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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรูเพื่อเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและยกระดับมหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู โดยทุกหนวยงานไดดําเนินการจัดการ

ความรูตามแนวทางที่มหาวทิยาลัยกําหนด กลุมความรูการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เกิดจากการรวมตัวของคณาจารยที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตอบสนองตามยุทธศสาตรที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน เปาประสงคดานมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคสอดคลองตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย สมาชิกกลุมประกอบดวย คณาจารยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประกอบดวย 1) 

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2) สาขาวิชารัฐศาสตร 3) สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 4) 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย 5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อการตลาด โดยกลุมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ไดดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวทางที่

มหาวทิยาลยักําหนด 

 กลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

เพื่อสรุปผลการดําเนนิงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดเก็บองคความรูใหเปนลายลักษณอักษร และเปนแนวทาง

ใหคณาจารยของวทิยาลัยฯ ที่สนใจนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู ตอไป  
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู 

 

1. ความเปนมาของชุมชนนกัปฏบิัต ิ(กลุมความรู) ระบขุอมูล ดังนี ้

กลุมการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการรวมตัวของคณาจารยที่สนใจจะแลกเปลีย่นเรียนรูในเรื่อง 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในทักษะแหงอนาคตใหมในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) เปนทักษะที่จําเปน

ตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมืองของโลก ที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหง

เทคโนโลย ีโลกของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัฒนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิง่แวดลอมและพลังงาน 

ความเปนสังคมเมอืง ความเปนสังคมผูสูงอายุ และความเปนโลกสวนตวัอยูกับตัวเอง มาถายทอดสูเพื่อทําให

นักศึกษามีคุณลักษณะดานการเรียนรูที่สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทัน มีภาวะความเปนผูนําดาน

การทํางาน ที่สามารถช้ีนําตนเองในการพัฒนาการสรางงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองได

อยางมสีต ิและดานศลีธรรม ที่ใหความเคารพซึ่งกันและกัน มคีวามซื่อสัตย และเปนพลเมอืงที่มคุีณคา  นําไป

สูการแลกเปลี่ยน เกิดการสรางกลยุทธ ในลักษณะอาชีพตาง ๆ ที่มีเทคโนโลยีสอดแทรกเขาไปในระบบการ

เรียนการสอน การทํางานและการดํารงชีวิต ในเวทีการแขงขันและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต  ซึ่งตอบสนอง

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื สมาชิกกลุมประกอบดวย คณาจารยที่สังกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้ง 10 ทาน ประกอบดวย 1) หลักสูตรนวัตกรรมดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตร

นวัตกรรมมหาบัณฑิต 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจ  5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 6) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   

โดยกลุมการจัดการเรียนการสอน ไดดําเนนิงานจัดการความรูตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด มี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สกัดองคความรู และนําองคความรูที่ไดไปใชในการออกแบบการจัดการเรียนรู  

เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรูของวทิยาลัยฯ ในลักษณะที่แตกตางกัน ภายใตตัวแบบสนับสนุน

ที่จัดทําแนวทางไวใหเปนกรอบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายไปที่ผูเรียน เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 โดยผูเรียนจะใชความรูในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีและทักษะชีวติ

และอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใชระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวทางจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 หาระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตร

และวธิกีารสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 1 

 



 

2. สมาชกิชุมชนนักปฏบิตัแิละบทบาทหนาท่ีของสมาชกิ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายวชิา 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

1 อาจารยวรีะพล วงษประเสริฐ PPS1107 รัฐศาสตรเบื้องตน 

2 อาจารย ดร.กีรตวิรรณ กัลยาณมติร PPS1103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 

3 อาจารยธวัช พุมดารา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

4 อาจารย ดร.บารมบีุญ แสงจนัทร POS1202 ปรัชญาการเมอืง 

5 ผศ.ดร.ภัทรวทิย อยูวัฒนะ PPDS1105 การเมอืงการปกครองไทย 

ความรูเชงิบูรณาการสําหรับศตวรรษท่ี 21 

1 อาจารยวรีะพล วงษประเสริฐ PPS1107 รัฐศาสตรเบื้องตน 

2 อาจารย ดร.กีรตวิรรณ กัลยาณมติร PPS1103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 

