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บทนำ 
 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2564 
คณะผู้จัดทำโครงการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการในสองประเด็นได้แก่ 1) การเผยแพร่งานวิจัย 
และ 2) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม นวัตกรรมและและเทคโนโลยี 
อาคารงามขำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  

รายงานฉบับนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลที่ได้จากการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
สมาชิกในคณะศึกษาศาสตร์ ว ันที ่ 18 พฤษภาคม 2564 เร ื ่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจ ัย  ประเด็น:             
การเผยแพร่งานวิจัย... (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) และ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นต่าง ๆ จะได้สรุปดังนำเสนอต่อไป 

  



รายงานโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุม นวัตกรรมและและเทคโนโลยี 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประเด็น: การเผยแพร่งานวิจัย...(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) 
…………………………………………………………………………………………… 

การเผยแพร่งานวิจัย... (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)  
จากการนำเสนอประเด็นการจัดการความรู้การเผยแพร่งานวิจัย...(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) สามารถสรุป

เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยดังภาพที่ 1 
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า ในการเผยแพร่งานวิจัยตามแนวทางแห่งความสำเร็จเพื่อการเผยแพร่

งานวิจัย มี 3 สิ่งหลักที่แต่ละท่านต้องดำเนินการ ได้แก่ 1) กำหนดตนเองและเป้าหมายในการเผยแพร่งานวิจัย 2) 
การเดินทางสู่เป้าหมาย 3) การเผยแพร่งานวิจัย 

1) กำหนดตนเองและเป้าหมายในการเผยแพร่งานวิจัย 
แต่ละคนต้องกำหนดก่อนว่าในอาชีพของการรับราชการครู แต่ละท่านมองภาพสุดท้ายของตนว่า

เป็นอย่างไร ตอบให้ได้ว่าเราต้องทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยหรือไม่ หากต้องทำ เราต้องทำวิจัยเพ่ืออะไร เพ่ือ
การศึกษาต่อ เพ่ือทำผลงานวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือท้าทาย ฝึกฝนตนเอง เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะหรือความสามารถตามที่สังคมต้องการ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดว่าการ
เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวข้องจำเป็นกับชีวิตเรามากน้อยเพียงใด  

ในการนี้เราควรตัดสินใจด้วยว่าการนำเสนอของเราจะเป็นบทความเดี่ยว/คณะ ปัญหาวิจัย: สร้างสิ่ง
ใหม่หรือไม่ เรารัก ชอบ ถนัด เป็นสิ่งที่ท้าทายเรา เราเชี่ยวชาญหรือไม่ ประเด็นน่าสนใจหรือไม่ หรือเรื่องที่ทำนั้น
เกิดประโยชน์เด็กหรือไม่ ช่วยพัฒนาเด็กหรือไม่ ด้านใด อย่างไร 

2) การเดินทางสู่เป้าหมาย ในการเดินทางสู่เป้าหมาย เราต้องมีพื้นฐานเดิม และความเข้าใจในสิ่งที่เรา
จะทำ ซึ่งอาจได้จากการสอบถามผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ การค้นคว้าด้วยตนเอง หรือทดลองทำเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มี
ประสบการณ์และสะสมไว้สำหรับการเดินทางของตน  

เมื่อจะดำเนินการวิจัย หากต้องการทำงานอย่างมีระบบและผลงานสามารถนำไปใช้ในการพิจารณา
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ 1) ขออนุมัติ ทำคำสั่ง ทำหนังสือเชิญที่ปรึกษา
โครงการ ผู้เชี่ยวชาญ 2) พัฒนาโครงร่างและเครื่องมือวิจัย  3) ขอจริยธรรมวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  
5) เขียนรายงานวิจัย (ย่อ/เต็ม) 6) ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการ peer review จากกรรมการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงเขียนบทความเผยแพร่ 

เมื่อจะเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เราต้องฝึกทักษะ และแสวงหาความรู้ การ
ทำวิจัยต้องทราบการดำเนินการ วิธีวิทยาการวิจัย เนื้อหาที่เราจะทำวิจัย และดำเนินการตามที่วางแผน สรุปเขียน
รายงานวิจัยฉบับเต็ม  ในบางกรณีที่งานวิจัยฉบับเต็มมีหลายวัตถุประสงค์ ก็สามารถแยกย่อยเพื่อเขียนบทความ
วิจัยหลายฉบับก็ได้ เมื่อจะเขียนบทความวิจัย ก็ต้องสามารถสรุปจากงานวิจัยหนึ่งร้อยกว่าหน้า เขียนให้เหลือ 15 
หน้า เราคงต้องพิจารณาว่าจะนำสิ่งใดมาเขียน  



