
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “เสวนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัย”  

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ตึกใหม่ ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

----------------------------------- 
ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัย” เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2562        
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกใหม่ ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       
โดยมีวทิยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
  1. รศ. ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  
      ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร         
การจัดการความรู้ ความเส่ียง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  2. ผศ. ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 
      ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  3. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์  หุ่นศรีงาม  ผลพานิช 

    ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริหารวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  4. อาจารย์พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์  
      ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
ท้ัง 4 ท่าน ได้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
และงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ    
ในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัย ให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดี       
(good practice) ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายงานวิชาการ จึงได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้คณาจารย์
น าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
     Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย
มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง       
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริม student 
engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 

หลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมีบทบาท
อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้       
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
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วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอน      
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม 
เหมาะกับรายวิชาท่ีเน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้น
ให้ ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย ส่ิงท่ีได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการสอนท่ีใช้ในการจัด       
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้ 

              1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรม        
การเรียนรู้โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายเนื้อและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการท่ีจะลงมือ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าท่ี
และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นด าเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามผู้สอบแนะน าเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียน       
โดยสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน า ในจุดท่ีบกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติ        
กิจรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

             1.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมท่ีเน้น          
การฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ า ๆ อาจเป็น        
ในลักษณะใช้โปรแกรมช่วยสอน ส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก      
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)      
เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาท่ีสมมุติขึ้นจาก
ความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานคือการเลือกปัญหาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผน
ก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อ
เสร็จส้ินกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงส่ิงท่ีได้
จากการลงมือแก้ปัญหา 

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
เป็นกระบวนการสอนท่ีผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลาดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่อง
จากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีมี จนสามารถ
สร้างส่ิงใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
คิดของคณาจารย์คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีข้ันตอนดังนี้ 

การสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น              
เป็นหัวใจส าคัญของการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิด
ค าถามหรือตั้งค าถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิดและเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในช้ันเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยช้ีแนะ    
และสรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาช้ินงาน หรือท าแบบฝึกหัด เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
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4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)    
เป็นแนวคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับท้ังความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการศึกษา 
เป็นการศึกษาระบบเปิด ท่ีบูรณาการท้ังการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ี ทุกคน    
มีสิทธิ เพื่อท่ีจะให้ความเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการเพิ่ม
ความส าคัญของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่น  ๆ 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ต้องหันมาให้ความส าคัญกับเยาวชนและบุตรหลาน โดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายในครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เป็นฐานรากของสังคม 
 2. เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ  
              2.1 การวางแผนการเขียนผลงาน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้วางเป้าหมาย คือ การสร้างวัฒนธรรมการท างานให้ดีท่ีสุด เพื่อให้ผลงานออกมาดี      
และมีประโยชน์  

2. ควรวางแผนในการขอต าแหน่งทางวิชาการไปตลอดเส้นทาง ท้ัง ผศ.และ รศ. ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวิชาท่ีสอน ตัวอย่างเช่น สอนอยู่ 2 วิชา วิชาหนึ่ง (ท่ีควรจะเก็บไว้ตอนขอ รศ.) เขียนต าราเผ่ือขอ 
ผศ.ไปแล้ว กล่าวคือ เขียนต าราท่ียากในการขอ ผศ. ไปแล้ว เวลาขอ รศ.ก็ไม่มีต าราท่ียากกว่าหรือลึกซึ้งกว่า  
ให้เขียนแล้ว ต้องคิดใหม่ เสียเวลา  

3. ศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการท่ีต้องใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมทั้ง ศึกษาcourse outline ซึ่งต าราต้องเขียนให้สอดคล้องกับ outline 

4. การวางแผนงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ เริ่มต้นผลิตผลงานท่ีต่างจากผู้อื่น     
โดยเลือกหัวข้อท่ีแตกต่าง เขียนในเชิง implication โดยพิจารณาว่าจะน าไปใช้กับกลุ่มใด หลายท่านเริ่มสร้าง
ผลงานวิชาการ โดยเริ่มจากการท าต าราก่อน แล้วจึงผลิตผลงานวิจัย มีบางท่านเริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนแล้ว   
จึงท าต ารา ท้ังนี้ขึ้นกับสถานการณ์หรือโอกาสของแต่ละท่าน 
     2.2 เทคนิคการเขียนต ารา ควรพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. ต้องศึกษาและอ่านจากตัวอย่างต าราท่ี ดีจ านวนมาก เช่น ต าราจากต่างประเทศ         
ศึกษารูปแบบการเขียน เช่น ค าน า index ด้านท้ายเล่ม จะท าให้ต าราดูดีมีมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ต ารา
ต่างประเทศจะมีดัชนีค า  

    2. ประสบการณ์จากการสอนมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เขียนสามารถก าหนดการเขียนได้ เช่น 
เรื่องใดท่ีพบว่านักศึกษามักไม่ค่อยเข้าใจ การเขียนต้องขยายเรื่องนั้นให้มากขึ้น และต้องเขียนให้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้อ่าน  

    3. การเขียนค าน า ควรเขียนให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของต ารา รวมท้ังแรงบันดาลใจ 
สามารถเขียนได้หลายหน้าแต่ต้องมีเนื้อหาสาระ ไม่เป็นน้ าท่วมทุ่ง 