3 อาจารยธวัช พุมดารา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

4 อาจารย ดร.บารมบีุญ แสงจนัทร POS1202 ปรัชญาการเมอืง 

5 ผศ.ดร.ภัทรวทิย อยูวัฒนะ PPDS1105 การเมอืงการปกครองไทย 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

1 อาจารยวรีะพล วงษประเสริฐ PPS1107 รัฐศาสตรเบื้องตน 

2 อาจารย ดร.กีรตวิรรณ กัลยาณมติร PPS1103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 

3 อาจารยธวัช พุมดารา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

4 อาจารย ดร.บารมบีุญ แสงจนัทร POS1202 ปรัชญาการเมอืง 

5 ผศ.ดร.ภัทรวทิย อยูวัฒนะ PPDS1105 การเมอืงการปกครองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 2 

 



 

สวนที่ 2 การดําเนินงานจัดการความรู 

 

1. การกําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรอืสําคญัตองานหรอืกจิกรรมของหนวยงาน และกําหนด

เปาหมายของการจัดการความรู 

1.1 รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ไดจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อ

กําหนดกรอบองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย และไดช้ีแจงใหหนวยงานนําไปสูการกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

โดยองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่หนวยงานกําหนด คือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ดําเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู KM) 

จากการติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน พบวา ผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารยแตละทานมีความแตกตางกันและรูปแบบการ

เรียนการสอนในรายวิชาแตละวิชามีความแตกตาง หนวยงานจึงไดทบทวนองคความรูหลักที่จําเปนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยพจิารณาถึงองคความรูที่บุคลากรสามารถเขารวมแลกเปลี่ยนได ซึ่งองคความหลกัฯ ที่

กําหนด คือ การจัดการเรยีนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน เปาประสงคในเรื่อง มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสอดคลองตามอัต

ลักษณของมหาวทิยาลัย กลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในศตวรรษที่21 การเปลี่ยนวธิกีารศกึษา จาก 

“ความรู (Knowledge) ไปสูทักษะ (Skill or Practices)” เพื่อมาคนหาแนวทางการเรียนรูรวมกันในรูปแบบใหม

และแบงปน ชวยเหลอืเกื้อกูลและดําเนนิการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

  1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 7 มกราคม 2563 

  2) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 วันที ่23 เมษายน 2563 

 

2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน 

2.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

กลุมความรูไดมกีารแสวงหาความรูในเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสมาชิกในกลุม ดังนี้ 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) โดยสมาชิกไดรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ การจัดการเรียนการสอนยุคใหมแบบ PBL (Project-Based Learning) ใหเกิด

ประสิทธิภาพ และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอถายทอดความรู ช้ีแนะ และใหคําปรึกษา การ

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 3 

 



 

จัดการศกึษา ”ทักษะเพื่อการดํารงชีวติในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ไดจาก “ครูตองไมสอน แตตอง

ออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก”ในการเรียนรูของผูเรียนไดเรียนรูจากการเรียนแบบลงมอืทํา โดย

การเรียนรูเกิดจากภายในใจและสมองของผูเรียน การเรียนรูแบบนี้ เรียกวา  PBL (Project-Based Learning) 

ในลักษณะการเรียนรูในศตวรรษใหม “Teach less” และ “Learn More”  โดยเปลี่ยนแปลงจากคําวา “ครู

(Teacher)” มาเปน “Facilitator” คําจํากัดความ คือ “ผูอํานวยการเรียนรู (Coach)” หรือผูช้ีแนะ  จึงไดจัดการ

จัดการการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและนําความรูที่ไดไปปฏบิัต ิมาชวยกันวเิคราะหและการออกแบบ

รูปแบบการสอนการเรียนรูในศตวรรษใหม ผลลัพธที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังนี้ คอื การออกแบบการ

จัดการเรียนรู ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 

โดยการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน PBL (Project-Based 

Learning) ครอบคลุมวธิกีารจัดการเรียนรูหลากหลายวธิ ีเชน 

1. สาระวชิาหลัก (Core Subjects)  

2. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

3. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

4. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

5. ทักษะดานชีวติและการทํางาน 

และไดมกีารมกีารถอดบทเรียนเก่ียวกับ การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 
 2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การออกแบบการจัดการเรียนรู ที่ประชุมรวมกันพิจารณา การออกแบบการจัดการ