บางกรณีเราต้องการเขียนบทความวิชาการเพ่ือทำการเผยแพร่ก็ทำได้ แต่สิ่งที่เขียนในบทความก็ต้อง
เป็นสิ่งใหม่ ที่มีการสังเคราะห์หรือสร้างหรือพัฒนาจากความคิดเดิม มิใช่การคัดลอกวาง หรือเขียนต่อ แต่ต้องเขียน
เรียบเรียงสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบ หรืออาจสร้างภาพ กรอบ โมเดลสรุปความคิดในเรื่องนั้นทั้งหมด 

2) การเผยแพร่งานวิจัย เราต้องกำหนดให้ได้ว่าเราจะเลือกวิธีการใดในการเผยแพร่งานวิจัย พิจารณา
ข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่เราจะนำการเผยแพร่การวิจัยไปใช้  ปัจจุบันการเผยแพร่มีทั้งใน
รูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  เราในฐานะผู้เขียนต้องค้นหาแหล่งเผยแพร่เหล่านั้น 
ศึกษารูปแบบการเขียนอ้างอิง ค่าใช้จ่าย ศึกษาวันเวลารายละเอียดที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเลขานุการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการนั้น หลังจากนั้นส่งบทความไปยังแหล่งที่จะเผยแพร่ หน้าที่ของเราคือการติดตามและแก้ไข
งานของเราตามคำชี้แนะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาบทความ การนำเสนอแบบนี้ได้รับการยอมรับค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI1 หรือ TCI2 และเหมาะสำหรับผู้ที ่ไม่ชอบ
นำเสนองานผ่านการพูด 

การนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย สถาบัน มักจะจัดการประชุม
นำเสนองานปีละมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ช่องทางนี้จึงมีจำนวนและโอกาสมาในการเผยแพร่ ในการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของ oral presentation 
หรือ poster สิ่งที่เราต้องเตรียมคือฝึกฝนการพูด อธิบาย เราต้องเตรียมความพร้อม ฝึกพูดจนรู้สึกว่าตนเชี่ยวชาญ
ในสิ่งที่นำเสนอ สิ่งที่ทำ และการสร้างการนำเสนอที่ดึงดูด น่าสนใจ (PPT สั้น สีสัน/ ภาพ /วีดีโอ) ก็จะทำให้งาน
การนำเสนอของเราดียิ่งขึ้น ข้อดีคือใช้เวลาสั้นในการตีพิมพ์เล่ม proceeding หลังจากการนำเสนอ ข้อเสียคือ ต้อง
เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะการนำเสนอของตนให้ดี 

สิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เราสามารถเผยแพร่งานวิจัยได้ทั้งในระดับคณะ/วิทยาเขต ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคลีนิควิจัย วางแผนดำเนินการวิจัยและเผยแพร่วิจัยทีม พัฒนาทักษะ ความกล้าหาญในการนำเสนอ
ด้วยการจัดเวทีนำเสนองานวิจัยในคณะหรือวิทยาเขต และจัดทำ Roadmap เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยให้เกิดผล 
และเป็นขั้นตอนอย่างแท้จริง  ส่วนปัจจัยอื่นที่มีผลอย่างมากต่อความท้อแท้เหนื่อยหน่ายและไม่ต้องการทำงานวิจัย
หรือการเผยแพร่งานวิจัย ได้แก่ ปัญหาด้านระเบียบการเบิกจ่ายที่มีความยุ่งยาก และเราไม่ทราบเรื่องเหล่านี้
เพียงพอ จึงควรมีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้ เข้าใจสิ่งที่เบิกจ่าย  หาแนวทางสนับสนุนการเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น  
พิจาณาเรื่องภาระงานหน้าที่ของอาจารย์ที่ทำให้เรามีเวลาน้อยลงในการทำงานวิชาการ  ควรมีการเพิ่มเติม สิ่ง
สนับสนุนต่างๆ มีการจัด แหล่งข้อมูล เวทีเพื่อนำเสนอการวิจัย จัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการวิจัย  ให้เวลาในการ
ปรับตัวเรียนรู้ระเบียบ  ขั้นตอน สภาพองค์กรในระยะหนึ่งพร้อมทั้งช่วยหาพี่เลี้ยงเพ่ือนำเราไปสู่การพัฒนางานวิจัย
และการเผยแพร่งานวิจัย 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แนวทางแห่งความสำเร็จเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย 

 

 
กำหนดตนเอง             

และเป้าหมายในการ
เผยแพร่งานวิจัย 

เพ่ือการศึกษาต่อ 

เพ่ือทำผลงานวิชาการ 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ 

เพ่ือท้าทาย ฝึกฝนตน 

อ 

 
การเดินทางสู่เป้าหมาย 
- เขียนงานวิจัย 
- เขียนบทความวิจัย 
- เขียนบทความ

วิชาการ 

1. ขออนุมัติ คำสั่ง หนังสือเชิญ 

2. พัฒนาโครงร่างและเครื่องมือวิจัย   

3. ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  

บทความเดี่ยว/คณะ 

5. เขียนรายงานวิจัย (ย่อ/เต็ม) 

6. ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย                     
    (peer review) ภายใน ภายนอก 

 
การเผยแพร่งานวิจัย 

1. ค้นหาแหล่งเผยแพร่ 
รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
ค่าใช้จ่าย วันเวลา แก้ไข
ตามคำชี้แนะกรรมการ 
2. เตรียมความพร้อม 
ให้เชี่ยวชาญในสิ่งที่
นำเสนอ สิ่งที่ทำ 
3. สร้างการนำเสนอท่ี
ดึงดูด น่าสนใจ (PPT 
สั้น สีสัน/ ภาพ /วีดีโอ) 

 

วิธีการ: ตีพิมพ์ในวารสาร (TCI) 
นำเสนอการประชุม Oral/Poster P. 

