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ค าน า 

 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุกหน่วยงานได้ด าเนินการจัดการ

ความรูต้ามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด กลุ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งตอบสนองตามยุทธศสาตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ด้านมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประกอบด้วย 1) 

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3) สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 4) 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์ 5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อการตลาด โดยกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จึงจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เพื่อสรุปผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นแนวทาง

ใหค้ณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ ต่อไป  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนกัปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ระบขุ้อมูล ดังนี้ 

กลุ่มการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเรื่อง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) เป็นทักษะที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็นพลเมืองของโลก ที่มีการด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่ง

เทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและการค้า โลกาภิวัฒน์กับเครือข่าย ความสมดุลยของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ความเป็นสังคมเมือง ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความเป็นโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเอง มาถ่ายทอดสู่เพื่อท าให้

นักศึกษามีคุณลักษณะด้านการเรียนรูที่สามารถปรับตัวไดอย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู้น าดา้น

การท างาน ที่สามารถช้ีน าตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองได

อย่างมีสติ และด้านศีลธรรม ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความซือ่สัตย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า  น าไป

สูการแลกเปลี่ยน เกิดการสร้างกลยุทธ์ ในลักษณะอาชีพต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีสอดแทรกเข้าไปในระบบการ

เรียนการสอน การท างานและการด ารงชีวิต ในเวทีการแข่งขันและมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต  ซึ่งตอบสนอง

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้ง 10 ท่าน ประกอบด้วย 1) หลักสูตรนวัตกรรมดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตร

นวัตกรรมมหาบัณฑิต 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจ  5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 6) หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   

โดยกลุ่มการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินงานจัดการความรู้ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด มี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรูของวิทยาลัยฯ ในลักษณะที่แตกต่างกัน ภายใต้ตัวแบบสนับสนุน

ที่จดัท าแนวทางไวใหเ้ปน็กรอบการจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21   

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 โดยผู้เรียนจะใช้ความรูในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวติ

และอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 แนวทางจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ห้าระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตร

และวิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหล่งเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู  ดังนี้ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบตัิและบทบาทหน้าที่ของสมาชกิ 

ล าดั

บ 

ชื่อ-สกุล หลักสูตร 

ทักษะการรสูาระเนื้อหา 

1 อาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ หลักสูตรรัฐศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2 อาจารย์ดร. ณัทกจิพัฒน ์ หอมวจิิตร

กุล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ฟุตบอล 

ความรเูชิงบูรณาการส าหรบัศตวรรษที่ 21 

1 อาจารย์วรีะพล วงษ์ประเสรฐิ หลักสูตรรัฐศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทักษะการเรียนรแูละนวัตกรรม 

1 ผศ. ดร. ศุภรา                                                             เจริญภูมิ หลักสูตรนวัตกรรมมหาบัณฑิต 

2 ผศ.ดร.ญาณัญฎา    ศิรภัทรธ์าดา หลักสูตรนวัตกรรมดุษฎีบัณฑิต 

ทักษะชีวติและงานอาชีพ 

1 อาจารย์วรัน

ลักษณ ์

ภักดิ์ใจด ี หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

2 อาจารย์สุวิตา      พฤกษอาภรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์

ฯ 

ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

1 อาจารย์สถาปัตย์ กลิาโส หลักสูตรวทิยาศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารธุรกิจ   

2 อาจารย์นฤมล ชมโฉม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้  

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด

เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อ

ก าหนดกรอบองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และได้ชี้แจงให้หน่วยงานน าไปสู่การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่หน่วยงานก าหนด คือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรยีนรู ้KM) 

จากการติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน พบว่า ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกันและรูปแบบการ

เรียนการสอนในรายวิชาแต่ละวิชามีความแตกต่าง หน่วยงานจึงได้ทบทวนองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาถึงองคค์วามรู้ที่บุคลากรสามารถเข้ารว่มแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งองค์ความหลักฯ ที่

ก าหนด คอื การจัดการเรยีนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ในเรื่อง มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในศตวรรษที่21 การเปลี่ยนวิธีการศึกษา จาก 

“ความรู้ (Knowledge) ไปสู่ทักษะ (Skill or Practices)” เพื่อมาค้นหาแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบใหม่

