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บทที ่1   
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุโลกาภิวตัน์  เป็นยคุสังคมแห่งความรู้ และยคุแห่งการเปล่ียนแปลง การด าเนิน 
งานขององคก์ารจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการแข่งขนัและอยูร่อด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
องคก์ารภาครัฐก็ตอ้งมีการปรับตวั จะเห็นไดจ้ากในประเทศไทยไดมี้การประกาศไวใ้นพระราชกฤษฎีกาวา่
ดว้ยเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 วา่ “ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้
ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์และปรับ 
เปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดั ใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบติัราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา”   
ท าใหก้ารจดัองคก์ารภาครัฐแนวใหม่ ตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรใหเ้พียงพอแก่การ
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีการปรับแผนการปฏิบติังานทุกระยะ 
เพื่อใหบ้รรลุผลเป้าหมาย มีการเปล่ียนแนวคิดผูป้ฏิบติังานโดยเนน้การสร้างความคิดใหม่ ๆ ร่วมกนั มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดับรรยากาศและเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคคลใน
องคก์าร หรือท่ีเรียกวา่ มีการจดัการความรู้ นบัเป็นส่ิงท่ีองคก์ารยคุใหม่ตอ้งการ ซ่ึงเป็นการเนน้ความรู้ควบคู่
การปฎิบติังาน โดยรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่เอกสาร ต ารา หรือในตวับุคคลท่ีมีประสบการณ์มา
จดัระบบเพื่อใหบุ้คคลในองคก์ารไดเ้ขา้ถึงความรู้ น ามาพฒันาตนจนการปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นองคก์ารของรัฐระดบัอุดมศึกษา ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครสวรรค ์มีปรัชญา
คือ เป็นมหาวทิยาลยัของชาวบา้นน าวชิาการสู่ชุมชน และวสิัยทศัน์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน มีพนัธกิจท่ีส าคญัส่วนหน่ึงคือจดัการศึกษาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง ซ่ึงเป้าประสงคคื์อบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการความรู้ โดยความร่วมมือของคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์การจดัการ 
ศึกษามาก ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือจดัการความรู้กบัคณาจารยรุ่์นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการศึกษา
นอ้ย  เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพใหเ้กิดข้ึนร่วมกนั ดงันั้นมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ จึงน ากระบวนการจดัการความรู้ตามกรอบของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7 ขั้นตอนหลกั 
มาด าเนินการภายในมหาวทิยาลยัอยา่งเป็นระบบ ดงัปรากฎในรายงานฉบบัน้ี 
 

จุดมุ่งหมำยกำรวจิัย 
เพื่อรายงานผลการน าการจดัการความรู้ไปใชใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : กรณีการผลิต

บณัฑิต    
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ขอบเขตกำรวจิัย 
คณะผูจ้ดัท า ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอนหลกั ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็น

หลกัในการน าไปใชใ้นการจดัการความรู้ในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ปีงบประมาณ 2552 โดยขอ้มูล 
ท่ีไดใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดม้าจากคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 321 
คน และเป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัปีงบประมาณ 2552 จ านวน 54 คน 
 

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การบ่งช้ีความรู้ 
2.การสร้างและแสวงหาความรู้  
3.การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
4.การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
5.การเขา้ถึงความรู้  
6.การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
7.การเรียนรู้ 

การจดัการความรู้ในมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์ : กรณีการผลิต
บณัฑิต 
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บทที ่2    
ข้อมูลพืน้ฐำนทีเ่กีย่วข้อง 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นมหำวทิยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 
1. ประวตัิ ควำมเป็นมำของมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2465 โดยมีช่ือเดิมวา่ “โรงเรียนฝึกหดัครูมูล

กสิกรรม” และไดรั้บพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็น “สถาบนัราชภฏันครสวรรค์” 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2535  และเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์”  เม่ือพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547    

