
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
        2) แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
รายละเอียดแนวปฏิบัติทั้งสองเป็นดังต่อไปนี้ 

1. แนวปฏิบัติเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
จากการประชุมตามโครงการการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่

ผลงานวิจัย สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ก าหนดกลุ่ม / ทีม / แต่งตั้งพี่เลี้ยงประจ าทีมเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัย และ
ตรวจสอบเอกสารบทความ ให้ข้อเสนอแนะก่อนสั่งตีพิมพ์ในวารสารในกลุ่ม TCI ที่ได้รับการ
ยอมรับหรือส่งน าเสนอในการประชุมระดับชาติ / นานาชาติ 

2. จัดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งตีพิมพ์  ทุน การประชุม
วิชาการระดับต่าง ๆ 

3. จัดเวทีน าเสนอในระดับวิทยาเขต / การประชุมเพื่อสร้างความม่ันใจ ประสบการณ์ใน
การน าเสนอการวิจัย (เป็นงานวิจัยจากการปฏิบัติงาน / การสอนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

4. จัดหาแหล่งทุนวิจัย / การน าเสนอวิจัยภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้วิจัย 

5. จัดเวทีน าเสนอผลการน าเสนอวิจัยหรือบทความที่น าเสนอภายนอกเพื่อเป็นประสบการณ์
ให้บุคคลในคณะฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกคณะ/ วิทยาเขตได้รับรู้ รับทราบ 

แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร ์
 



 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์จะน าเสนอแนวปฏิบัติไปยังฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการใช้ประโยชน์และการด าเนินการต่อไป 

2. แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
จากการสรุปประเด็นการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

สามารถแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

ผลการแบ่งปันประสบการณ์แต่ละส่วนเป็นดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมพบประสบการณ์ใน
การพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 8 ประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 
ประสบการณ์ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการปฏิบัติการไหว้ในวิชาคุณธรรมส าหรับครู 
1. ผู้สอนน าถึงความส าคัญของการไหว้และประโยชน์การไหว้ที่
ถูกต้อง 
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง 
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติ และท าทุกครั้งเมื่อพบกัน 
4. ฝึกให้ผู้เรียนสังเกตการไหว้ของบุคคลอื่น ๆ เมื่อมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมหรือโครงการ 
5. ผู้สอนกระตุ้นเตือน และกล่าวชมผู้ที่พัฒนาการไหว้ของตนเองให้
สวยงาม 

- ผู้เรียนเกิดทักษะในการไหว้
เห็นคุณค่าความส าคัญของการ
ไหว้ 
- ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อพบปะ
ผู้อื่น / ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

การสอนโดยใช้ CIPPA MODEL ในวิชาวิธีการสอนทางพลศึกษา 
1. ผู้สอนท าความเข้าใจวิธีการสอน CIPPA MODEL 
- C Construct Knowledge       - I Interaction 
- P Process Learning             - P Physical / Involvement 
- A Application 
2. การท าความเข้าใจเนื้อหา / ประเด็นวิชาท่ีสอน 
3. การปรับเนื่อหา และกิจกรรมการสอนตามกระบวนการของ             
CIPPA MODEL 
5. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ สร้างความรู้ 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น 



ประสบการณ์ที่ 3 

 

 

 

 

 
 

ประสบการณ์ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนแบบ Q และ A หรือถามตอบในรายวิชาวิจัยในชั้นเรียน 
1. ครูทบทวนภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียน 
2. หาวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน / นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3. ก าหนดค าถามที่สามารถใช้ถามได้ในแต่ละเนื้อหา / ประเด็น 
4. ใช้ค าถามในห้องเรียนจากง่าย – ยาก –            สรุปสิ่งที่ถาม 
5. สร้างความเคยชินและบรรยากาศกันเองในการถาม – ตอบไม่
ตัดสินค าตอบถูก / ผิดเร็วเกินไป 
6. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้ค าถามนั้นง่ายขึ้นนักศึกษาภูมิใจที่หา
ค าตอบได้ 

- นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- กระตุ้นให้คิดมากกว่ารับ
ความรู้ 
- มีความตื่นตัวในการเรียน 
- ให้ความส าคัญกับการฟังผู้อื่น
มากขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตอบค าถาม 
- พัฒนาการคิดให้เป็นระบบ 
 

การสอนแบบ think - pair – share ในวิชาการบริหารและ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ครูน าเสนอประเด็นความรู้ที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ประมาณ 
   15 - 30 นาท ี
2. ก าหนดประเด็นให้นักศึกษาค้นหาข้อมูล / คิดหาค าตอบ 
- ให้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง บันทึกข้อมูลในกระดาษ 
- จับคูน่ าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดกับคู่ของตน 
- จับกลุ่ม 4 คน แลกเปลี่ยนความคิด 
3. น าเสนอประเด็นที่ได้จากการคิดของแต่ละกลุ่ม 
4. บันทึกความคิดสิ่งที่ได้จากแต่ละกลุ่มสรุปร่วมกัน 

- นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบ
การคิดทบทวนของตนเองการ
จับคู่แข่งขันความคิดและการ
ระดมสมอง 
- นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้น า 
/ สรุปประเด็นจากสิ่งที่ฟัง 
- การมีส่วนร่วม และสนุกสนาน
กับการเรียนรู้ 
 