แหล่งเงินทุน: ส่วนตัว/คณะ/
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 

นำเสนอ: ภายในประเทศ/ระดับชาติ 
ต่างประเทศ / ระดับนานาชาติ 

กิจกรรมส่งเสริม 
คณะ/วิทยาเขต 
1. คลีนิควิจัย 
2. เผยแพร่วิจัยทีม 
3. เวทีวิจัยในคณะ
หรือวิทยาเขต 
4. จัดทำ Roadmap 
เพ่ือการเผยแพร่
งานวิจัย 

ระเบียบการเบิกจ่าย 
1. จัดประชุมเพ่ือให้
ความรู้ เข้าใจสิ่งที่
เบิกจา่ย 
2. หาแนวทาง   
สนับสนุนการเบิกจ่าย 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

ภาระงาน  สิ่งสนับสนุน 
แหล่งข้อมูล เวท ีทุน 
เวลาในการปรับตัว
เรียนรู้ระเบียบ         
ขั้นตอน สภาพองค์กร 

ปัญหาวิจัย: สร้างสิ่งใหม่ 
รัก ชอบ ถนัด ท้าทาย 
เชี่ยวชาญ น่าสนใจ 
เกิดประโยชน์เด็ก  

ปัจจัยสนับสนุน 

การคิด ตัดสินใจ 



ข้อสรุปจากการจัดการความรู้ 
 อดีต 

ที่ผ่านมาเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย และทุกท่านมีองค์ความรู้ในการ
เผยแพร่งานวิจัยที่มากเพียงพอ  

ปัจจุบัน 
ในปีการศึกษา 2563 มีคณาจารย์ 2 กลุ่ม ที่ได้นำเสนองานวิจัยของตนเองในระดับชาติ ได้แก่  
กลุ่มท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  รุ่งเรือง และอาจารย์ชยกร ปวรทวีสุข  นำเสนองานวิจัยเรื่อง ผลของ

การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ  เป็นการนำเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

กลุ่มที่ 2 ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ กะรัมย์  นำเสนองานวิจัยเรื ่อง 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา เป็นการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่เกิดขึ้นยังต้องทบทวนว่าการดำเนินการของ KM ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้
เกิดผลที่ชัดเจนของการนำผลจาก KM ในรอบที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์หรือขับเคลื่อนสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ในรอบ
ถัดไป 

อนาคต 
คำถาม 
1. เป้าหมายของการจัดการความรู้ จะหยุดที่เพียงการได้องค์ความรู้ หรือไปที่การนำองค์ความรู้ไปใช้ (ที่

ต้องวางแผนการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง) 
2. เพื่อให้ภาพของการวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ ที่เราจะตั้งเป้าหมายว่าคณาจารย์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ

คณะ มีผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2564 ในลักษณะของการวิจัยเป็นทีมและเดี่ยวจะเป็นไปได้หรือไม่  
3. หากต้องดำเนินการดังกล่าวจะทำอย่างไร ใครรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ และจะวางแผนดำเนินการ

เมื่อไร อย่างไร มีกิจกรรม และขั้นตอนใดบ้าง ใครเกี่ยวข้อง  
 

 
 
 
 
  



รายงานโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

.................................................................................................................................................. 
จากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) โดยให้สมาชิกย้อนระลึกการปฏิบัติงานของตนในบันทึกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวคิดต่อที่ประชุม สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติดังภาพที่ 2 

จากภาพที่ ๒ สามารถอธิบายได้ว่าการพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  มี 7 สิ่งหลักที่แต่ละท่านสามารถดำเนินการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ผู ้เรียนผ่านการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์  ได้แก่  

1) การค้นหา กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้    ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้ดงทำการศึกษาเป้าหมายหลักสตูร 
วิเคราะห์ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ คุณลักษณะนักศึกษา วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาเพ่ือค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้
หรือได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายการศึกษา 

2) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์วิชา/โครงการ ครูผู้สอนต้องทำการแยกแยะวัตถุประสงค์ความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม  คุณลักษณะ ทัศนคติที่อยู่ในรายวิชา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งของการสอน 