เรียนรู ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 เพื่อจะนําไปสูการถอดวิธีปฏิบัติของแตละบุคคล ตอไป ซึ่งที่

ประชุมไดเห็นชอบกับ การออกแบบการจัดการเรียนรู 5 ดาน จากนั้นสมาชิกกลุม ไดรวมกันระดมสมองเสนอ

รูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอนของแตละบุคคล โดยสรุปแลวมรูีปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ผลการเรียนรูที่ตองการในศตวรรษที่ 21 

ท่ีมา : ผูชวยศาสตราจารยดร.ไสว ฟกขาว.ทักษะแหงศตวรรษที่ 21(21st Century Skills)  

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 4 

 



 

 ที่ประชุมรวมแลกเปลี่ยนและใหขอสังเกตวารูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอนที่แตละ

ทานเขยีนมานัน้ เปนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) ทัง้หมด 

เมื่อไดรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอนที่สมาชิกรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวนั้น 

กิจกรรมตอไปเปนการถอดบทเรียนวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู ของสมาชิกแตละคน โดยมีใบงานที่ 1 

วธิกีารออกแบบการจัดการเรียนรู (รายบุคคล) ใหสมาชิกแตละทานเขยีนวธิปีฏบิัตขิองตนเอง ดังนี้ 
 

 

ใบงานที ่1 วธิกีารออกแบบการจัดการเรียนรู (รายบุคคล) 

A : ช่ือ-นามสกุล ………………………..………………เบอรโทร………………..……………

หนวยงาน……………………………………… 

B : รายวชิาทีจ่ะถอดบทเรียน........................................................จะใชสอนภาคเรียนที่....................... 

C: รูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน..................................................................................................... 

D : ทานมวีธิกีารออกแบบการจัดการเรียนรู อยางไร 

1. การวเิคราะหเนื้อหารายวชิา 

2. กําหนดเปาหมายผลลัพธการเรียนรู 

3. ออกแบบวิธกีารจัดการเรียนรู 

4. การพัฒนากิจกรรมการสอน 

 5. ดําเนนิการสอน 

6. การวดัและประเมนิผล 

           7. การใหขอมลูยอนกลับ 

 

 ที่ประชุมมีมติ ใหสมาชิกกลุม เขียนใบงานที่ 1 โดยเลือกรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการ

สอน และเขียนวิธีปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู จากนั้นนํามาสกัดองคความรูตามรูปแบบที่ใช

จัดการเรยีนการสอน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงความรูใหเหมาะสมกับการนําไปปฏบิตัใินการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูคร้ังตอไป   

2.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 วันที ่8 พฤษภาคม 2563 

 2) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 2 วันที ่15 พฤษภาคม 2563 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนนิงานของหนวยงาน 

3.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

สมาชิกกลุมไดรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ดังนี้ 

1) การวเิคราะหเนื้อหาหรอืกิจกรรม คุณลักษณะของผูเรียน 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 5 

 



 

 1.1) ตรวจสอบคําอธบิายรายวชิาและแนวโนมการจัดการเรียนรูรายวชิา (วเิคราะหเนื้อหา 

วเิคราะหคําอธบิาย) 

   1.2) วัตถุประสงค (ตัวช้ีวัด) 

   1.2.1) แผนที่การกระจายความรับผดิชอบ curriculum mapping 

 1.3) วเิคราะหผูเรียน วเิคราะหสิ่งแวดลอม (สื่อ อุปกรณ เอกสาร) วเิคราะหบทบาท

ผูสอน งบประมาณ 

 2) กําหนดเปาหมายผลลัพธการเรียนรู 

 2.1) ดานทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

   

      2.2) ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) ทักษะดานชีวติและการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 6 

 



 

   

 

  

  2.1.1) กรณศีกึษา/ สถานการณจริง/ การตรงตอเวลา 

  2.1.2) บุคลกิภาพ 

  2.1.3) การสอนแบบใหผูเรียนมสีวนรวม  

  2.1.4) ใหนักศกึษาวเิคราะหกรณศีกึษา 

                      2.1.5) การมอบหมายงานกลุม   

  2.1.6) นักศกึษา คนควา paper  

  2.1.7) การเขาใชงานหองสมุด 

        2.1.8) ดานอืน่ๆ (ตามแตละสาขาวชิาที่กําหนด) 

