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ค าน า 
  

 การจัดการความรู้  หรือ Knowledge Management ถือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่
ส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา  11 ได้ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและยั่งยืน โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีได้ก าหนดให้การ
จัดการความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
  
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ซ่ึงในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพ มุ่งสร้างและพัฒนาสังคม เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  คณะศิลปะศาสตร์จึงได้ด าเนินการ
จัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ทางด้านการเรียนการสอน  โดยการรวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์  สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับด้านการเรียนการสอน อันจะท า
ให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ในคณะและผู้ที่สนใจต่อไป 

 
 
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
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หลักการและเหตุผล 
 
 “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการ
รวบรวม 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร  สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซ่ึงกระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กรประกอบด้วย  การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่ งขึ้น เพ่ือนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
  
 ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
จึงได้จัดด า เนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนภายในคณะให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อคณะศิลป
ศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
 2. เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอน  
 3. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน และค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ไปสู่อาจารย์เข้าใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ 
 4. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ที่ เป็น
แนวปฏิบัติที่ ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ประเด็นความรู้คือ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. เป้าหมายการด าเนินการ 
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 2.1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษ
ที่ 21 
 2.2. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 1.  การค้นหาความรู้ 
   1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
   1.2 สร้าง knowledge mapping ก าหนดหัวข้อที่ เป็นองค์ที่ส า คัญและคณะกรรมกา ร
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ส าคัญได้ 

   1.3 ก าหนดเป้าหมายและประโยชน์ขององค์ความรู้ เพ่ือจะท าให้คณะกรรมการน าไปเป็น
คลังความรู้เฉพาะ  

 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้  
   2.1 สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้บุคคลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก าหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ไม่มีภารกิจอ่ืนที่ต้องปฏิบัติ 
   2.2 จัดกิจกรรมระดมความคิด จ านวน 8 ครั้ง ตามประเด็นที่ก าหนดในแต่ละครั้งจะคุยแต่
ละประเด็นไปเรื่อยๆ ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 
   3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
     น าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดท าสารบัญของประเภทกิจกรรมโดย
แบ่งแยกแต่ละประเภทใช้ชัดเจน โดยแบ่งตามหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน  
   4.  การประมวลและการกล่ันกรองความรู้ 
   4.1 จัดท ารูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละชุด ให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน 
เพ่ือความสะดวกในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
   4.2 มีการขัดเกลาภาษา ให้ความหมาย และมีค าจ ากัดความที่เข้าใจตรงกัน เป็นภาษาที่
สามารถสื่อสารได้ง่าย  
  5.  การเข้าถึงความรู้  การน าความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ KM มา
ด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 จัดท าเอกสารหรือคู่มือ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   5.2 ขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้ดึงองค์ความรู้ที่ต้องการโดยมีวิธีการดังนี้ 
         - การป้อนความรู้ น าองค์ความรู้ทั้งหมดส่งให้ผู้เอาความรู้ไปใช้ 
         - การให้โอกาสในการเลือกใช้องค์ความรู้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกใช้องค์ความรู้
ตามที่ต้องการ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการ KM 
  6.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
   6.1 จัดให้มีกรรมการพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าเม่ือมีปัญหาทางด้านการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
    6.2 ให้อาจารย์ใหม่น าเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ประโยชน์ 
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  7.  การเรียนรู้ 
   7.1 น าเสนอกิจกรรม KM ในวัน KM DAY ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอถึงกระบวนการและ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    7.2 ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้และน าผลการด าเนินการมาจัดท าในการการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 
 
ระบบติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

1. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการติดตามผล
การน าเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การประชุมเพ่ือถ่ายทอดปัญหาจากการน าองค์ความรู้ไป
ใช้  รวมทั้งมีการแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง  เพ่ือคอยให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ของคณะในการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เม่ือเสร็จสิ้นภาค
การศึกษา  ติดตามผลจากผลการประเมินการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ของ
คณะก็ด าเนินการติดตามเอกสารรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อระยะของการประเมินของ
แต่ละหน่วยงานในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
ผลการด าเนินการแนวปฏิบัติท่ีดีในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 1. เรียนรู้จากการท าโครงงาน ฝึกการเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอ มีการประเมินความคืบหน้า
ของงาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างาน โดยวัดผลความส าเร็จจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน  
 2. จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน โดย
ออกข้อสอบแบบอัตนัยเพ่ือฝึกอธิบายความคิดอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้มาออกแบบวิธีการสอนให้
ตรงกับลักษณะของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 3. จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามรายบุคคล มีการทดสอบนักศึกษา เพ่ือให้สามารถคัด
นักศึกษาได้ว่าใครเก่งในเรื่องใด ท าให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
 4. ฝึกการท างานร่วมกัน โดยการแบ่งกลุ่มให้ท างานร่วมกัน เปิดโอกาสการอภิปรายในชั้นเรียน 
ให้คะแนนเป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี เสียสละ ร่วมมือร่วมใจกันท างาน  
  5. จัดให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง และจัด
ฝึกอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
 6. เรียนรู้ผ่านเครือข่าย ให้นักศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต แนะน าวิธีคัดกรองข้อมูลเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้  
  7. ประเมินเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  ทดสอบตามจุดประสงค์ที่ เรียนเพ่ือจะได้แก้ไข
จุดบกพร่องตามจุดประสงค์ เรียกถามเพ่ือให้คะแนนในชั้นเรียนช่วยให้นัก ศึกษาสนุกและไม่อยากขาด
เรียน 
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 8. ฝึกการเรียนรู้เพ่ือชีวิต ประยุกต์เนื้อหาที่เรียนให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้หลากหลายสถานการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การท างานจากการฝึกงาน  