3) การวางแผนกำหนดเนื้อหา กิจกรรม สื่อ การประเมิน  เป็นการกำหนดเนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ใช้ในการออนไลน์ งานและการมอบหมายงาน สื่อภาพ วีดีทัศน์ หนังสือ การประเมินงาน ชิ้นงาน เช่น 
การสร้างคลิป การสะสมชิ้นงาน 

4) การตกลงร่วมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดกำหนดช่องทางการเรียน 
ช่วงเวลาเรียน วธิีการเรียน ชิน้งาน การประเมินผล การส่งงาน  มารยาทและระเบียบการเรียนออนไลน์  

5) การค้นหา สื่อ ตัวอย่างเตรียมการเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น วีดีทัศน์การแข่งขัน ภาพ 
ตัวอย่างสถานการณ์ กฎกติกามารยาทการเล่นกีฬา ตัวอย่างงาน ใบงาน สไลด์นำเสนอ 

6) การดำเนินการสอนตามท่ีกำหนด เรียนผ่าน application online: Line, face book, Google meet, 
Zoom ใช้โปรแกรมช่วยเสริม Google classroom, Google drive, Google form, viva, Kahoot เพื ่อทำให้
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์สะดวกมากข้ึน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7) การประเมินผลผู้เรียน การมอบหมายใบงาน การบ้าน ทำวีดีโอคลิป การดำเนินการขั้นตอนนี้สามารถ
ใช้ช่องทางการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินปลายภาคโดยใช้ google form, สะสมชิ้นงาน, take 
home exam 
ปัจจัยความสำเร็จ: แรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน การใช้วิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย  การสร้างข้อตกลงก่อน
เรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ตรวจงาน ความพยายามของครูผู้สอน ธรรมชาติวิชา สิ่งที่ครูต้องใช้ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการชั้นเรียน การสำรวจผู้เข้าเรียน การเพ่ิมความสนใจในการการเรียนรู้ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ความรู้ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ การออกแบบการ
วิเคราะห์หลักสูตรความยากง่าย  การจัดการข้อมูลสื่อนวัตกรรม  การจัดการข้อมูลงานผู้เรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1) การค้นหา กำหนดสิ่งที่
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

2) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
วิชา/โครงการ 

3) การวางแผนกำหนดเนื้อหา 
กิจกรรม สื่อ                   
การประเมิน 

การศึกษาเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ 
คุณลักษณะนักศึกษา วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

4) การตกลงร่วมกับผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ 

5) การค้นหา สื่อ ตัวอย่าง
เตรียมการเพ่ือ               

นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

6) การดำเนินการสอนตามที่
กำหนด 

  7) การประเมินผลผู้เรียน       
สิ่งที่ครูต้องใช้ระหว่าง หรือหลัง              

การจัดการเรียนรู้ 
 

การแยกแยะวัตถุประสงค์ความรู้ ทักษะ คุณธรรม                  
คุณลักษณะ ทัศนคติ 

การกำหนดเนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ กิจกรรมที่ใช้ในการ
ออนไลน์ งานและการมอบหมายงาน สื่อภาพ วีดีทัศน์ หนังสือ 
การประเมินงาน ชิ้นงาน เช่น การสร้างคลิป การสะสมชิ้นงาน 

การกำหนดกำหนดช่องทางการเรียน ช่วงเวลาเรียน              
วิธีการเรียน ชิ้นงาน การประเมินผล  การส่งงาน                         

มารยาทและระเบียบการเรียนออนไลน์   

 วีดีทัศน์การแข่งขัน ภาพ ตัวอย่างสถานการณ์ กฎกติกา
มารยาทการเล่นกีฬา ตัวอย่างงาน ใบงาน สไลด์นำเสนอ 

เรียนผ่าน application online: Line, face book, Google 
meet, Zoom ใช้โปรแกรมช่วยเสริม Google classroom, 

Google drive, Google form, viva, Kahoot  

การมอบหมายใบงาน การบ้าน ทำวีดีโอคลิป  
การประเมินปลายภาคโดยใช้ google form, สะสมชิ้นงาน, 

take home exam 

ปัจจัยความสำเร็จ: แรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน การใช้วิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย   
การสร้างข้อตกลงก่อนเรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ตรวจงาน ความพยายามของครูผู้สอน ธรรมชาติวิชา 



บันทึกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ผู้แบ่งปัน วิชาที่สอน/

กิจกรรม 
เนื้อหา ประเด็นที่ได้ 

อาจารย์ 1 การจัดโครงการ
ภาอังกฤษ และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ในช่วงสถานการณ์ฯ มีช่วงเวลาประมาณ 2 
สับดาห์ เดือนเมษายน 2564 ที่นักศึกษา
สามารถเข้าทำกิจกรรม จึงได้จัดกิจกรรมนี้
ขึ้น ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถจาก
ภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษา จากการ
สังเกตพบว่านักศึกษาให้ความร่วมมือในการ
ทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้น 

