รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “เสวนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัย”
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ตึกใหม่ ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
----------------------------------ตามที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ได้จั ด กิจ กรรม “เสวนาการจัด การความรู้เพื่ อ พั ฒ นา
คุณ ภาพการจัด การเรียนการสอนในระดับ อุด มศึก ษาและงานวิจัย ” เมื่ อวันจั นทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ (ตึกใหม่ ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุ รี
โดยมีวทิ ยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. รศ. ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ดู แ ลงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรฐานหลั ก สู ต ร
การจัดการความรู้ ความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ผศ. ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

ทั้ง 4 ท่าน ได้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
และงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพด้านการจั ดการเรียนการสอนในระดับ อุด มศึ กษาและงานวิจั ย ให้ไ ด้แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี
(good practice) ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายงานวิชาการ จึงได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้คณาจารย์
นาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Active Learning เป็ นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญ หาหรือประกอบอาชีพในอนาคต
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนาเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรีย นกั บผู้ เรียนและผู้เรียนกับ ผู้ส อน Active Learning จึง ถือ เป็ นการจัด การเรีย นการสอนประเภทหนึ่ ง
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม student
engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน
หลักสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมีบทบาท
อานวยความสะดวกและจั ดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อ ให้ ผู้เรี ยนสร้างความรู้ด้ วยตนเอง จนเกิด เป็ นการเรีย นรู้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
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วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. การจั ด การเรีย นรู้ แ บบเน้ น ประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็ น การสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม
เหมาะกับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จาเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้น
ให้ ผู้ เรีย นสะท้ อ นความคิ ด อภิ ป ราย สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากสถานการณ์ ตั ว อย่ างเทคนิ ค การสอนที่ ใช้ ในการจั ด
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้
1.1 เทคนิ ค การสอนแบบการสาธิ ต ผู้ ส อนวางแผนการสอนและออกแบบกิ จ กรรม
การเรีย นรู้โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสาหรับการบรรยายเนื้อและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมื อ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการทางานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่
และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นดาเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรี ยนซั ก ถามผู้ ส อบแนะน าเทคนิ ค ปลีก ย่ อย จากนั้ น ให้ ผู้เรีย นลงมื อ ปฏิ บั ติ และผู้ ส อนประเมิ น ผู้เรีย น
โดยสัง เกตพร้อมกับให้คาแนะนา ในจุดที่ บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบั ติ
กิจรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
1.2 เทคนิ ค การสอนแบบเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ผู้ ส อนวางแผนและออกแบบกิ จ กรรมที่ เน้ น
การฝึก ทัก ษะ เช่น การฝึกทั กษะทางภาษา โดยจัด กิจกรรมที่ กระตุ้น ให้ ผู้เรีย นได้ฝึก ทัก ษะซ้า ๆ อาจเป็ น
ในลัก ษณะใช้โปรแกรมช่ ว ยสอน สาหรั บ การฝึ ก โดยผู้ ส อนมี บ ทบาทให้ คาแนะน า อ านวยความสะดวก
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem Based Learning)
เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติขึ้นจาก
ความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญ หาเป็น
ฐานคือการเลือกปัญ หาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถาม วิเคราะห์ วางแผน
กาหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้
จากการลงมือแก้ปัญหา
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)
เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลาดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่อง
จากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถ
สร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนาไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิดของคณาจารย์คระมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่ง ออกเป็น การสอนที่ เน้น กระบวนการคิด อย่ างมี
วิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี้
การสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เป็นหัวใจสาคัญของการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิด
คาถามหรือตั้งคาถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้
จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะ
และสรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือทาแบบฝึกหัด เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
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4. การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (Community-based Learning)
เป็นแนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบเปิด ที่บูรณาการทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ ทุกคน
มีสิทธิ เพื่อที่จะให้ความเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการเพิ่ม
ความสาคัญ ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่น ๆ
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ต้องหันมาให้ความสาคัญกับเยาวชนและบุตรหลาน โดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายในครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เป็นฐานรากของสังคม
2. เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ
2.1 การวางแผนการเขียนผลงาน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
1. ให้ ว างเป้ าหมาย คื อ การสร้างวั ฒ นธรรมการท างานให้ ดี ที่ สุด เพื่ อ ให้ ผ ลงานออกมาดี
และมีประโยชน์
2. ควรวางแผนในการขอตาแหน่ ง ทางวิช าการไปตลอดเส้ นทาง ทั้ ง ผศ.และ รศ. ซึ่ ง ต้อ ง
สอดคล้องกับวิชาที่สอน ตัวอย่างเช่น สอนอยู่ 2 วิชา วิชาหนึ่ง (ที่ควรจะเก็บไว้ตอนขอ รศ.) เขียนตาราเผื่อขอ
ผศ.ไปแล้ว กล่าวคือ เขียนตาราที่ยากในการขอ ผศ. ไปแล้ว เวลาขอ รศ.ก็ไม่มีตาราที่ยากกว่าหรือลึกซึ้งกว่า
ให้เขียนแล้ว ต้องคิดใหม่ เสียเวลา
3. ศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการที่ต้องใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รวมทั้ง ศึกษาcourse outline ซึ่งตาราต้องเขียนให้สอดคล้องกับ outline
4. การวางแผนงานของผู้ด ารงตาแหน่ง ทางวิชาการ ให้ เริ่มต้น ผลิตผลงานที่ต่างจากผู้อื่ น
โดยเลือกหัวข้อที่แตกต่าง เขียนในเชิง implication โดยพิจารณาว่าจะนาไปใช้กับกลุ่มใด หลายท่านเริ่มสร้าง
ผลงานวิชาการ โดยเริ่มจากการทาตาราก่อน แล้วจึงผลิตผลงานวิจัย มีบางท่านเริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนแล้ว
จึงทาตารา ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์หรือโอกาสของแต่ละท่าน
2.2 เทคนิคการเขียนตารา ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ต้ อ งศึ ก ษาและอ่ า นจากตั ว อย่ า งต าราที่ ดี จ านวนมาก เช่ น ต าราจากต่ า งประเทศ
ศึก ษารู ป แบบการเขีย น เช่น ค าน า index ด้ านท้ า ยเล่ ม จะท าให้ ต าราดู ดี มี ม าตรฐาน ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ต ารา
ต่างประเทศจะมีดัชนีคา
2. ประสบการณ์จากการสอนมีส่วนสาคัญ ที่ช่วยให้ผู้เขียนสามารถกาหนดการเขียนได้ เช่น
เรื่องใดที่พบว่านักศึกษามักไม่ค่อยเข้าใจ การเขียนต้องขยายเรื่องนั้นให้มากขึ้น และต้องเขียนให้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้อ่าน
3. การเขี ย นค าน า ควรเขี ย นให้ เห็ น ความเป็ น มาเป็ น ไปของต ารา รวมทั้ ง แรงบั น ดาลใจ
สามารถเขียนได้หลายหน้าแต่ต้องมีเนื้อหาสาระ ไม่เป็นน้าท่วมทุ่ง
4. การเขียนตาราในแต่ละบทควรมีวัตถุประสงค์ช่วงต้นบท และควรมีบทสรุปตอนท้ายบท
5. ผลงานของนักศึกษาซึ่งได้จากการเรียนการสอนในวิชา ผู้เขียนสามารถนามาเป็นตัวอย่าง
ในตาราได้ และต้องอ้างอิงที่มาด้วย
6. การเสริมเนื้อหามาเพื่อทาให้ตาราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใส่รูปภาพ แผนผัง ตาราง
แผนภูมิต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยศึกษาจากการอ่านตาราของผู้อื่น และออกแบบให้สวยงาม
สาคัญมาก คือ การนาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ ต้องเขียนอ้างอิงด้วย
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7. การหา reader ช่วยอ่านตารา เป็นสิ่งสาคัญ ที่ช่วยให้ผู้เขียนได้นาตาราไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
ยิ่งอ่านมากคนยิ่งดี ผู้เขียนต้องยอมลงทุนในส่วนนี้บ้าง แม้แต่นักศึกษาก็ควรให้ช่วยงานเพราะเป็นผู้ใช้ตารา