 3) ออกแบบวธิกีารจัดการเรียนรู 

 3.1) การจัดการเรียนการสอนแบบมสีวนรวม  

3.1.1 มปีระสบการณ 

3.1.2 มกีารสะทอนความคิด 

3.1.3 เกิดความคิดรวบยอด 

3.1.4 นําไปทดลองหรอืประยกุตใช 

 4) การพัฒนากิจกรรมการสอน 

 4.1) มปีระสบการณ 

4.1.1) ผูเรียนศกึษาเรื่อง.... จากแหลงเรียนรู 

4.1.2) ผูเรียนนําเสนอความคิด ประสบการณตรงของผูเรียน 

 4.2) มกีารสะทอนความคิด 

4.2.1) ผูเรียนและผูสอนแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่อง..... 

 4.3) เกิดความคิดรวบยอด 

4.3.1) ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง.... 

 4.4) นําไปทดลองหรอืประยุกตใช 

4.4.1) ผูสอนมอบหมายงาน 

  

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 7 

 



 

5) ดาํเนนิการสอน 

 5.1) วางแผนการสอน 15 สัปดาห 

สัปดาหที ่ เนื้อหารายวชิา กิจกรรม สื่อการสอน 

1  บรรยาย Power point 

2  การจัดการเรียนรูแบบมสีวนรวม 

1. มปีระสบการณ 

 1.1 ผูเรียนศึกษาเร่ือง.... จากแหลง

เรียนรู 

 1.2 ผูเรียนนําเสนอความคดิ 

ประสบการณตรงของผูเรียน 

เอกสารประกอบการสอน

เร่ือง... 

เว็บไซต 

2. มกีารสะทอนความคดิ 

 2.1 ผูเรียนและผูสอนแลกเปลี่ยน

ประสบการณเร่ือง..... 

แผนชารต แผนใส 

3 เกดิความคดิรวบยอด 

3.1 ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป

ความคดิรวบยอดเร่ือง 

 

4 นําไปทดลองหรือประยุกตใช 

 4.1 ผูสอนมอบหมายงาน 

ใบงาน 

 

 6) การวัดและประเมนิผล 

 6.1) ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

           6.1.1 การคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 

           6.1.2 การคิดอยางมวีจิารณญาณและการแกปญหา 

           6.1.3 การตดิตอสื่อสารและการวมมอื   

 6.2) ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี

  6.2.1 ความรูพื้นฐานดานขอมลูสารสนเทศ 

                      6.2.2 ความรูพื้นฐานดานการใชสื่อ 

                      6.2.3 ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลย ี

 6.3) ทักษะดานชีวติและการทํางาน 

          6.3.1 ความยดืหยุนและความสามารถในการปรับตัว 

          6.3.2 การริเร่ิมและการนําตนเอง 

          6.3.3 ทักษะทางสงัคมและทักษะขามวัฒนธรรม 

          6.3.4 ความสามารถในการผลติและความรับผดิชอบ 

          6.3.5 ความเปนผูนําและความรับผดิชอบ     

 6.4) ดานอื่นๆ (ตามแตละสาขาวชิาที่กําหนด) 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 8 

 



 

 7) การใหขอมลูยอนกลับ 

 7.1) การใหขอมลูยอนกลับระหวางเรียน 

 7.1.1) นําผลมาแจงผูเรียนทราบ 

 7.1.2) ผูสอนบอกแนวทางปรับปรุงใหกับผูเรียน 

 7.2) การใหขอมลูยอนกลับหลังเรียนเสร็จ 

 7.2.1) นําผลมาแจงผูเรียนทราบ 

 7.2.2) ผูสอนบอกแนวทางปรับปรุงใหกับผูเรียน 

3.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 2 วันที ่15 พฤษภาคม 2562 

 

4. การนาํความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

 สมาชิกกลุมความรูไดนําความรูที่ไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรูไปทดลองออกแบบการ

จัดการเรียนรูรายวชิาที่จะดําเนนิการสอนในปการศกึษา 2563 ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล รูปแบบท่ีใชจัดการเรียนการสอน รายวชิาท่ีออกแบบการจัดการเรียนรู 

1.อาจารยวรีะพล วงษประเสริฐ สาระวชิาหลัก (Core Subjects) PPS1107 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