และแบ่งปัน ช่วยเหลือเกือ้กูลและด าเนินการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

  1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 1/2560 วันที ่5 มกราคม 2561 

  2) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 1 วันที ่23 เมษายน 2561 

 

2. การเสาะแสวงหาความรูท้ี่ต้องการ/ การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของหนว่ยงาน 

2.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

กลุ่มความรูไ้ด้มีการแสวงหาความรูใ้นเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูก้ับสมาชิกในกลุ่ม ดังนี ้

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) โดยสมาชิกได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่แบบ PBL (Project-Based Learning) ให้เกิด

ประสิทธิภาพ และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอถ่ายทอดความรู้ ชี้แนะ และให้ค าปรึกษา การ
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จัดการศึกษา ”ทักษะเพื่อการด ารงชวีิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้อง

ออกแบบการเรียนรูแ้ละอ านวยความสะดวก”ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนได้เรยีนรูจ้ากการเรยีนแบบลงมอืท า โดย

การเรียนรู้เกิดจากภายในใจและสมองของผู้เรียน การเรียนรู้แบบนี้ เรียกว่า  PBL (Project-Based Learning) 

ในลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ “Teach less” และ “Learn More”  โดยเปลี่ยนแปลงจากค าว่า “ครู

(Teacher)” มาเป็น “Facilitator” ค าจ ากัดความ คือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้ (Coach)” หรือผู้ชี้แนะ  จึงได้จัดการ

จัดการการเรยีนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรูแ้ละน าความรูท้ี่ได้ไปปฏิบัติ มาช่วยกันวิเคราะห์และการออกแบบ

รูปแบบการสอนการเรียนรูใ้นศตวรรษใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังนี ้คอื การออกแบบการ

จัดการเรียนรู ้ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน PBL (Project-Based 

Learning) ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรูห้ลากหลายวิธี เช่น 

1. สาระวิชาหลัก (Core Subjects)  

2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

3. ทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

5. ทักษะด้านชีวติและการท างาน 

และได้มีการมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

 2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เพื่อจะน าไปสู่การถอดวิธีปฏิบัติของแต่ละบุคคล ต่อไป ซึ่งที่

ประชุมได้เห็นชอบกับ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน จากนั้นสมาชิกกลุ่ม ได้ร่วมกันระดมสมองเสนอ

รูปแบบที่ใชจ้ัดการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล โดยสรุปแล้วมีรูปแบบที่ใช้จัดการเรยีนการสอน  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการในศตวรรษที่ 21 

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไสว ฟักขาว.ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(21st Century Skills)  
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 ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อสังเกตว่ารูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่แต่ละ

ท่านเขียนมานั้น เป็นการจัดการเรยีนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) ทั้งหมด 

เมื่อได้รูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่สมาชิกร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วนั้น 

กิจกรรมต่อไปเป็นการถอดบทเรียนวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ของสมาชิกแต่ละคน โดยมีใบงานที่ 1 

วิธีการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้(รายบุคคล) ให้สมาชิกแต่ละท่านเขียนวิธีปฏิบัติของตนเอง ดังนี้ 
 

 

ใบงานที ่1 วิธีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ (รายบุคคล) 

A : ชื่อ-นามสกุล ………………………..………………เบอร์โทร………………..……………

หน่วยงาน……………………………………… 

B : รายวิชาที่จะถอดบทเรียน........................................................จะใช้สอนภาคเรยีนที่....................... 

C: รูปแบบที่ใชจ้ัดการเรียนการสอน................................................................................................ ..... 

D : ท่านมีวธิีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ อย่างไร 

1. การวเิคราะห์เนือ้หารายวิชา 

2. ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรยีนรู้ 

3. ออกแบบวิธีการจัดการเรยีนรู้ 

4. การพัฒนากจิกรรมการสอน 

 5. ด าเนนิการสอน 

6. การวดัและประเมินผล 

           7. การให้ขอ้มลูยอ้นกลับ 

 

 ที่ประชุมมีมติ ให้สมาชิกกลุ่ม เขียนใบงานที่ 1 โดยเลือกรูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการ

สอน และเขียนวิธีปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากนั้นน ามาสกัดองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ใช้

จัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงความรูใ้ห้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติในการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูค้ร้ังต่อไป   

2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 1 วันที ่4 พฤษภาคม 2560 

 2) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 2 วันที ่16 พฤษภาคม 2560 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและร่วมกันออกแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบ 

