความต้องการของชุมชน



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การเข้าถึง (ใจ) ชุมชน



การวิจัยเชิงพื้นที่ : การเข้าถึง (ใจ) ชุมชน
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าวิจัยเชิงพื้นที่ให้ส าเร็จนั้น นักวิจัยจ าเป็นที่จะต้องเข้าถึงใจของคนใน

ชุมชนให้ส าเร็จ กล่าวคือ นักวิจัยจะต้องละลายกรอบของความเป็นนักวิชาการ และท าตัวให้เป็นเสมือนหนึ่ง
ในคนในวัฒนธรรม คนที่เข้าปัญหา คนที่เผชิญปัญหา คนที่ต้องการหาทางออกร่วมกันกับคนในชุมชน 
ทั้งนี้ ในการเข้าถึงใจของคนในชุมชนนั้น มีหลักการส าคัญง่ายๆ 5 ประการ ได้แก่

1) มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของผู้คนในพื้นที่
2) ต้องระลึกเสมอว่า “ความรู้อยู่ท่ีชุมชน อยู่ท่ีชาวบ้าน” ต้องให้เกียรติเสมอ
3) ความรู้ไม่มีค าตอบเดียว ประเด็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามแต่บริบทของพื้นที่
4) เรียนรู้ร่วมกับชุมชน นักวิจัยต้องเป็นผู้เอื้ออ านวยความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
5) สร้างความรู้ เครื่องมือการวิจัย/การแก้ไขปัญหา และสร้างคน/สังคมที่มีคุณภาพจากรากฐาน

ที่เกิดขึ้นจากชุมชน



ภาคผนวก : รูปภาพการจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
การบูรณาการศาสตร์ดนตรีสู่การท างานวิจัยเชิงพื้นที่

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
ห้องประชุมวิจัย ชั้น 14 อาคาร 27

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ภาคผนวก : คลังความรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital
ส านักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

E – library
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)



ภาคผนวก : คลังความรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่

บทความงานวิจัยเชิงพื้นที่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย 

รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)





เพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร

วิทยำลัยกำรดนตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

คู่มือ..กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร



ค ำน ำ

คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร” ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นจำกกำรถอดประสบกำรณ์และระดมควำมคิด
โดยบุคลำกรวิทยำลัยกำรดนตรี ที่ได้จัดท ำผลงำน เสนอขอต ำแหน่ง และได้รับ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 5 หัวข้อที่ส ำคัญ ได้แก่ 

1. ท ำไมต้องท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
2. กำรเลือกประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร
3. กำรวำงแผนกำรท ำงำน
4. สิ่งที่พบจำกกำรลงมือปฎิบตัิจริง
5. ข้อควรพิจำรณำอื่นๆ

คณะผู้จัดท ำ เล็ง เห็นว่ ำ คู่มื อฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกร
ของวิทยำลัยกำรดนตรีและผู้ที่สนใจ อันจะน ำไปสู่กำรออกแบบและวำงแผนกำรจัดท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้ประสบผลส ำเร็จและสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพต่อไป

คณะผู้จัดท ำ 



ท ำไมต้องท ำผลงำนทำงวิชำกำร
• ระเบียบ/ข้อบังคับ/สัญญำมหำวิทยำลัย
• เพิ่มรำยได้ให้กับตนเอง
• พัฒนำศักยภำพให้กับตนเองและน ำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตร
• พัฒนำแวดวงวิชำกำรดนตรี
• น ำผลงำนไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
• สร้ำงชื่อเสียงให้ตนเองและหน่วยงำน
• ใช้ในกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
• แรงผลักดันจำกเพื่อนร่วมงำน



กำรเลือกประเภทของผลงำน
• ควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของผู้จัดท ำ

• ท ำตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ

• ต้องกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

• ต่อยอดควำมรู้ทำงวิชำชีพของตนเอง

• ต่อยอด/พัฒนำจำกผลงำนที่ใช้อยู่เป็นประจ ำ

• สร้ำงนวัตกรรมต้นแบบ/ไม่มีในท้องตลำด

• เป็นองค์ควำมรู้ที่ขำดแคลน/ยังไม่มีผู้ใดจัดท ำ

• เผยแพร่ควำมรู้สู่สังคมวงกว้ำง

• ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้อย่ำง
อิสระเสรี

• สร้ำงรำยได้



กำรวำงแผนกำรท ำงำน
• จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน

• ก ำหนดไทม์ไลน์ (ท ำทุกวันหยุด)