การจัดประสบการณ์สรุปการเรียนรู้จากการสังเกตการสอน 
1. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ให้ผู้เรียนได้คิด ได้แสดงออกผ่าน
การคิดและการน าเสนอผลงาน 
2. ก าหนดประเด็นในการอภิปรายร่วมกันในแต่ละกลุ่ม 
- สิ่งท่ีได้รับ / เรียนรู้จากการสังเกตการสอนสภาพปัญหาท่ีเกิดใน
โรงเรียน นักเรียน ชุมชน ฯลฯ 
- แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
3. ให้เวลาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมสมองของตน 
5. สรุปภาพรวมสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งหมด 

- นักศึกษาได้ทบทวนคิดถึง
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ การสังเกตการสอนใน
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การ
ระดมสมอง 
- การน าเสนองานของตนเอง 
- การรับฟังประสบการณ์ของ
บุคคลอื่น และการเรียนรู้ร่วมกัน 
 



ประสบการณ์ที่ 6 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนโดยการแบ่งปันประสบการณ์ในอดีตใน                   
วิชาทักษะแชร์บอล 
1. การสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม โดยยกเรื่องราวให้มองเห็น
ประเด็น เหตุการณ์ท่ีดีหรือไม่ดี 
2. การเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดกับตนเพื่อเป็นตัวอย่าง
ปฏิบัติท้ังในทางที่เกิดผลในทางบวกและทางลบ 

- นักศึกษาให้ความสนใจการเรยีน
เพราะได้ฟังประสบการณ์จริงเรื่องเล่า
ท่ีเกิดขึ้นจริง 
- นักศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจใน
เรื่องท่ีเรียนเพราะมองเห็นภาพท่ีจะ
เกิดขึ้นจริงเชื่อมโยงความรู้กับ
ประสบการณ์ท่ีผ่านการบอกเล่า 

การสอนโดยการยึดความจ าเป็นตามบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน
ในวิชาทักษะยิมนาสติก 
1. จ าแนกทักษะท่ีจ าเป็นของผู้เรียน ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีจะเป็น 
- โค้ชยิมนาสติก 
- ครูผู้สอนยิมนาสติก 
2. ให้ความรู้ / การฝึกทักษะท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
3. ฝึกทักษะจากทักษะพื้นฐาน หรือทักษะท่ีง่ายก่อนฝึกทักษะ              
ท่ียาก 
4. การฝึกซ้อม และเน้นย้ าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความช านาญ 

- นักศึกษามีความรู้ตามบทบาทของ
ตน 
- นักศึกษามีความช านาญมีทักษะ
ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ตน 
 

การพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ า/เทนนิส ตามความสนใจของ
ผู้เรียน 
1. สอบถามความถนัด ความต้องการ เป้าหมายของนักศึกษาแต่
ละบุคคล 
2. เปิดสนามและช่วงเวลาส าหรับการฝึกทักษะกีฬาตามความ
สนใจ 
3. เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษาได้พัฒนาหรือใช้ทักษะของตน เช่น การเป็นกรรมการ
ตัดสินกีฬา 

- นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกีฬาความ
ต้องการ ความถนัด ความสามารถ
ของตน 
- นักศึกษามีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬามากขึ้น 
- นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการให้กับสังคม  
 



2.2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประสบการณ์ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามโครงการศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

1. การประสานงานวิทยากรภายนอก คัดเลือกวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

2. ก าหนดโจทย์ รูปแบบ และกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึน ผลที่
ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา 

3. วางแผนจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบการฟัง – คิด – เขียน – เล่น 
– สรุปการเล่น 

4.  ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

กิจกรรมตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
- การด าเนินการเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ 1 

- กิจกรรมเป็นการบรรยายโดยวิทยากรเพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐาน 

- แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษา ก าหนดประเด็นให้นักศึกษาระดม
สมอง 

- เปิดโอกาส / จัดเวทีให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตน 

นักศึกษาได้แสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับการชื่นชมจาก
วิทยากรว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ตั้งใจปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้กิจกรรมตาม
โครงการได้ทั้งความรู้ และความ
สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม ได้พัฒนาทักษะการคิด 
การท างานกลุ่ม การอภิปราย
ร่วมกันระดมสมอง การน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากการบรรยาย และการลง
สื่อปฏิบัติด้านระดมความคิด ที่ท า
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่
วิทยากรบรรยายมากข้ึน 
บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน 
 



บทสรุปแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

 แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสามารถด าเนินการได้ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
หรือการจัดกิจกรรม / โครงการพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินพบว่าสิ่งที่นักศึกษาควรต้องได้รับการพัฒนาต่อไปคือ การท างานอย่าง
เป็นระบบ ความตรงต่อเวลาการใส่ใจงานและคุณภาพของงาน การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอให้มีทักษะ 
ความรู้ในการท างานในอนาคต เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ ความสามารถ
ด้านภาษา การน าเสนองาน  

1. การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา / กิจกรรมว่ามีจุดมุ่งหมายต้องการพัฒนาผู้เรียน
ด้านใด ตามจุดประสงค์รายวิชา หลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
2. การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน  ความพร้อม ความสนใจ 

 

3. การเลือกรูปแบบการสอน / กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 

4. การจัดกิจกรรมการสอนการเรียน โดยวิธีการที่หลากหลาย อาจให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด การพิจารณา การวิเคราะห์ การค้นหาความรู้ การจัด / สร้าง
ความรู้ การท างานเป็นกลุ่ม การระดมสมอง การถามตอบ การน าเสนอผลการ
ท างาน การสรุปวิเคราะห์ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ หรือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เปิด
เวที หาโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพ หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวน
ประสบการณ์ของตนเอง 

5. การประเมินผลผู้เรียนผ่านวิธีการ / กระบวนการหลากหลาย  

 

แนวการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ์
 