มหาวทิยาลยัตั้งอยูเ่ลขท่ี  398  หมู่ 9  ถนนสวรรคว์ถีิ  ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครสวรรค ์ เน้ือท่ี  108  ไร่  3  งาน  52  ตารางวา  ปัจจุบนัจดัการเรียนการสอน 5 คณะและหน่วยงาน
สนบัสนุน 5 หน่วยงาน  มีเขตพื้นท่ีจดัการศึกษาต าบลเขาแรด เน้ือท่ี 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ใชจ้ดัการเรียน
การสอนดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร    มีเขตพื้นท่ีต าบลหนองกรด เน้ือท่ี 16 ไร่ 27 ตารางวา ใชด้ าเนินการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ และมีศูนยก์ารศึกษา ต าบลยา่นมทัรี เน้ือท่ี 500 ไร่ ซ่ึงไดจ้ดัท าแผน
แม่บทระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวทิยาลยัท่ีสมบูรณ์แบบ  

2. ปรัชญำ วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำประสงค์  
      ปรัชญา       เป็นมหาวทิยาลยัของชาวบา้น น าวชิาการสู่ชุมชน 
         วสิัยทศัน์    เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
                 พนัธกิจ       1. จดัการศึกษาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง 
                        2. วจิยั 
                        3. บริการทางวิชาการแก่สังคม 
                        4. ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                        5. ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
                        6. ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 เป้าประสงค ์
                 1. บณัฑิตและบุคลากรในทอ้งถ่ินมีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
                           และสังคม 
                 2. มีงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสร้างองคค์วามรู้ 
                 3. เป็นแหล่งบริการวชิาการท่ีมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลายพอเพียงแก่ทอ้งถ่ินและสังคม 
                 4. มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสังคม 
                 5. เป็นผูน้ าในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประยกุตศิ์ลปะ 
                          และวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสังคมของทอ้งถ่ิน 
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                 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
            3. คณำจำรย์มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

  ในปี พ.ศ. 2552  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคมี์อาจารยท์ั้งส้ิน จ านวน 321 คน แบ่งเป็น 

อาจารยป์ระจ า 163 คน  เป็น ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์12 คน ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์77 คน 
อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยั 102 คน  และอาจารยอ์ตัราจา้ง 56 คน      
             4. นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active  Learning)  
       มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคมี์นโยบายการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบนั และปรากฏเป็นจุดเด่นของมหาวทิยาลยั มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน วา่มีการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นลกัษณะ Active Learning 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.2550 :17)  จึงนบัเป็นความพยายามของ
มหาวทิยาลยัท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย ์เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยั
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัดงักล่าว  
 

ข้อมูลพืน้ฐำนเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกักำรจัดกำรควำมรู้ 

 ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
             การจดัการความรู้ (ส านกังาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.2548 : 4) หมายถึง การ
รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร  ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ  
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด   โดยท่ีความรู้มี  2 ประเภท คือ 
            1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ   เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย  เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง  
จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 
           2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้ โดยผา่นวธีิต่างๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 
  กระบวนการจดัการความรู้ (ส านกังาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.2548 : 5)  เป็น
กระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้  หรือ
พฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร  ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การบ่งช้ีความรู้ – เช่นพิจารณาวา่ วสิัยทศัน์/ พนัธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร , ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง, อยูใ่นรูปแบบใด, อยูท่ี่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก 
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3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกนั, ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

5) การเขา้ถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ – ท าไดห้ลายวธีิการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัท า
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจดัท าเป็นระบบ ทีม
ขา้มสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เล้ียง, การสับเปล่ียนงาน, 
การยมืตวั, เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7) การเรียนรู้ – ควรท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช>้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
       

       
 

แผนภำพที ่1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 
ท่ีมา : ส านกังาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.(2548). คู่มือการจดัท าแผนการจดัการความรู้  
         โครงการพฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ในส่วนราชการ. 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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บทที ่3    
วธิีด ำเนินกำร 

 

การน าการจดัการความรู้ไปใชใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : กรณีการผลิตบณัฑิต มี
วธีิด าเนินการดงัน้ี  

  

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

1) การบ่งช้ีความรู้ โดยพิจารณาวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย   
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้จากภายนอก  
3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ โดยวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 

อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ โดยปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหา

ใหส้มบูรณ์ 
5) การเขา้ถึงความรู้ โดยท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ โดยจดัท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้,  , เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
7) การเรียนรู้ โดยท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์

ความรู้ น าความรู้ไปใช ้จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
แหล่งข้อมูล   

        คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในปีงบประมาณ 2552 จ านวน  321  คน และเป็นผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 54 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
        เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลการจดัการความรู้ตามประเด็นการจดัการความรู้  7  

ขั้นตอนหลกั  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   
 1. เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ 
                     1) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์   
                     2) เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการ 
                         เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ปีงบประมาณ 2552  
                     3) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  
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                     4) รายงานวิจยัในชั้นเรียน   
                     5) วารสารการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นตน้  
 นอกจากนั้นยงัมีเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 1) การจดัการความรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ี http://www.nsru.ac.th/km/ 
 2) Active  Learning Center ท่ี http://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ 

วธีิวเิครำะห์ข้อมูล 
        ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
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บทที ่4    
กำรรำยงำนผล 

 
รายงานการน าการจดัการความรู้ไปใชใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : กรณีการผลิตบณัฑิต มี

การน าเสนอตามกระบวนการจดัการความรู้  7 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี  
 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวทิยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 
1. กำรบ่งช้ีควำมรู้   
   ในการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในส่วนของการบ่งช้ีความรู้ มีดงัน้ี 
    1.1  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัย (KM Team)  ตามค าสั่ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ี 949/2551 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

           1.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผูอ้  านวยการส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จ านวน 7 คน  ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนส่งเสริม อ านวยความสะดวกและก ากบั
ดูแลการด าเนินงานการจดัการความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิต 

           1.1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี รองคณบดีทุกคณะ 
ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูอ้  านวยการและรอง
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและหวัหนา้ส านกังาน 
สถาบนัวจิยัและพฒันา  จ  านวน 19 คน ท าหนา้ท่ี จดัท าแผนการจดัการความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิต  จดั
กิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิผล จดัท าเอกสาร วารสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงผล
ของการจดัการความรู้ 
                 1.2  ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลติบัณฑิต   โดยมีการประชุมดงัน้ี 
                        1.2.1 การบริหารจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพดา้นวชิาการ เพื่อใหเ้กิดมาตรฐานการจดัการ
เรียนรู้ อนัส่งผลต่อการผลิตบณัฑิต  โดยยดึวสิัยทศัน์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี 
พนัธกิจคือ จดัการศึกษาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง เพื่อให้เกิดเป้าหมายคือ บณัฑิตและบุคลากรในทอ้งถ่ินมี
คุณภาพ คุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม  ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
วชิาการคร้ังท่ี 14/2551 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2551  
            1.2.2 การพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนงานทางวชิาการท่ีจ าเป็น โดยแนวคิดหลกัท่ี
คณะกรรมการยดึถือคือ การพฒันาคุณภาพบณัฑิตทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ โครงการวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหค้ณาจารยทุ์กคณะมีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)   โครงการพฒันาบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  เพื่อสนบัสนุนใหค้ณาจารยจ์ดัท าส่ือการเรียนการสอนไวใ้ชป้ระกอบการเรียน
การสอน เป็นตน้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 15/2551วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2551     
                        1.2.3 การพฒันางานประกนัคุณภาพภาษาองักฤษ (เพิ่มเติม ซอฟตแ์วร์เรียนภาษาองักฤษ) การ
พิจารณาด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการในการบริหารจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพดา้นวชิาการ 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 16/2551วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 
                         1.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม
คณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 17/2551วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
                         1.2.5 มาตรการควบคุมคุณภาพดา้นวชิาการ การปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใน
การประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 12 มกราคม 2552 