    4. การเขียนต าราในแต่ละบทควรมีวัตถุประสงค์ช่วงต้นบท และควรมีบทสรุปตอนท้ายบท 
    5. ผลงานของนักศึกษาซึ่งได้จากการเรียนการสอนในวิชา ผู้เขียนสามารถน ามาเป็นตัวอย่าง  

ในต าราได้ และต้องอ้างอิงท่ีมาด้วย 
    6. การเสริมเนื้อหามาเพื่อท าให้ต าราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใส่รูปภาพ แผนผัง ตาราง 

แผนภูมิต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยศึกษาจากการอ่านต าราของผู้อื่น และออกแบบให้สวยงาม  
ส าคัญมาก คือ การน าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ ต้องเขียนอ้างอิงด้วย 
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    7. การหา reader ช่วยอ่านต ารา เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เขียนได้น าต าราไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ยิ่งอ่านมากคนยิ่งดี  ผู้เขียนต้องยอมลงทุนในส่วนนี้บ้าง  แม้แต่นักศึกษาก็ควรให้ช่วยงานเพราะเป็นผู้ใช้ต ารา
โดยตรง  

    8. การใช้ค าในการเขียนต าราต้องระวังเรื่องการใช้ค าให้คงเส้นคงวา (consistency) ตลอดท้ัง
เล่ม เนื่องจากการท าต าราต้องใช้เวลานาน อาจท าให้ค าท่ีใช้ไม่เหมือนเดิมได้ จ าเป็นต้องหมั่นทบทวนเนื้อความ
เดิมอยู่เสมอ 

    9. การเขียนต าราต้องวางแผนให้มีการเผ่ือเวลาส าหรับให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่านให้ 
    10. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเขี ยนต าราให้สะดวกขึ้น เช่นในโปรแกรม word            

จะมี function ท่ีช่ือว่า navigation ซึงช่วยสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมทั้งสารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง 
และยังช่วยสร้าง ค าส าคัญ (Index) ในท้ายเล่มให้ด้วย โปรแกรม visio เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการท ารูปภาพ
และโปรแกรม Endnote ใช้ส าหรับการท าบรรณานุกรมด้านท้ายเล่ม 
 3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

    การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนมีวิธีการท่ีส าคัญดังนี้ 
     1. ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย  
     มีความเป็นวิชาการท่ีแสดงถึงภูมิรู้ของผู้เสนอโครงร่างวิจัยว่าเป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาสาระและ
สะท้อนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยว่าได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมเป็นอย่างดี 
     2. การต้ังชื่อหัวข้อวิจัย 
        น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์  โดยพิจารณาจากผลการวิจัยว่า องค์ความรู้ ท่ี ได้              
เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ      
คนในสังคมได้ 
     3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เขียนให้ชัดเจน กระชับ รัดกุม และสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย ถ้าเขียนชัดเจนจะท าให้มองเห็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยได้ง่ายข้ึน 
     4. การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
         เป็นส่วนช้ีน าให้ผู้อ่านเข้าสู่หัวข้อปัญหาการวิจัยกล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องท าวิจัย
เรื่องนี้  ควรเขียนเริ่มต้นด้วยการน าเข้าสู่ปัญหาการวิจัย อธิบายท่ีมาของปัญหาการวิจั ย โดยระบุปัญหา         
ท่ีเกิดขึ้นและควรอ้างอิงหลักฐานท่ีมาของปัญหา เพื่อแสดงให้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 
     5. การต้ังสมมุติฐานของการวิจัย 
         เป็นการคาดคะเนค าตอบท่ีเป็นองค์ความรู้ซึ่งจะได้จากการวิจัยไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทาง    
ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผล 
     6. การเขียนนิยามศัพท์ 
         เป็นการเขียนให้ความหมายค าหรือประโยคท่ีผู้วิจัยต้องการส่ือความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ
ตรงกัน 
     7. การเขียนทบทวนวรรณกรรม (เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง) 
         เป็นการเขียนรวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับประมวลผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น        
ท่ีท าวิจัย เช่น ผลงานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการ ต ารา หนังสือ เพื่อศึกษาประเด็น แนวคิด ระเบียบวิธี
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วิจัย ข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้
ในเรื่องท่ีผู้วิจัยศึกษา คุณภาพของงานวิจัย รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการของผู้วิจัย 
 4. การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการสอน 
    ขั้นตอนการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. น าขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยระบุในแผนการสอน โดยให้ระบุกิจกรรมท่ีเป็นตอนใน มคอ.3    
(หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) 
 2. น าองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยมาบูรณาการกับรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง โดยมีแนวทาง          
การด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
     ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณารายวิชาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานวิจัย 
     ขั้นตอนท่ี 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 (หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) 
     ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
     ขั้นตอนท่ี 5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 3. การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ของงานวิจัยและฝึกปฏิบั ติให้นักศึกษา               
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
     ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณารายวิชาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานวิจัย 
     ขั้นตอนท่ี 2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 (หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล)  
     ขั้นตอนท่ี 3 ให้นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงจนถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ 
     ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยกับอาจารย์และชุมชน เช่น เป็นผู้ช่วยวิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการวิจัย ฯลฯ 
     ขั้นตอนท่ี 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