2.อาจารย ดร.กรีติวรรณ กัลยาณมติร สาระวชิาหลัก (Core Subjects) PPS1103 ความสัมพันธระหวาง

ประเทศเบ้ืองตน ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

3.อาจารยธวัช พุมดารา สาระวชิาหลัก (Core Subjects) POS2206 นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

4.อาจารย ดร.บารมบุีญ แสงจนัทร สาระวชิาหลัก (Core Subjects) POS1202 ปรัชญาการเมอืง 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 9 

 



 

ช่ือ-สกุล รูปแบบท่ีใชจัดการเรียนการสอน รายวชิาท่ีออกแบบการจัดการเรียนรู 

ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

5.ผศ.ดร.ภัทรวทิย อยูวัฒนะ สาระวชิาหลัก (Core Subjects) PPDS1105 การเมอืงการปกครองไทย 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการรูสาระเนื้อหา 

ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

 

5. การนาํประสบการณจากการทํางาน และการประยกุตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

5.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

 กลุมความรูนําความรูและประสบการณของตนเอง ผนวกกับวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู

แบบ PBL (Project-Based Learning) ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไปออกแบบการจัดการเรียนรูตาม

รูปแบบที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และรวมกันสกัดเปนองคความรูของกลุม ดังนี้ 

  1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู คือ จัดกลุมสมาชิกที่ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เหมือนกัน ไดแก 1) สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 2) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 3) ทักษะดานการเรียนรูและ

นวัตกรรม 4) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 5) ทักษะดานชีวิตและการทํางาน และสมาชิกกลุม

รวมกันแลกเปลี่ยนการจัดทําใบงานที่ 2 สกัดองคความรูนําสูการปฏบิัต ิโดยมปีระเด็นแลกเปลี่ยนดังนี้ 

  1.1) การจัดทําใบงานที่ 2 สกัดองคความรูนําสูการปฺฏิบัติ ของแตละกลุมความรู จําเปน

ไหมวาจะตองยกรายวชิาใดวชิาหนึ่งขึ้นมาเพื่อเปน case study  

  สมาชิกกลุมรวมกันแลกเปลีย่นความคิดเห็น และเสนอวา ควรเขียนในเชิงหลักการที่

เปนภาพรวมของวิธกีารออกแบบการจัดการเรียนรู ทั้ง 7 ขั้นตอน เพื่อที่จะใหอาจารยทานอื่นที่สนใจสามารถ

นําไปประยุกตใชได ทั้งนี้ตองสกัดองคความรูจากใบงานที่ 1 วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู (รายบุคคล) 

ของสมาชิกกลุมทุกคน มาเปนภาพรวมของกลุม 

   ทัง้นี้ในวธิกีารออกแบบการจัดการเรียนรู สมาชิกกลุมทุกคนไดรวมกันถอดวธิปีฏบิตัิ

ในขอที่ 1) การวิเคราะหเนื้อหารายวิชา 2) กําหนดเปาหมายผลลัพธการเรียนรู 3) ออกแบบวิธีการจัดการ

เรียนรู 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การใหขอมูลยอนกลับ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 และนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประธานกลุมอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล ดังนั้นกลุมความรูรวมกันสกัดองคความรูเฉพาะขั้นตอนที่ 4) การพัฒนากิจกรรมการสอน และ 5) 

ดําเนนิการสอน  

  1.2) การจัดทําเลมสรุปองคความรูเรื่องการจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based 

Learning) กลุมละ 1 เลม หรอื นําขอมูลจากทุกลุมมารวมกันเปน 1 เลม 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 10 

 



 

   สมาชิกกลุมรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอวา ในแตละกลุมจะแบงตาม

รูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน เชน Blended Learning  Research Based Learning Coaching and Mentoring 

เปนตน ทุกรูปแบบคือการจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) ดังนั้นควรรวมกันเปน 1 เลม โดย

แยกสวนประกอบตามรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน 

  2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเด็นการ

แลกเปลี่ยน คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบเลมองคความรู “การจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based 

Learning)” โดยประธานกลุมความรู/ผูแทนกลุมความรู ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะวาจาก

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 3 ที่ประชุมไดรวมกันเสนอรูปแบบของเลมองคความรู คอื ใหม ี1 เลม โดย

มวีธิกีารออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) ใน 7 ขัน้ตอน ดังนี้ 