           1.2.6 การสัมมนา Active Learning  การเตรียมการน าเสนอ Active Learning การพิจารณา
แผนปรับปรุงองคก์ารประจ าปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงเป็นไปตามระบบ PMQA  การด าเนินงานสหกิจศึกษา 
การพิจารณาปัญหาการประกนัคุณภาพภาษาองักฤษ  การจดัท าคู่มืออาจารย ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
วชิาการคร้ังท่ี 2/2552 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2552 

   1.3 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือระบุควำมรู้ทีจ่ ำเป็น  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากการบริหารจดัการโครงการ  
การจดัสรรงบประมาณ  ท่ีให้ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2545 ดงันั้นคณะท างานจึงระบุควำมรู้ทีจ่ ำเป็น คือ  ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) โดยใหมี้การปฏิบติัและรายงานการจดัการเรียนการสอนผา่นการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน  ซ่ึง
คณะท างานไดท้บทวนการปฏิบติังานท่ีผา่นมา พบขอ้มูลการสนบัสนุนทุนการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
และจดัท าวจิยัในชั้นเรียน ดงัตาราง 1  
   ดงันั้นเพื่อเป็นการพฒันาคณาจารยท่ี์ต่อเน่ือง อนัจะท าให้คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้จนเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการเห็นสมควรใหมี้โครงการลกัษณะน้ีพฒันา
คณาจารยต่์อไป โดยคณะท างานมีการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนงานทางวชิาการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
โครงการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นตน้ ในการประชุม
คณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 15/2551วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 คร้ังท่ี 4/2552  องัคารท่ี 12 พฤษภาคม 
2552 ในเบ้ืองตน้ท่ีประชุมจดัสรรงบประมาณ 500,000 บาท  ใหค้ณาจารยแ์ต่ละคณะเขา้ร่วมโครงการได ้10 
คน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 5 คณะ จะมีคณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 50 คน ดงัรายช่ือคณาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วม
โครงการตามค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์ 577/2552 เร่ืองแต่งตั้งคณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Active Learning & 
Action Research) และต่อมาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีห็นความส าคญั จึงขอเพิ่มจ านวนคณาจารยท่ี์
รับทุนอีก 4  คน ดงันั้นจึงมีคณาจารยท่ี์ไดรั้บทุนสนบัสนุนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2552  ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าร้อยละของจ านวนคณาจารยท่ี์ไดรั้บทุนสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้และจดัท า 
             วจิยัในชั้นเรียน 

 
คณะ 

 คณาจารย์
ทั้งหมด 

คณาจารยท่ี์
ไดรั้บทุน
สนบัสนุน 
ในปี 2551 

คณาจารยท่ี์
ไดรั้บทุน
สนบัสนุน 
ในปี 2552 

 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 39 8 10 18 54.38 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 97 9 10 19 19.58 
วทิยาการจดัการ 50 14 10 24 48 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 13 14 27 33.75 
เทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

55 10 10 20 36.36 

รวม 321 54 54 108 33.64 
 

 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
    ในการสร้างและแสวงหาความรู้ คณะท างานมีการด าเนินการคือ 
    2.1 ค้นคว้ำหำควำมรู้เกีย่วกบัข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้ 

                         คณะท างานไดพ้ิจารณาขั้นตอนการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้เดิม และเห็นชอบองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 

            1) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (ประสบการณ์) 
            2) การสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั (สะทอ้นความคิดและอภิปราย) 
            3) การน าเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด) 
            4) การลงมือปฏิบติัหรือประยกุตใ์ช ้ (ประยกุตแ์นวคิด) 
โดยประสงคใ์หค้ณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่คณาจารยผ์ูไ้ดรั้บทุนมีการจดัการเรียน 

แบบใฝ่รู้และรายงานในลกัษณะการวจิยัในชั้นเรียน จึงจ าเป็นตอ้งใหค้ณาจารยมี์ความรู้ดา้นการจดัท าวจิยัใน
ชั้นเรียน ซ่ึงคณะท างาน ใหมี้ส่วนประกอบส าคญั  6 ส่วน คือ 

    1) บทท่ี 1 บทน า 
                               2) บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  3) บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั 
                  4) บทท่ี 4  ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
                  5) บรรณานุกรม 