• ท ำในแหล่งที่กระตุ้นกำรท ำงำน

• สร้ำงแรงบันดำลใจให้ตนเอง

• ศึกษำงำนที่เคยมีคนท ำมำก่อนหน้ำ

• ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ/ผู้มีประสบกำรณ์

• ก ำหนดกรอบ/ขอบเขตของงำนใหชัดเจน

• จัดแบ่งประเภท/ควำมส ำคัญของงำนที่จะท ำ

• เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ



สิ่งที่พบจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
เอกสำรประกอบกำรสอน

• ควำมเข้ำใจในเกณฑ์มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้/กำรค ำนวณ

• ปัญหำกำรออกแบบแผนบริหำรกำรสอน

• แบบฟอร์ม

• เนื้อหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน

• คุณภำพของเอกสำร/เนื้อหำ



สิ่งที่พบจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
ต ำรำ/หนังสือ

• กำรภิจหลักจ ำนวนมำก

• ภำรกิจครอบครัว

• ปัญหำสุขภำพ/ปัญหำส่วนตัว

• ควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยี

• ระยะเวลำกำรตีพิมพ์เผยแพร่

• ควำมเชี่ยวชำญของผู้ตรวจประเมินผลงำน



สิ่งที่พบจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
งำนวิจัย

• ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

• กำรขอจริยธรรมกำรวิจัย

• ขั้นตอน/ระยะเวลำกำรเผยแพร่

งำนสร้ำงสรรค์

• ควำมแน่นอนของเกณฑ์



ข้อควรพิจำรณำอื่นๆ

• ศึกษำหลักเกณฑ์ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้

• ปรึกษำ/หำรือกับผู้มีประสบกำรณ์/ผู้รู้

• ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง

• เลือกเนื้อหำและสำขำที่ตนเองถนัด

• วำงแผนและลงมือท ำอย่ำงจริงจัง



และแล้วภำรกิจก็จะส ำเร็จดังใจหวัง



คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ท ำไมต้องท ำผลงำนทำงวิชำกำร
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/สัญญำมหำวิทยำลัย
- เพิ่มรำยได้ให้กับตนเอง
- พัฒนำศักยภำพให้กับตนเองและน ำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตร
- พัฒนำแวดวงวิชำกำรดนตรี
- น ำผลงำนไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- สร้ำงชื่อเสียงให้ตนเองและหน่วยงำน
- ใช้ในกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- แรงผลักดันจำกเพื่อนร่วมงำน

กำรเลือกประเภทของผลงำน
- ควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของผู้จดัท ำ
- ท ำตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ
- ต้องกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ต่อยอดควำมรู้ทำงวิชำชีพของตนเอง
- ต่อยอด/พัฒนำจำกผลงำนท่ีใช้อยู่เป็นประจ ำ
- สร้ำงนวัตกรรมต้นแบบ/ไม่มีในท้องตลำด
- เป็นองค์ควำมรู้ที่ขำดแคลน/ยังไม่มีผู้ใดจัดท ำ
- เผยแพร่ควำมรู้สู่สังคมวงกว้ำง
- ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้อย่ำงอิสระเสรี
- สร้ำงรำยได้

กำรวำงแผนกำรท ำงำน
- จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน
- ก ำหนดไทม์ไลน์ (ท ำทุกวันหยุด)
- ท ำในแหล่งท่ีกระตุ้นกำรท ำงำน
- สร้ำงแรงบันดำลใจให้ตนเอง
- ศึกษำงำนท่ีเคยมีคนท ำมำก่อนหน้ำ
- ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ/ผู้มีประสบกำรณ์
- ก ำหนดกรอบ/ขอบเขตของงำนใหชัดเจน
- จัดแบ่งประเภท/ควำมส ำคัญของงำนท่ีจะท ำ
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ

ส่ิงที่พบจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
- กำรภิจหลักจ ำนวนมำก
- ภำรกิจครอบครัว
- ปัญหำสุขภำพ/ปัญหำส่วนตัว
- ควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยี
- ระยะเวลำกำรตีพิมพ์เผยแพร่
- ควำมเชี่ยวชำญของผู้ตรวจประเมินผลงำน
- ควำมเข้ำใจในเกณฑ์มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้/กำรค ำนวณ
- ปัญหำกำรออกแบบแผนบริหำรกำรสอน
- แบบฟอร์ม
- เนื้อหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
- คุณภำพของเอกสำร/เนื้อหำ
- ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
- กำรขอจริยธรรมกำรวิจัย
- ขั้นตอน/ระยะเวลำกำรเผยแพร่
- ควำมแน่นอนของเกณฑ์

ข้อควรพิจำรณำอื่นๆ
- ศึกษำหลักเกณฑ์ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
- ปรึกษำ/หำรือกับผู้มีประสบกำรณ์/ผู้รู้
- ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง
- เลือกเนื้อหำและสำขำท่ีตนเองถนัด
- วำงแผนและลงมือท ำอย่ำงจริงจัง



ภำคผนวก



ภำคผนวก