Active Learning ดังนี ้

1) การวเิคราะห์เนือ้หาหรอืกจิกรรม คุณลักษณะของผู้เรยีน 
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 1.1) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาและแนวโน้มการจัดการเรยีนรูร้ายวิชา (วิเคราะห์เนือ้หา 

วิเคราะห์ค าอธิบาย) 

   1.2) วัตถุประสงค ์(ตัวชีว้ัด) 

   1.2.1) แผนที่การกระจายความรับผดิชอบ curriculum mapping 

 1.3) วิเคราะห์ผู้เรยีน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สื่อ อุปกรณ ์เอกสาร) วิเคราะห์บทบาท

ผู้สอน งบประมาณ 

 2) ก าหนดเปา้หมายผลลัพธ์การเรยีนรู้ 

 2.1) ดา้นทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

   

      2.2) ทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) ทักษะดา้นชีวติและการท างาน 
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  2.1.1) กรณีศึกษา/ สถานการณ์จริง/ การตรงต่อเวลา 

  2.1.2) บุคลิกภาพ 

  2.1.3) การสอนแบบให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่ม  

  2.1.4) ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณศีึกษา 

                      2.1.5) การมอบหมายงานกลุ่ม   

  2.1.6) นักศึกษา คน้ควา้ paper  

  2.1.7) การเขา้ใช้งานหอ้งสมุด 

        2.1.8) ดา้นอืน่ๆ (ตามแต่ละสาขาวิชาที่ก าหนด) 

 3) ออกแบบวธิีการจัดการเรียนรู้ 

 3.1) การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนรว่ม  

3.1.1 มีประสบการณ ์

3.1.2 มีการสะทอ้นความคดิ 

3.1.3 เกิดความคดิรวบยอด 

3.1.4 น าไปทดลองหรอืประยกุต์ใช้ 

 4) การพัฒนากจิกรรมการสอน 

 4.1) มีประสบการณ ์

4.1.1) ผู้เรยีนศึกษาเรื่อง.... จากแหล่งเรยีนรู้ 

4.1.2) ผู้เรยีนน าเสนอความคดิ ประสบการณต์รงของผู้เรยีน 

 4.2) มีการสะทอ้นความคดิ 

4.2.1) ผู้เรยีนและผูส้อนแลกเปลี่ยนประสบการณเ์รื่อง..... 

 4.3) เกิดความคดิรวบยอด 

4.3.1) ผู้สอนและผู้เรยีนรว่มกนัสรุปความคดิรวบยอดเรื่อง.... 

 4.4) น าไปทดลองหรอืประยุกต์ใช้ 

4.4.1) ผูส้อนมอบหมายงาน 
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5) ด าเนินการสอน 

 5.1) วางแผนการสอน 15 สัปดาห์ 

สัปดาห์ที ่ เนื้อหารายวชิา กจิกรรม สื่อการสอน 

1  บรรยาย Power point 

2  การจัดการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

1. มีประสบการณ ์

 1.1 ผู้เรียนศึกษาเร่ือง.... จากแหล่ง

เรียนรู้ 

 1.2 ผู้เรียนน าเสนอความคิด 

ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 

เอกสารประกอบการสอน

เร่ือง... 

เว็บไซต์ 

2. มีการสะทอ้นความคิด 

 2.1 ผู้เรียนและผู้สอนแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เร่ือง..... 

แผ่นชารต์ แผ่นใส 

3 เกิดความคิดรวบยอด 

3.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

ความคิดรวบยอดเร่ือง 

 

4 น าไปทดลองหรือประยุกตใ์ช้ 

 4.1 ผู้สอนมอบหมายงาน 

ใบงาน 

 

 6) การวัดและประเมนิผล 

 6.1) ด้านทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

           6.1.1 การคิดสรา้งสรรคแ์ละการสร้างนวัตกรรม 

           6.1.2 การคิดอย่างมวีิจารณญาณและการแกป้ัญหา 

           6.1.3 การติดต่อสื่อสารและการว่มมือ   

 6.2) ทักษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี 

  6.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 

                      6.2.2 ความรูพ้ืน้ฐานด้านการใช้สื่อ 

                      6.2.3 ความรูพ้ืน้ฐานด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

 6.3) ทักษะด้านชีวติและการท างาน 

          6.3.1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตัว 

          6.3.2 การริเริ่มและการน าตนเอง 

          6.3.3 ทักษะทางสงัคมและทักษะขา้มวัฒนธรรม 

          6.3.4 ความสามารถในการผลิตและความรับผดิชอบ 

          6.3.5 ความเปน็ผู้น าและความรับผดิชอบ     

 6.4) ดา้นอื่นๆ (ตามแตล่ะสาขาวิชาที่ก าหนด) 
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 7) การให้ขอ้มลูยอ้นกลับ 