     6) ภาคผนวก  โดยแนบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    2.2 สืบค้นเทคนิคกำรจัดกำรเรียนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนแบบใฝ่รู้ 
           หวัหนา้คณะท างาน โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวชิาการ ซ่ึงจบการศึกษาปริญญาเอกทางดา้นหลกัสูตรและการสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี นบัเป็นบุคลากรส าคญัท่ีจะเป็นแหล่ง
ความรู้และเป็นวทิยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์แก่คณาจารยอ่ื์น ๆ ของมหาวทิยาลยั รวมทั้งคณาจารย์
อ่ืน ๆ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละคณะ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นวทิยากรพี่
เล้ียงใหแ้ก่คณาจารยใ์นคณะของตนได ้
 นอกจากนั้นยงัมีคณะท างาน ซ่ึงคณะผูว้จิยัก็เป็นส่วนหน่ึงของคณะท างาน  ไดมี้การสืบคน้
รายละเอียดเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยจดัเตรียมขอ้มูล ความรู้ เพื่อจดัท าเอกสารและ
เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ เร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 
         2.2.1 องคป์ระกอบการจดักิจกรรมการสอนแบบใฝ่รู้ 4 องคป์ระกอบ 
         2.2.2 การวเิคราะห์เทคนิคการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอน  
         2.2.3 การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ ไดแ้ก่   1) การพูดเป็นคู่ 
(Rally robin)  2) การเขียนเป็นคู่ (Rally table)  3) การพูดรอบวง (Round robin)   4)การเขียนรอบวง (Round 
table)  5)การเขียนพร้อมกนัรอบวง (Simultaneous round table)  6) คู่ตรวจสอบ (Pairs check)  7) ร่วมกนัคิด 
(Numbered heads together) 8)การเรียงแถว (Line-ups) 9)การแกปั้ญหาดว้ยจ๊ิกซอ (Jigsaw problem solving) 
10)วงกลมซอ้น (Inside-outside circle) 11)แบบมุมสนทนา (Corners) 12)การอภิปรายเป็นคู่ (Pair discussion) 
13)เพื่อนเรียน(Partners) 14)การคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด (Think – pair –share) 15)การท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่
และท าคนเดียว (Team-pair-solo)  16)  เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion)  17) โครงงานเป็นทีม 
(Team project) 18)สัมภาษณ์เป็นทีม(Team-interview) 19)บตัรค าช่วยจ า (Color-coded   co-op cards)  
20)การสร้างแบบ(Formations) 21)เกมส่งปัญหา (Send-a –problem) 22)แลกเปล่ียนปัญหา(Trade-a-problem) 
23) เล่นเลียนแบบ (Match mine)  24) เครือข่ายความคิด (Team word-webbing)  25) Listening Teams 
26)Guided Note Taking 27)Three-Stage Fishbowl Decision 28)Card Sort 29)The Power of Two 30)Mind 
Maps 31)Triple Role Playing 32)Rotating Roles 33)Modeling the Way  34)College Bowl  35)Bingo 
Review 36)One Minute Paper 37)Muddiest Point 38)One Minute Pause 38)Concept Mapping 39)Affective 
Response 40)Brainstorming 41)Student Summary of Another Student’s Answer 42)Daily Journal 43)Role 
Playing 44)Reading Quiz 45)Note Comparison/Sharing  45)Case Studies 46)Debate 47)Active Review 
Sessions เป็นตน้ 
         2.2.4 การวจิยัในชั้นเรียนและการรายงานการวจิยั  
         2.2.5 การสร้างและการวเิคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั 
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    2.3 จัดส่งคณำจำรย์ไปอบรม ณ Montana State University 
                        นอกจากการคน้ควา้จากเอกสารและเวบ็ไซดต่์าง ๆ แลว้ มหาวทิยาลยัไดส่้งคณาจารยไ์ปอบรม 
ณ Montana State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เก่ียวกบัการจดัการเรียนรุ้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็น
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจใหม่ ๆ มาเผยแพร่ต่อบุคลากรอ่ืน ๆ ในมหาวทิยาลยั ดงัจะ
เห็นไดจ้ากคณะท างานมีการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 4/2552 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 คร้ังท่ี 
5/2552 วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552  โดยในปี งบประมาณ 2552 ไดส่้งตวัแทนคณาจารยค์ณะต่าง ๆ จ านวน 5 
คน เขา้รับการอบรมระหวา่งวนัท่ี 17 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 ดงัน้ี 
             1) ตวัแทนคณะครุศาสตร์ คือ นายมงคล ศยัยกุล 
             2) ตวัแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือนางสาวสุภาวดี สุประดิษฐ์อาภรณ์ 
             3) ตวัแทนคณะวทิยาการจดัการ คือ นางพงษท์อง เฮครอฟท ์
             4) ตวัแทนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคือ ผูช่้วยศาสตราจารยน์งเยาว ์  ในอรุณ 
             5) ตวัแทนคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมคือนางสาวอิสรี ศรีคุณ 
            3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 