การเลือกเรื่องที่จะจัดกิจกรรมมี
การวิเคราะห์ คำนึงถึงทักษะที่
สำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมาย
หลักสูตรและการประกันคุณภาพ 
เป็นเนื้อหาที่สำคัญท่ีเด็กสมควร
ได้รับและนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตของเขาด้วย   

อาจารย์ 2 1. ทักษะและ
การสอนกีฬาเท
เบิลเทนนิส              
(ปี 4) 
ทักษะและการ
สอนกิจกรรมเข้า
จังหวะ 
(ปี 4) 

การสอนในวิธีการที่หลากหลายทั้ง online 
และ on site ในช่วง online ใช้สื่ออุปกรณ์
ช่องทางหลากหลายมาก ต้องเตรียมตัว
ค่อนข้างมากในการหาสื่อ คลิป  ในการสอน
จะอัดวีดีโอการปฏิบัติของตัวเองและเปิดให้
เด็กดูใน mode slow motion เพ่ือให้
ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง   
ให้เด็กได้ฝึกซ้อมด้วยตนเอง อัดคลิปของ
ตนเองส่งมาที่อาจารย์ 
กรณีเด็กมีปัญหาปฏิบัติไม่ได้ประมาณ 10 
จาก 60 คน ก็จะให้นักศึกษานั้นติดต่อมา
พัฒนาแก้ไขเป็นรายบุคคล 

1. การสอนออนไลน์ต้องเตรียม
ตัวหนักมาก  
2. ผลการสอนได้ไม่ทุกคน ต้อง
ช่วยเหลือเด็กบางส่วน ครูต้อง
ทุ่มเทใส่ใจ 
3. การสอน on site เป็นสิ่งด ีได้
มีโอกาสให้เด็กฝึกทักษะเต็มที่ แต่
สัดส่วนจำนวนเด็กกับผู้สอนต้อง
ไม่มากเกินไป 
4. กิจกรรมการสอนเป็นแบบ 
blended learning ใช้
หลากหลายวิธีการ และมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง active learning  

อาจารย์ 3 1. ค่ายพักแรม  
2. การตัดสิน
บาสเกตบอล 

ใช้วิธีการสอนผ่าน zoom และติดต่อ line 
วิชา การตัดสินบาสเกตบอล ได้ผลประมาณ 
20% เนื่องจากเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติ แต่ใน
การสอนได้แยกกติกา และสอนกติกาที่เป็น
หลักสำคัญ ๆ ทีละข้อ และสอบถามผู้เรียน
ถึงกรณีสถานการณ์ท่ีกำหนด  
“ถ้าเกิดเหตุการณ์......คุณจะตัดสินอย่างไร” 
เพราะโดยทั่วไปแล้วการจะหาตัวอย่างการ 

1. รายวิชาแต่ละวิชามีความ
แตกต่าง การจัดการเรียนการ
สอนมีความต่าง   วิชาลูกเสือและ
ค่ายพักแรมใช้วิธีการมอบหมาย
งานให้ไปศึกษา ใช้เวลาประมาณ 
3 สัปดาห์ต่อ  1 ชิ้น  
2. การสอนต้องวิเคราะห์แยก
ย่อยเนื้อหา  



ผู้แบ่งปัน วิชาที่สอน/
กิจกรรม 

เนื้อหา ประเด็นที่ได้ 

  ตัดสินที่ไม่ถูกต้องมาให้เด็กดู ค่อนข้างยาก 
ส่วนใหญ่มีแต่การตัดสินที่ถูกต้อง  
ในการสอนใช้วิธีการมอบหมายงานให้ทำและ
ส่งกลับผ่านไปรษณีย์ เป็น take home 
exam 

 

อาจารย์ 4 1. ทักษะและ
การสอนกีฬา
กรีฑา 
2. การตัดสิน
กรีฑา 

การเตรียมการสอนใช้วิธีการค้นหาข้อมูล 
VDO จากอินเตอร์เน็ต วิธีการฝึกทักษะกรีฑา
ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย คู่มือการ
ตัดสินการแข่งกัน เรียนผ่าน zoom 
มอบหมายใบงานการวิเคราะห์การแข่งกรีฑา
ของอาเซียน ซีเกม ให้เด็กดูวีดีทัศนค์ และ
วิเคราะห์การตัดสินกรีฑา และอัดคลิปวิดีโอ
งานที่มอบหมายส่งกลับมาให้ครู การจัด
กิจกรรมเพ่ือประเมินผู้เรียนใช้การจัดการ
แข่งขันกรีฑาสำหรับปี 2 และให้น้องปี 1 
เป็นผู้เข้าแข่งขั้น และทำการสอบโดยใช้
วิธีการสอบท่ีวิทยาเขต  