    1) การวิเคราะหเนื้อหารายวิชา : อธิบายวิธีการที่เปน Core ของการจัดการเรียนรู

แบบ PBL (Project-Based Learning) 

    2) กําหนดเปาหมายผลลัพธการเรียนรู : อธิบายวิธกีารที่เปน Core ของการจัดการ

เรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) 

    3) ออกแบบวธิกีารจัดการเรียนรู : อธบิายวธิกีารที่เปน Core ของการจัดการเรียนรู

แบบ PBL (Project-Based Learning) 

   4) การพัฒนากิจกรรมการสอน : อธบิายวิธกีารตามรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน 

   5) ดําเนินการสอน : อธิบายวิธีการตามรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน PBL 

(Project-Based Learning) 

    6) การวัดและประเมินผล : อธิบายวิธีการที่เปน Core ของการจัดการเรียนรูแบบ 

PBL (Project-Based Learning) 

    7) การใหขอมูลยอนกลับ : อธิบายวิธีการที่เปน Core ของการจัดการเรียนรูแบบ 

PBL (Project-Based Learning) 

   ดังนั้นในแตละกลุมความรูที่แบงตามรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน จะรวมกันสกัด

ความรูในขัน้ตอนที่ 1, 2, 3, 6, และ 7 สวนขัน้ตอนที่ 4, 5 ภาคผนวก และบรรณานุกรม แตละกลุมดําเนนิการ

แลกเปลี่ยนภายในกลุมยอยตามรูปแบบที่ใชจัดการเรียนการสอน 

   ที่ประชุมรวมกันกําหนดหัวขอในรูปแบบของเลมองคความรู “การจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning” เพื่อจะใหแตละกลุมความรูนําไปแลกเปลี่ยนภายในกลุม โดยที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและสรุป รูปแบบเลมองคความรู “การจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning)” และ

มอบหมายใหแตละกลุมดําเนนิการสกัดองคความรูในขัน้ตอนที่ 4, 5 ภาคผนวก และบรรณานุกรม 

รายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนาท่ี 11 

 



 

3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยสมาชิก

กลุมไดนําการออกแบบการจัดการเรียนรูมาแลกเปลี่ยนและรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงการ

ดําเนนิงาน  

5.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมเชิงปฏบิัตกิารแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

 กลุมความรูรวมกันแลกเปลีย่นความคิดเห็นหลงัจากที่ไดขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒแิละ

ประสบการณของตนเองจากการออกแบบการจัดการเรียนรู และรวมกันสรุปเลมองคความรู “การจัดการ

เรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning)” 

 กลุมความรูรวมกันแลกเปลี่ยนเพื่อผลักดันใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพซึ่ง

หลักสูตรไดรวมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดโครงการแนวทางการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย ( 

CIM SSRU Mini Conference) เพื่อเปนการนําเสนอผลงานวจิัยประจําป ระดับปริญญาตรีในสาขาตางๆ จํานวน 

5 สาขาวชิา ในลักษณะการนําเสนอผลงานวชิาการของนักศกึษาระดับปริญญาตรีชัhนป ท ี3 ซึง่เล็งเห็นวาการ

ประชุมระดับชาติสําหรับนักวิชาการ นักวิจัยและผูเขารวมประชุม แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความเขมแข็ง

ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกสาขาวิชาไดเปนอยางดี ทําใหมีนักศึกษาของวิทยาลัยสง

บทความวจิัยเขาประกวด จํานวน 99 บทความ และผานการคัดเลอืกและไดรางวัลจําวน 5 บทความ ไดแก  

1.บทความวิจัย เรื่อง ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทางานที่สงผลตอความสุขในการทางานของ

พนักงานบรษิัทเอกชนแหงหนึ่นางสาวสุนสิา ไทรแชมจันทร รหัสนักศกึษา 60127335087สาขาวชิาการจัดการ

ทุนมนุษยและองคการ 

2.บทความวจิัย เรื่อง การศกึษาความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมอืงกับภาวะผูนา ของ

นักศกึษาภาคพเิศษ โครงการความรวมระหวางกองทัพบกกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวณัฐมน 

วงศเปยม รหัสนักศกึษา 60123451142 สาขาวชิารัฐศาสตร 

3.บทความวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการทําธุรกิจรวมกับธุรกิจฟูดเดลิเวอร่ี นางสาวนาริศา  เด็ด