 7.1) การให้ขอ้มลูยอ้นกลับระหว่างเรียน 

 7.1.1) น าผลมาแจ้งผู้เรยีนทราบ 

 7.1.2) ผู้สอนบอกแนวทางปรบัปรุงให้กับผู้เรยีน 

 7.2) การให้ขอ้มลูยอ้นกลับหลังเรียนเสร็จ 

 7.2.1) น าผลมาแจ้งผู้เรยีนทราบ 

 7.2.2) ผู้สอนบอกแนวทางปรบัปรุงให้กับผู้เรยีน 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 2 วันที ่16 พฤษภาคม 2560 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ 

4.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  

 สมาชิกกลุ่มความรูไ้ดน้ าความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรูไ้ปทดลองออกแบบการ

จัดการเรียนรูร้ายวิชาที่จะด าเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล รูปแบบท่ีใช้จัดการเรียนการสอน รายวชิาท่ีออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

1. นายดร.วัลลภ  พิริยวรรณธนะ สาระวชิาหลัก (Core Subjects) PPS2107 รัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมอืง ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

2. ผศ.ดร´ศุภรา  เจริญภูมิ ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 QMT3514 การจัดการนวัตกรรมเพื่อ

สร้างความได้เปรียบทางแข่งขัน ทักษะดา้นการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

ทักษะชีวิตและการท างาน 

3. อาจารย์วีระพล  วงษ์ประเสริฐ สาระวชิาหลัก (Core Subjects) PPS3110 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐศาสตร์เบือ้งต้น ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์ วรันลักษณ์  ภักดิ์ใจดี ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 QMT2513 การจัดการธุรกิจบริการ 

ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 

ทักษะชีวิตและการท างาน 

5. อาจารย์สุวติา  พฤกษอาภรณ์ ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 HCM2201 การออกแบบและการ

พัฒนาองค์การ ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 

ทักษะชีวิตและการท างาน 

6. อาจารย์สถาปัตถ์  กิลาโส ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ITM1102 เทคโนโลยสีารสนเทศ

เบือ้งต้น ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 
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ชื่อ-สกุล รูปแบบท่ีใช้จัดการเรียนการสอน รายวชิาท่ีออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

7. ผศ. ดร.ญาณัญฎา  ศริิภัทร์ธาดา ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 CIM1104 การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ทักษะดา้นการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

ทักษะชีวิตและการท างาน 

10. อาจารย์นฤมล  ชมโฉม สาระวชิาหลัก (Core Subjects) CIM2105 การเงินทางธุรกิจ 

ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

11. อาจารย ์ดร.ณัทกิจพัฒน ์ หอมวจิิตรกุล  ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 MBF5276 การจัดการธุรกิจฟุตบอล

อาชีพ ทักษะดา้นการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

ทักษะชีวิตและการท างาน 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเปน็ขุมความรู ้

5.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

 กลุ่มความรู้น าความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ผนวกกับวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้

แบบ PBL (Project-Based Learning) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกัน ไปออกแบบการจัดการเรยีนรู้ตาม

รูปแบบที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันสกัดเป็นองคค์วามรูข้องกลุ่ม ดังนี้ 

  1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ จัดกลุ่มสมาชิกที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เหมือนกัน ได้แก่ 1) สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3) ทักษะด้านการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 4) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 5) ทักษะด้านชีวิตและการท างาน และสมาชิกกลุ่ม

รว่มกันแลกเปลี่ยนการจัดท าใบงานที่ 2 สกัดองคค์วามรูน้ าสู่การปฏบิัติ โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนดังนี้ 

  1.1) การจัดท าใบงานที่ 2 สกัดองค์ความรู้น าสู่การปฺฏิบัติ ของแต่ละกลุ่มความรู้ จ าเป็น