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ (Purpose) :  ปัจจัยแรกที่จะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้  ซ่ึงเป็นบทบาทหลักของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม การก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเป็นเครื่อง
ก าหนดทิศทางและรูปแบบ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรภายในองค์การที่จะมีต่อการจัดการความรู้  
องค์กรที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ไว้เพียงแต่เพ่ือให้ตอบตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดไว้ หรือ
เพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ จะท าให้การจัดการความรู้กลายเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เพ่ิม
ภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานและไม่เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์แต่อย่างใด ในขณะที่หากองค์การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการท าการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร จะท า
ให้การจัดการความรู้ มีสภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาหรือการร่วม
แรงร่วมใจกันพัฒนาองค์การ ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการความรู้แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการท างาน
ประจ าวันของบุคลากร ซ่ึงไม่เพียงแค่ท าให้การจัดการความรู้ไม่เป็นภาระให้กับบุคลากร แต่ยังกลายเป็น
เครื่องมือช่วยลดภาระให้กับบุคลากรได้ด้วย  

 2. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Plan) :  ทิศทางที่ชัดเจนจะช่วยให้การด าเนินการไม่
หลงทาง การจัดการความรู้จึงต้องการการก าหนดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ ซ่ึงประกอบด้วย
เนื้อหาหลัก  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และตัวชี้วัด  ซ่ึงเนื้อหาของแผนการจัดการความรู้จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวัดผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ได้อย่างชัดเจน  

 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Owners) : องค์การส่วนใหญ่เม่ือเริ่มท าการจัดการความรู้  
ก็จะมีการแ ต่งต้ังคณะท างานขึ้นมา  โดยมีลักษณะเป็นองค์กรโครงกา ร ภาระหนั กจึงตกอยู่ กั บ
คณะท างานซ่ึงมีทั้งงานที่เป็นงานประจ าและงานที่เป็นโครงการ ท าให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรู้ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงเวลา หลายหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จได้แนะน าว่า ควรจะมี
การจัดต้ังหน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้โดยตรง และคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมเข้ามารับหน้าที่  

 4. กระบวนการท่ีเลือกใช้ในการจัดการความรู้ (Process) :  กระบวนการในการจัดการ
ความรู้  มีอยู่หลากหลายกระบวนการ สิ่งที่ส าคัญจึงไม่ใช่ตัวกระบวนการว่ากระบวนการแบบใดดีกว่า
แบบใด แต่เป็นการเลือกใช้กระบวนการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ  

 5. การมีส่วนร่วมจากบุคลากรท้ังหมดขององค์การ (Participation) : การจัดการความรู้โดย
ตัวของมันเอง เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สามารถช่วยในการป้องกันและลดปัญหา อีกทั้งยัง
ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์การด้วย แต่หากใช้ผิดวิธี การจัดการความรู้ก็อาจกลายเป็นภาระของ
บุคลากรได้ด้วยเช่นกัน เพ่ือลดปัญหาบุคลากรมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการจัดการค วามรู้ การให้
บุคลากรทุกระดับขององค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านการจัดการความรู้ต้ังแต่ต้น จะสามารถ
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ช่วยลดแรงต่อต้าน และสามารถสร้างกระแสให้บุคลากรอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ได้ด้วย  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกันความสามารถท างานเป็นทีม 
 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. อาจารย์ในคณะมีภาระงานมาก ท าให้การ 
ก าหนดวันและเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค่อนข้างล าบาก 

1. คณะมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
เป็นช่องทางสื่อสารแทนการเข้าร่วมพร้อมกัน 

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการการ 
จัดการความรู้ 

2. จัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
บุคคลากร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 หน้า 11 
 

 
 
 



รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 หน้า 12 
 

 

 
 



รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 หน้า 13 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แผนการจัดการความรู้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 















รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 หน้า 20 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายงานการด าเนินกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
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รายงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการองค์ความรู้ มีการประชุมเริ่มต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2558 และแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สามารถท ากิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการ ให้มาเขียนบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาส่งที่กรรมการผู้รวบรวม และมีแผนการน าองค์
ความรู้ที่ได้ลงเว็บไซต์คณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้น าไปใช้ มีการด า เนินกิจกรรมกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 หัวข้อ รวม 8 ครั้ง ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทั้งหมด 8 ประการ คือ 
 1. เรียนรู้จากการท าโครงงาน 
 2. จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ 
 3. เหมาะสมรายบุคคล 
 4. ท างานร่วมกัน 
 5. ห้องเรียนสู่ชุมชนโลก 
 6. เรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
 7. ประเมินเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 
 8. เรียนรู้เพ่ือชีวิต 
 โดยสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้ 
 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 
 เรียนรู้จากการท าโครงงาน 
 1. เริ่มท าโครงงานจากการเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอ โดยมีตัวอย่างการท าโครงงานให้
นักศึกษาดูเป็นแนวทาง ถ้ากลุ่มใดเขียนโครงการไม่ผ่านจะต้องมีการปรับแก้จนกว่าจะผ่านจึงจะ
ด าเนินการจัดท าโครงงานได้ 
 2. มีการประเมินความคืบหน้าของการท าโครงงาน โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็นช่วงๆ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นการติดตามความคืบหน้าจากนักศึกษา    
 3. ใช้การทดสอบย่อยในการเขียนโครงการ เพ่ือจะได้ประเมินได้ว่านักศึกษาคนใดท าหรือไม่ท า  
 4. นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกกระบวนการในการท างาน ได้เรียนรู้การรับผิดชอบร่วมกัน รู้จักการ
ท างานเป็นทีมโดยดูจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานที่นักศึกษาท าออกมา 
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ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 มกราคม 2559 
 จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ 
 1. ท าแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนจากเนื้อหารวมทั้งหมดในรายวิชา เป็นข้อสอบแบบอัตนัย
เพ่ือให้สามารถเข้าใจและอธิบายได้ เพ่ือแสดงถึงความเข้าใจและความเชื่อมโยงเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับ
เป็นระบบ 
 2. ดูล าดับความคิดของนักศึกษาจากการตอบค าถาม ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ชัดเจน 
สามารถออกแบบวิธีการสอนได้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 มกราคม 2559 
 เหมาะสมรายบุคคล 
 1. ทดสอบนักศึกษาเป็นรายบุคคล ถ้ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนจะใช้วิธีถามเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในห้อง
ว่าใครตอบได้ วิธีการนี้ท าให้สามารถคัดนักศึกษาได้ว่าใครเก่งในเรื่องใด เพ่ือง่ายต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  
 2. ใช้วิธีการเรียกนักศึกษาที่อ่อนมาสอบบ่อยๆ เพ่ือให้เข้าใจในแต่ละเรื่อง  
 3. ให้เพ่ือนติวเพ่ือนเพ่ือความเป็นกันเองและสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 22 มกราคม 2559 
 ท างานร่วมกัน 
 1. แบ่งกลุ่มให้ท างานร่วมกันแล้วน าผลงานของแต่ละกลุ่มมาน าเสนอ 
 2. อภิปรายร่วมกันในห้องเรียนเพ่ือเรียนรู้และยอมรับความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
 3. ให้คะแนนเป็นกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี เสียสละ ร่วมมือร่วมใจกันท างาน ให้
งานกลุ่มออกมาดี 
 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 มกราคม 2559 
 ห้องเรียนสู่ชุมชนโลก 
 1. ในรายวิชาปฏิบัติมีการน านักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกปฏิบัติในสถานที่
จริง เพ่ือให้เห็นบรรยากาศในการท างาน วิธีการท างาน เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา  
 2. มีการน านักศึกษาฝึกอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
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ครั้งท่ี 6 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 
 เรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
 1. ให้นักศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่การค้นหาหัวข้อในการท ารายงานตามความ
สนใจ 
 2. บอกวิธีคัดกรองข้อมูลเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ 
 3. ใช้ web base เพ่ือเรียนรู้ผ่านเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูล รู้จัก
วิธีการดึงฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาใช้ 
 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 
 ประเมินเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 
 1. ในการสอนแต่ละหัวข้อมีแบบทดสอบตามจุดประสงค์แต่ละหัวข้อ ก าหนดเวลาให้นักศึกษา
ท าแล้วเฉลยร่วมกันในห้องเรียน ถ้าเกิดข้อสงสัยอาจารย์ผู้สอนจะตอบในห้องเรียนเพ่ือนักศึกษาจะได้
ทบทวนในจุดที่ไม่เข้าใจ เป็นการแก้ไขจุดบกพร่องในทุกหัวข้อที่สอนแต่ละครั้ง  
 2. ใช้วิธีการเรียกถามในชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสนุกและต้ังใจกับการตอบค าถาม 
 3. มีการประเมินนักศึกษาตลอด ท าให้นักศึกษาไม่อยากขาดเรียน และต้ังใจเรียนเพ่ือคะแนนที่
ดีขึ้น 
 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 เรียนรู้เพ่ือชีวิต 
 1. ประยุกต์เนื้อหาที่เรียนให้น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการท างานเสมือนอยู่ในโลกของการท างานจริง 
 3. สร้างบรรยากาศการเรียนที่หลากหลายสถานการณ์เพ่ือให้นักศึกษาหัดคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
 5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานจากการฝึกงาน คอยติดตาม ตรวจสอบ เป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับนักศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ผลการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 หน้า 25 
 

การน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์ 
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การน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
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