ดวง รหัสนักศกึษา  60127322050 สาขาวชิาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

4.บทความวิจัย เรื่อง ปจจัยสูความสาเร็จของผูประกอบการผลิตและจาหนายชุดช้ันในสตรี

กรณศีกึษา บริษัท ซาบนีา ฟารอสีท จากัด พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม นางสาวธัญวรรณ เขยีวหวาน 

รหัสนักศกึษา 60127323035 สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ 

5.บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเพื่อ

การตลาด วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวจดิาภา พัชระวจติรกร 

รหัสนักศกึษา  60122901049 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 

กิจกรรม CIM SSRU Mini Conference ภายใตโครงการ "แนวทางการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัย" 

ประจําปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 7 มนีาคม 2563 
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6.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) เลมองคความรูการจัดการเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) 

2) บทความวจิยั เรื่อง ความสมดลุระหวางชีวติกับการทางานทีส่งผลตอความสุขในการทางานของ

พนักงานบรษิัทเอกชนแหงหนึน่างสาวสนุสิา ไทรแชมจันทร  

3) บทความวจิยั เรื่อง การศกึษาความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมอืงกับภาวะผูนา 

ของนักศกึษาภาคพเิศษ โครงการความรวมระหวางกองทัพบกกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  

4) บทความวจิัย เรื่อง ปจจยัที่สงผลตอการทําธุรกิจรวมกับธุรกิจฟูดเดลเิวอร่ี  

5) บทความวจิยั เรื่อง ปจจัยสูความสาเร็จของผูประกอบการผลติและจาหนายชุดช้ันในสตรี

กรณศีกึษา บริษัท ซาบนีา ฟารอสีท จากัด พุทธมณฑลสาย 5 จังหวดันครปฐม  

6) บทความวจิยั เรื่อง การพฒันาสื่อประชาสัมพันธ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่การเพื่อ

การตลาด วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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สวนที่ 3 ผลผลติและผลลพัธ 
 

1. ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู 

ความรูท่ีได  

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

1.1 สาระวชิาหลัก (Core Subjects)  

1.2 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

1.3 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

1.4 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

1.5 ทักษะดานชีวติและการทํางาน 

2. ประโยชนขององคความรูและการนาํความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 

1) ประโยชนขององคความรู  

1.1) สามารถนําไปใชเปนแนวทางการเขยีน มคอ.3 

1.2) สามารถนําวิธีการไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ

การเรียนรูที่ตองการ 

1.3) พัฒนาศักยภาพของผูเรียน ในดานทักษะการเรียนรู การแกปญหา การคิดวิเคราะห 

สังเคราะหอยางเปนระบบ  

2) การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน  

2.1) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตรงกับความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน 

2.2) ใชเปนนวัตกรรมในการแกปญหาผูเรียน 

3) การขยายผลการนําองคความรูไปใชประโยชนกับบุคคลที่เก่ียวของ  

3.1) เผยแพรสูอาจารยภายในมหาวทิยาลัยและผูที่สนใจ 

3.2) การตอยอดองคความรูของกลุม KM 

3. สรุปการดําเนนิการจัดการความรูของกลุมความรู 

1) ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1.1) ความรวมมอืของสมาชิกในกลุม 

1.2) มผีูนําและผูตามที่ดี 

1.3) มรีะบบการตดิตามงานที่ด ี

1.4) มกีารสรางขวัญและกําลังใจ 

1.5) มบีุคลากรและผูทรงคุณวุฒใิหความชวยเหลอื 

1.6) มสีื่อและเทคโนโลยใีนการสนบัสนุน 

2) ปญหาและอุปสรรค 

2.1) ชวงเวลาในการจัดประชุมไมตรงกัน 
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2.2) อาจารยมภีาระงานมาก  

2.3) ชวงเวลาที่แลกเปลีย่นกลุมยอยนอย 

4. การตอยอดองคความรูหรอืนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น  

1) พัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอนสูการนําไปใชประโยชน 

2) ผลงานวจิัยในช้ันเรียน 

 

5. การตอยอดองคความรูหรอืนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น 

ไมม ี
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบ KM กลุม การเรยีนการสอนรายวชิา 
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