1. ในการสอนใช้วิธีการที่
หลากหลาย เนื้อหาที่สอน
คัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่ใช้จริง 
2. การจัดกิจกรรมาบูรณาการ
ระหว่างชั้นปี ให้แต่ละชั้นปีแสดง
บทบาทของตนในกิจกรรมที่จัด 
3. เน้นการปฏิบัติจริง ทำให้เด็กมี
ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ 
กติกา ส่วนใหญ่เรียนรู้และ
สามารถทำได้ตามที่หวังถึง 80% 
4. สิ่งที่จำเป็น ต้องการพัฒนาคือ
การผลิตสื่อการสอนที่สามารถ   
ใช้ได้ในระยะยาวที่เป็นเนื้อหาและ
สถานการณ์ที่แปลกใหม่จากเดิม 

อาจารย์ 5 1. ทักษะและ
การสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ  
2. การตัดสิน
กีฬา
เซปักตระกร้อ 
3. กลวิธี
การจัดกกีฬา
เซปักตะกร้อ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ไป
พร้อมกับเด็กๆ เริ่มต้นจากการสร้างข้อตกลง
ในการเรียน ทำอย่างไรได้ อย่างไรไม่ได้ เด็ก
ต้องการอะไร ทำให้ชัดเจน การเรียนการ
สอนใช้วิธีการยกสถานการณ์และวิเคราะห์
สถานการณ์นำเสนอให้ครูทรายผ่านการ
เขียนงานของตน กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนอัดวีดี
ทัศน์ทักษะที่สำคัญ ส่งกลับมาใน google 
classroom ในช่วงท้ายวิชาจดักิจกรรม 2 
สัปดาห์ ให้มีการตัดสินการแข่งขัน ให้ปี 1-2 
เป็นนักกีฬา  ปี 3 ตัดสิน ปี 4 เป็นผู้จัดการ
แข่งขันกีฬา ทำให้พ่ีน้องมีการทำกิจกรรม
ร่วมกัน   

1. เรียนรู้จากการฝึกทักษะด้วย
ตนเองหลังจากที่เรียนรู้กับครูผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ตามที่ตนเอง
สามารถหาได้ และปฏิบัติงาน
ตามท่ีกำหนดให้ได้ 
3. การเรียนรู้จากการแสดงบท
บาที่ต่างกัน เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างพี่น้อง การทำงานเป็นทีม 



ผู้แบ่งปัน วิชาที่สอน/
กิจกรรม 

เนื้อหา ประเด็นที่ได้ 

อาจารย์ 6 1. ทักษะและ
การสอนกีฬา
ว่ายน้ำ 
2. ทักษะและ
การสอนกีฬา
เทนนิส  
3. การตัดสิน
กีฬา 

ในการสอนใช้โปรแกรม google meeting 
เพ่ือลดปัญหาการตัดเวลาในการใช้งาน มีการ
เตรียมการสอน วิเคราะห์เนื้อหาที่เด็กต้อง
เรียนรู้ จัดเป็นทักษะง่ายไปสู่ยาก เลือก
วิธีการสอนที่ต่างกัน  ในการสอนใช้วิธีการ
สอนออนไลน์ อธิบาย และทำตัวอย่างคลิป
วีดีโออธิบายทีละทักษะ ทำเนื้อหาจัดเป็น 
file และมีใบงานมอบหมายให้ทำหลังการ
เรียน เก็บใบงานเย็บเป็นเล่มส่ง ในการสอน
เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก 
ผู้สอนให้คำแนะนำ ผู้เรียนอัดคลิปฝึกท่าทาง
ทักษะนั้นส่งผู้สอนโดยใช้อุปกรณ์ที่ตนมีอยู่  
จากการตรวจงานพบว่ามีผู้เรียนจำนวนมาก
ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากวิชาที่สอน
เป็นวิชาที่ต้องใช้สถานที่จำเพาะในการ
ฝึกซ้อม  และกีฬาที่สอนเป็นกีฬาที่มี
ความจำเพาะด้านทักษะ เด็กจึงปฏิบัติไม่ได้ 

1. การสอนออนไลน์เป็นวิธีการที่
มีประโยชน์ ข้อดีคือผู้เรียน
สามารถเรียนรู้พร้อมกันโดยไม่มี
ข้อจำกัด เรียนได้ทุกคน ทุกที่ ทุก
เวลา  
2. ปัญหาที่ควรคำนึงถึงคือ ความ
ใส่ใจ ตั้งใจเรียนของผู้เรียน ควร
จะมีการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียน กำหนดเป้าหมายในชีวิต
เพ่ือให้เห็นความสำคัญของการ
เรียน และการเสียโอกาสในการ
ไม่ได้เข้าเรียน 

อาจารย์ 7 1. ทักษะการ
สอนกีฬา
แฮนด์บอล 
2. กลวิธีการฝึก
กีฬาแฮนดาบอล 
 
 

พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนผ่านโปรแกรม 
google meet, google classroom, 
zoom และ line วิธีการที่ใช้คือแจ้งนักศึกษา
ให้เข้าเรียนผ่าน google meet ให้นักศึกษา
ดู you tube, PPT สิ่งที่ต้องการสอน 
มอบหมายงานและกำหนดให้ส่งงานใน 
google classroom  และทำการวัดผล
ผู้เรียนผ่านการสอบ online โดยใช้ google  