  คณะท างานมีการจดัการความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และ 
ความรู้ดา้นการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน ให้เป็นระบบ ดงัน้ี 
    3.1 กำรรวบรวมและเผยแพร่เป็นเอกสำรควำมรู้ ไดแ้ก่ เร่ือง  

         1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
         2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  
         3) ตวัอยา่งการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน  
         4) วารสารการจดัการความรู้   
         5) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
โดยรายการท่ี 1-3 แจกใหแ้ก่คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 54 คน ส าหรับรายการท่ี 4 และ 5 

แจกใหแ้ก่คณาจารยทุ์กคนในการประชุมสัมมนาการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552  
       3.2 กำรเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ Active Learning Center ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
ของมหาวทิยาลยั ที่http://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ ไดแ้ก่ เร่ือง  
                       1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                        2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  
 3) ตวัอยา่งการรายงานวจิยัในชั้นเรียน                 
 4) การวเิคราะห์เคร่ืองมือดว้ย SPSS   
                        5) ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  
                        6) ตวัอยา่งการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน  
                        7) เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้   
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 ซ่ีงไดรั้บความสนใจเขา้ศึกษาและน าไปใชจ้ากคณาจารยผ์ูส้นใจจ านวนมากพอสมควร  
                 3.3 จัดประชุมอบรม โดยคณำจำรย์ภำยในทีม่ีประสบกำรณ์   

          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ซ่ึงเป็นอาจารยภ์าควชิา
หลกัสูตรและการสอน และประธานคณะท างาน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ Action Research  เป็นวทิยากรหลกัใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และมีคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์ท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละคณะเป็นคณะท างาน 
น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอน    ในการประชุมสัมมนาการจดัการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ของมหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 
ประมาณ 160 คน รวมจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 321 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552 มี
คณาจารยร่์วมเป็นตวัแทนน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี  

 คณะ กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 
ครุศาสตร์ นายมงคล  ศยัยกุล น.ส.เยาวเรศ  ภกัดีจิตร 

วทิยาการจดัการ น.ส.วไิลลกัษณ์  สกลุเขมฤทยั นางพงษท์อง เฮครอฟท ์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ผศ. นงเยาว ์  ในอรุณ 

เทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

น.ส.อิสรี ศรีคุณ  - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     น.ส.สุภาวดี สุประดิษฐอ์าภรณ์ น.ส.สุนนัทา   เทียมค า 
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 3.4 จัดประชุมน ำเสนอควำมรู้แก่คณำจำรย์โดยคณำจำรย์ภำยในทีม่ีประสบกำรณ์  
                        3.4.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ซ่ึงเป็นอาจารย์
ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน และคณะท างาน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ Action Research  เชิญคณาจารยท่ี์ไดรั้บทุนเขา้รับการช้ีแจงโครงการและให้
ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาพรวมของทุกคณะ 
  3.4.2 คณาจารยใ์นคณะต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และAction  research  ในปีท่ีผา่น ๆ มาเป็นวทิยากรพี่เล้ียงใหแ้ก่คณาจารยใ์นคณะของ
ตนเอง หรือเชิญวทิยากรต่างคณะเขา้ร่วมเป็นทีมงาน จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเดือนมิถุนายน 
2552 –กนัยายน 2552   