ไหมว่าจะต้องยกรายวิชาใดวิชาหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็น case study  

  สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอว่า ควรเขียนในเชิงหลักการที่

เป็นภาพรวมของวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน เพื่อที่จะให้อาจารย์ท่านอื่นที่สนใจสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ต้องสกัดองค์ความรู้จากใบงานที่ 1 วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (รายบุคคล) 

ของสมาชิกกลุ่มทุกคน มาเป็นภาพรวมของกลุ่ม 

   ทั้งนีใ้นวิธีการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ร่วมกันถอดวิธีปฏบิตัิ

ในข้อที่ 1) การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา 2) ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ 3) ออกแบบวิธีการจัดการ

เรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16 

พฤษภาคม 2560 และนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประธานกลุ่มอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
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ข้อมูล ดังนั้นกลุ่มความรู้ร่วมกันสกัดองค์ความรู้เฉพาะขั้นตอนที่ 4) การพัฒนากิจกรรมการสอน และ 5) 

ด าเนินการสอน  

  1.2) การจัดท าเล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based 

Learning) กลุ่มละ 1 เล่ม หรอื น าข้อมูลจากทุกลุ่มมารวมกันเป็น 1 เล่ม 

   สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอว่า ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งตาม

รูปแบบที่ใชจ้ัดการเรียนการสอน เช่น Blended Learning  Research Based Learning Coaching and Mentoring 

เป็นต้น ทุกรูปแบบคือการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ดังนั้นควรรวมกันเป็น 1 เล่ม โดย

แยกส่วนประกอบตามรูปแบบที่ใชจ้ัดการเรียนการสอน 

  2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยน คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบเล่มองค์ความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based 

Learning)” โดยประธานกลุ่มความรู/้ผู้แทนกลุ่มความรู ้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ขอ้เสนอแนะว่าจาก

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 3 ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอรูปแบบของเล่มองคค์วามรู ้คอื ให้มี 1 เล่ม โดย

มีวธิีการออกแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบ PBL (Project-Based Learning) ใน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1) การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา : อธิบายวิธีการที่เป็น Core ของการจัดการเรียนรู้

แบบ PBL (Project-Based Learning) 

    2) ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายวิธีการที่เป็น Core ของการจัดการ

เรียนรูแ้บบ PBL (Project-Based Learning) 

    3) ออกแบบวิธีการจัดการเรยีนรู ้: อธิบายวิธีการที่เป็น Core ของการจัดการเรียนรู้

แบบ PBL (Project-Based Learning) 

   4) การพัฒนากจิกรรมการสอน : อธิบายวิธีการตามรูปแบบที่ใช้จัดการเรยีนการสอน 

   5) ด าเนินการสอน : อธิบายวิธีการตามรูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการสอน PBL 

(Project-Based Learning) 

    6) การวัดและประเมินผล : อธิบายวิธีการที่เป็น Core ของการจัดการเรียนรู้แบบ 

PBL (Project-Based Learning) 

    7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ : อธิบายวิธีการที่เป็น Core ของการจัดการเรียนรู้แบบ 

PBL (Project-Based Learning) 

   ดังนั้นในแต่ละกลุ่มความรู้ที่แบ่งตามรูปแบบที่ใช้จัดการเรียนการสอน จะร่วมกันสกัด

ความรูใ้นขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 6, และ 7 ส่วนขั้นตอนที่ 4, 5 ภาคผนวก และบรรณานุกรม แต่ละกลุ่มด าเนินการ

แลกเปลี่ยนภายในกลุ่มย่อยตามรูปแบบที่ใชจ้ัดการเรียนการสอน 

   ที่ประชุมร่วมกันก าหนดหัวข้อในรูปแบบของเล่มองค์ความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning” เพื่อจะให้แต่ละกลุ่มความรู้น าไปแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและสรุป รูปแบบเล่มองค์ความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning)” และ

มอบหมายให้แต่ละกลุ่มด าเนินการสกัดองคค์วามรูใ้นขั้นตอนที่ 4, 5 ภาคผนวก และบรรณานุกรม 
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3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยสมาชิก

กลุ่มได้น าการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงาน  

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

1) รายงานการประชุมเชิงปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

 กลุ่มความรู้รว่มกันแลกเปลีย่นความคดิเห็นหลงัจากที่ได้ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิและ

ประสบการณข์องตนเองจากการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้และรวมกันสรุปเล่มองคค์วามรู ้“การจัดการ

เรียนรูแ้บบ PBL (Project-Based Learning)” 

6.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

1) เลม่องคค์วามรู้การจัดการเรยีนรูแ้บบ PBL (Project-Based Learning) 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 
 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู ้

ความรู้ท่ีได้  

1) รูปแบบการจัดการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) 5 รูปแบบ ได้แก ่

1.1 สาระวิชาหลัก (Core Subjects)  

1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1.3 ทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

1.4 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

1.5 ทักษะด้านชีวติและการท างาน 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

1) ประโยชน์ขององคค์วามรู้  

1.1) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการเขยีน มคอ.3 

1.2) สามารถน าวิธีการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์

การเรียนรูท้ี่ต้องการ 

1.3) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

2) การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  

2.1) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตรงกับความต้องการและความสนใจของ

ผู้เรยีน 

2.2) ใช้เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้เรยีน 

3) การขยายผลการน าองคค์วามรูไ้ปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

3.1) เผยแพร่สู่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ 

3.2) การต่อยอดองคค์วามรูข้องกลุ่ม KM 

3. สรุปการด าเนินการจัดการความรูข้องกลุ่มความรู้ 

1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.1) ความรว่มมือของสมาชิกในกลุ่ม 

1.2) มีผูน้ าและผู้ตามที่ดี 

1.3) มีระบบการติดตามงานที่ดี 

1.4) มีการสรา้งขวัญและก าลังใจ 

1.5) มีบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความช่วยเหลือ 

1.6) มีสื่อและเทคโนโลยีในการสนับสนุน 

2) ปัญหาและอุปสรรค 

2.1) ช่วงเวลาในการจัดประชุมไม่ตรงกัน 
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2.2) อาจารยม์ีภาระงานมาก  

2.3) ช่วงเวลาที่แลกเปลีย่นกลุม่ยอ่ยน้อย 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

1) พัฒนานวัตกรรมของผู้เรยีนและผู้สอนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

2) ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 

 

5. การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

ไม่ม ี
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ภาคผนวก 
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ค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ที่      ๖๐๒/๒๕๖๐

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู แผนที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริม

สรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

___________________________

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑  วา "สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอ" รวมท้ังมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความรู โดยเนนใหเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปน

ไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังน้ี

๑. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร ผูบริหารสูงสุด(CEO)

๒. ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง คุณเอื้อ(CKO)

๓. อาจารยวรันลักษณ ภักดิ์ใจดี คุณอํานวย

๔. อาจารยพนิดา นิลอรุณ คุณประสาน

๕. อาจารยพิมพพลอย ธีรสถิตยธรรม คุณประสาน

๖. อาจารยภัสรา สิริกมลศิลป คุณวิศาสตร

๗. อาจารยสถาปตย กิลาโส คุณวิศาสตร

๘. อาจารยสุวิตา พฤกษอาภรณ คุณลิขิต

๙. อาจารยบริบูรณ ฉลอง คุณลิขิต

๑๐. ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา คุณกิจ

๑๑. ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ คุณกิจ

๑๒. อาจารยอนุรัตน กําแหงหาญ คุณกิจ

๑๓. อาจารยอรพรรณ เดชา คุณกิจ

๑๔. อาจารยนิยม สุวรรณเดช คุณกิจ

 ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.ขับเคลื่อนกลยุทธดานการจัดการความรูขององคกรใหเคลื่อนไปขางหนา

๒.กระตุนสงเสริมใหเกิดการแบงปนการเรียนรูในท่ีทํางานยุคใหม

๓.เกิดวิธีท่ีจะผสมผสานการทํางานและการเรียนรู

๔.มีสวนรวมในชุมชนชวยใหบุคคลสารมารถพัฒนาความรูสึกที่โดดเดนของตนเองมากขึ้น

๕.ใหบุคคลมีสวนรับผิดชอบในบางสวนของการเรียนรูขององคกร

๖.สามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติหรือใชแกไขปญหาในงานประจําของตนเองได

ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป

 
 



 

-  ๒  -

 

 
 
 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
24ต.ค.60  เวลา 19:19:43  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA5A-EUAMA-BEADA-ANAA1
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ภาพประกอบ 
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