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่
สำคัญมากสำหรับการเรียน
ออนไลน์ สัญญานอาจทำให้การ
เรียน delay เมื่อเปิดวีดีโอ สิ่งที่
อธิบายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เห็น  
2. นักศึกษาบางคนไม่พร้อมใน
การเรียนเนื่องจากมีกิจอ่ืนที่ต้อง
ทำ เช่นการทำงานนอกเวลา  
3. การแก้ปัญหาการสอบผ่าน
ออนไลน์วิธีการหนึ่งคือการกำหนด
ข้อสอบและตัวเลือกแบบสุ่มเพ่ือ
ป้องกันการลอกเลียนคำตอบ 

อาจารย์ 8 ทักษะการสอน
กีฬายิมนาสติก 

ในการสอนใช้วิธีการส่งรูปหรือวีดีโอสอนให้
นักศึกษาทีละทักษะ โดยเลือกทักษะที่ง่าย
หรือนักศึกษาปฏิบัติได้ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และบันทึกการฝึกปฏิบัติส่งกลับ 

1. นักศึกษาควรได้รับการพัฒนา
ในเรื่องความตรงต่อเวลาที่เรียน 
หาวิธีการในการบันทึกการเข้า 



ผู้แบ่งปัน วิชาที่สอน/
กิจกรรม 

เนื้อหา ประเด็นที่ได้ 

  มาให้ครูผู้สอนในไลน์กลุ่ม กรณีนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติไม่ได้จะทำการปรับแก้ให้ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากทักษะที่
มอบหมายเป็นทักษะเบื้องต้น ส่วนทักษะที่
ต้องใช้อุปกรณ์หรือทักษะที่ยากใช้วิธีให้
นักศึกษาดูวีดีทัศน์ 

เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดเวลา 

อาจารย์ 9 1. เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
2. เทคโนโลยี
สำหรับครู 

ธรรมชาติเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
โปรแกรมท่ีสอน zoom, google meet เพ่ือ
การสอนออนไลน์ ใช้ google classroom 
เพ่ือการนัดหมายเรียน บันทึกการเข้าเรียน 
มอบหมายงาน การนัดหมายส่งงาน เก็บงาน
ผู้เรียน ใช้ google drive ในการเก็บสื่อ 
คลิปในการสอน ใช้  google form ในการ
ออกข้อสอบและการประเมินผล การ
ประเมินสื่อ  โปรแกรมviva และ kahoot 
เพ่ือใช้ในการสร้างเกมหรือคำถามทาง
การศึกษา   

1. การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้น
ได้จากการลงมือปฏิบติจริง  
2. การจัดการชั้นเรียนเพ่ือทำให้
ผู้เรียนเข้าเรียนตามเวลาที่
กำหนด การถามตอบระหว่างครู
กับผู้เรียนเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์
และตรวจสอบว่ายังอยู่ร่วมในชั้น
เรียนหรือไม่ มีการแคปหน้าจอ
เพ่ือตรวจสอบการอยู่ หรือไม่อยู่
ห้องเรียนออนไลน์  
3. การกำหนดเวลาส่งงานและการ
ตรวจงานอย่างสม่ำเสมอทำให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

อาจารย์ 10 วิธีการสอน          
พลศึกษา 2  

การสอนออนไลน์ผ่าน zoom แบ่งการสอน
ออกเป็นช่วงประมาณ 3 ช่วง ช่วงละ 50-
60 นาที และพักประมาณ 10 นาที ในช่วง
แรกจะสอนบรรยาย ช่วงหลังให้ทำใบงาน
และมอบหมายให้การบ้านหลังทำเรียน  ให้
นักศึกษาส่งการบ้านผ่านไลน์ ครูตรวจงาน
และให้ข้อมูลย้อนกลับกับเด็กเป็นรายบุคคล 
โดยจัดช่วงเวลาสำหรับให้ข้อมูลป้อนกลับ
ประมาณคนละ 20 นาที จากนั้นให้เด็ก
แก้ไขงานตามที่ให้ข้อแนะนำ รวบรวมงาน
ส่งกลับมาให้ครูผ่านเอกสาร  

1. การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับผู้เรียน 
2. การเรียนออนไลน์มีข้อดีคือ
เด็กเรียนได้ทุกที่ตามเวลาที่
กำหนด แต่มีข้อเสียคือเหมาะ
สำหรับเด็กที่มีวินัยหรือสามารถ
บังคับตนเองในการเรียนได้  
3. การเรียนการสอนออนไลน์
เป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องสามารถทำ
ได้ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
ครูแต่ละท่านมีความพยายามใน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน และ
รับผิดชอบต่อการสอนของตน 