โดยตรง
8. การใช้คาในการเขียนตาราต้องระวังเรื่องการใช้คาให้คงเส้นคงวา (consistency) ตลอดทั้ง
เล่ม เนื่องจากการทาตาราต้องใช้เวลานาน อาจทาให้คาที่ใช้ไม่เหมือนเดิมได้ จาเป็นต้องหมั่นทบทวนเนื้อความ
เดิมอยู่เสมอ
9. การเขียนตาราต้องวางแผนให้มีการเผื่อเวลาสาหรับให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่านให้
10. การน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการเขี ย นต าราให้ ส ะดวกขึ้ น เช่ น ในโปรแกรม word
จะมี function ที่ชื่อว่า navigation ซึงช่วยสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมทั้งสารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง
และยังช่วยสร้าง คาสาคัญ (Index) ในท้ายเล่มให้ด้วย โปรแกรม visio เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทารูปภาพ
และโปรแกรม Endnote ใช้สาหรับการทาบรรณานุกรมด้านท้ายเล่ม
3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนมีวิธีการที่สาคัญดังนี้
1. ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย
มีความเป็นวิชาการที่แสดงถึงภูมิรู้ ของผู้เสนอโครงร่างวิจัยว่าเป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาสาระและ
สะท้อนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยว่าได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมเป็นอย่างดี
2. การตั้งชื่อหัวข้อวิจัย
น่ า สนใจ ทั น สมั ย และเป็ น ประโยชน์ โดยพิ จ ารณาจากผลการวิ จั ย ว่ า องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้
เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ และนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญ หาสังคม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมได้
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เขียนให้ชัดเจน กระชับ รัดกุม และสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย ถ้าเขียนชัดเจนจะทาให้มองเห็น
แนวทางในการดาเนินการวิจัยได้ง่ายขึ้น
4. การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เป็นส่วนชี้นาให้ผู้อ่านเข้าสู่หัวข้อปัญ หาการวิจัยกล่าวถึงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องทาวิจัย
เรื่องนี้ ควรเขี ยนเริ่มต้ นด้ วยการนาเข้าสู่ปั ญ หาการวิจั ย อธิบ ายที่ มาของปัญ หาการวิจั ย โดยระบุ ปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นและควรอ้างอิงหลักฐานที่มาของปัญหา เพื่อแสดงให้เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
5. การตั้งสมมุติฐานของการวิจัย
เป็นการคาดคะเนคาตอบที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งจะได้จากการวิจัยไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผล
6. การเขียนนิยามศัพท์
เป็ น การเขี ย นให้ ค วามหมายคาหรื อประโยคที่ ผู้ วิจั ยต้ อ งการสื่อ ความหมายให้ ผู้ อ่ านเข้ าใจ
ตรงกัน
7. การเขียนทบทวนวรรณกรรม (เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
เป็ น การเขีย นรวบรวมและเรีย บเรีย งเกี่ ยวกั บ ประมวลผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประเด็ น
ที่ทาวิจัย เช่น ผลงานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการ ตารา หนังสือ เพื่อศึกษาประเด็น แนวคิด ระเบียบวิธี
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วิจัย ข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้
ในเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา คุณภาพของงานวิจัย รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการของผู้วิจัย
4. การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
ขั้นตอนการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ดาเนินการได้ดังนี้
1. น าขั้ น ตอนการด าเนิน งานวิจั ยระบุ ในแผนการสอน โดยให้ ร ะบุ กิ จกรรมที่ เป็ น ตอนใน มคอ.3
(หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล)
2. น าองค์ ค วามรู้ที่ ได้ จ ากงานวิ จั ย มาบู ร ณาการกั บ รายวิ ชาที่ มี เนื้ อ หาสอดคล้ อ ง โดยมี แ นวทาง
การดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 (หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3. การบู ร ณาการรายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้ ข องงานวิ จั ย และฝึ ก ปฏิ บั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษา
มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 (หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล)
ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงจนถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจั ยกับอาจารย์และชุมชน เช่น เป็นผู้ช่วยวิจัย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการการวิจัย ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้