แบบบันทึกประสบการณ์การพัฒนาการเรียนรู้ 
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ชื่อ........................................................................... 
วิชาที่รับผิดชอบสอนจริง 
1.................................................................. ...นักศึกษาชั้นปี....................ช่องทางพัฒนา........................................... 
2.................................................................... .นักศึกษาชั้นปี....................ช่องทางพัฒนา........................................... 
3.................................................................... .นักศึกษาชั้นปี....................ช่องทางพัฒนา........................................... 
4.................................................................... .นักศึกษาชั้นปี....................ช่องทางพัฒนา........................................... 
การพัฒนาผู้เรียนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
1) พัฒนาอะไร 2) ทำอย่างไร สื่อ อุปกรณ์ วิธีการสอน 3) วิธีการวัดผลประเมินผล (ทีละวิชา หรือภาพรวมก็ได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่เรียนรู้จากการดำเนินการที่ผ่านมา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางพัฒนาผู้เรียน กรณีเกิดสถานการณ์นี้อีก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบประเมินโครงการ   
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)  

ห้องประชุม นวัตกรรมและและเทคโนโลยี อาคารงามขำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
................................................................................. 

ประเด็นที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประเด็น: การเผยแพร่งานวิจัย...(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) 
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)  
ประเด็นที่ 2: การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการและประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

4.46 0.519 มาก 

2. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วที่เหมาะสม 4.38 0.506 มาก 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพียงพอ 4.38 0.506 มาก 

4. สถานที่ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.54 0.519 มาก 

5. อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม  4.69 0.480 มาก 

 ด้านผู้แบ่งปันประสบการณ์/สิ่งท่ีได้รับ     

 ประเด็นที่ 1: การเผยแพร่งานวิจัย 
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) 

   

1. การถ่ายทอดความรู้ของผู้ร่วมประสบการณ์สอดคล้องกับ
ประเด็นในการถ่ายทอด 

4.23 1.092 มาก 

2. ผู้ร่วมประสบการณ์มีความสามารถในการอธิบาย แบ่งปัน
เรื่องราวของตนได้อย่างน่าสนใจ 

4.08 1.038 มาก 

3. เนื้อหาในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์เหมาะสม 4.31 0.855 มาก 

4. เนื้อหาในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์สอดคล้องกับ
จุดหมายการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  

4.23 1.092 มาก 

5. กิจกรรมดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ 4.00 1.080 มาก 

6. ท่านได้ประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายจากกิจกรรมนี้ 4.23 1.092 มาก 

7. กิจกรรมนี้มีประโยชน์มากสำหรับท่าน 4.31 1.109 มาก 

8. ท่านรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ใน
ครั้งนี้ 

4.46 1.127 มาก 



ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
9. ท่านสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนางานได้ 4.00 1.000 มาก 

10. ท่านเชื่อมั่นว่าหากท่านจะต้องนำเสนอหรือเผยแพร่
งานวิจัย ท่านสามารถทำได้อย่างง่ายดาย 

3.62 1.325 มาก 

 ประเด็นที่ 2: การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วง COVID-19 
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 

   

1. การถ่ายทอดความรู้ของผู้ร่วมประสบการณ์สอดคล้องกับ
ประเด็นในการถ่ายทอด 

3.92 1.256 มาก 

2. ผู้ร่วมประสบการณ์มีความสามารถในการอธิบาย แบ่งปัน
เรื่องราวของตนได้อย่างน่าสนใจ 

3.85 1.214 มาก 

3. เนื้อหาในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์เหมาะสม 4.15 1.463 มาก 

4. เนื้อหาในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์สอดคล้องกับ
จุดหมายการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  

4.23 1.481 มาก 

5. กิจกรรมดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ 3.92 1.382 มาก 

6. ท่านได้ประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายจากกิจกรรมนี้ 3.77 1.301 มาก 

7. กิจกรรมนี้มีประโยชน์มากสำหรับท่านในด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นักศึกษา 

3.85 1.345 มาก 

8. ท่านรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ใน
ครั้งนี้ 

4.08 1.441 มาก 

9. ท่านสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนางานได้ 3.77 1.301 มาก 

10. ท่านเชื่อมั่นว่า หากท่านจะต้องจัดการเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง ท่านจะสามารถทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.85 1.345 มาก 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการใน

รายการประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.62-4.69 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เป็น 0.480-1.481 โดยค่าความพึงพอใจมากท่ีสุดคือในเรื่อง อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม และสถานที่
ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเป็น 4.69 และ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเป็น 0.480 และ 
0.519 ตามลำดับ รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการและประเด็นการจัดการความรู้  และรู้สึกยินดีที่ได้มี
โอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยเป็น 4.46 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเป็น 0.519 และ 
1.127 ตามลำดับ  

 



ภาพในการดำเนินกิจกรรม  
 

โครงการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
วันที่ 18  พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขำ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



โครงการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
วันที่ 19  พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขำ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