   3.5 ประชุมเพ่ือจัดระบบควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้   
          คณะท างานประชุมเพื่อจดัระบบความรู้ดา้นการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ ในการประชุม 

คณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 3/2552  วนัท่ี 2 มีนาคม 2552  คร้ังท่ี 4/2552 วนัท่ี 12 พ.ค.2552  คร้ังท่ี 
5/2552  วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 คร้ังท่ี 7/2552  วนัท่ี 8 กนัยายน 2552 และการประชุมยอ่ยท่ีแต่ละคณะ
ด าเนินการ โดยมีลกัษณะคือ การจดัระบบความรู้ดา้นการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ตามศาสตร์ของแต่ละคณะ
หรือเน้ือหาวชิา  ไดแ้ก่  
                        3.5.1 ศาสตร์ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์   
                        3.5.2 ศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3.5.3 ศาสตร์ทางดา้นฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ของคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 3.5.4 ศาสตร์ทางดา้นธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บญัชี ของคณะวทิยาการจดัการ  
 3.5.5 ศาสตร์ทางดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
   โดยใหแ้ต่ละคณะเผยแพร่การปฏิบติังานตลอดจนศาสตร์ต่างๆของตนท่ี เวบ็ไซต ์การจดัการ
ความรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์หรือท่ี http://www.nsru.ac.th/km/ 
             4. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

    จากนโยบายท่ีคณะท างานไดด้ าเนินการขา้งตน้ แต่ละคณะไดส่้งเสริมใหค้ณาจารยใ์นคณะ 
ด าเนินการประมวลและกลัน่กรองความรู้ สรุปไดคื้อ   

    4.1 จัดท ำแผนบริหำรกำรสอนทีเ่น้นกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้ โดยแต่ละคณะมอบหมาย 
ให้คณำจำรย์ทุกคนท ำ Course Syllabus  หรือแผนบริหำรกำรสอนทุกคน ตามแบบฟอร์มของมหาวทิยาลยั 
ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นตวัอยา่งในคู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์กรณีอาจารยส์อนหลายรายวชิา 
บางคณะอาจอนุโลมใหส่้งรายวชิาเดียวได ้ การก าหนดแบบฟอร์มของแผนบริหารการสอนของมหาวทิยาลยั
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จะสะทอ้นใหเ้ห็นศาสตร์ในแต่ละสาขาวชิา โดยระบุไวท่ี้ขอบข่ายเน้ือหา  นอกจากนั้นท่ีกิจกรรม จะท าให้
ทราบถึงเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนท่ีคณาจารยใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)  และใหมี้การรวบรวมเก็บไวเ้ป็นเอกสารท่ีส านกังานของแต่ละคณะและมีนโยบายใหจ้ดัท าเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงใหน้กัศึกษาหรือผูส้นใจเขา้ศึกษาไดจ้ากเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั  ส าหรับ
แผนบริหารการสอนของมหาวทิยาลยันั้นตอ้งมีการปรับปรุงทุกภาคเรียน เน่ืองจากมีประเด็นท่ีคณาจารยต์อ้ง
กรอกคือปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด ตลอดจนประเด็นการปรับปรุงแผนบริหารการสอนจากการประเมิน
ตนเองและประเมินโดยนกัศึกษา       

    4.2 ออกแบบกจิกรรมและส่ือกำรเรียนเพ่ือจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้  โดยคณะท างาน 
มีการประชุม คร้ังท่ี 4/2552  วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  คร้ังท่ี 6/2552 วนัท่ี  4 สิงหาคม 2552 และ คร้ังท่ี 
7/2552  วนัท่ี  8 กนัยายน 2552  มีนโยบายสนบัสนุนใหค้ณาจารยอ์อกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนเพื่อ
จดัการเรียนแบบใฝ่รู้ สรุปไดคื้อ 
            4.2.1 สนบัสนุนใหจ้ดัท า e-Learning โดยใหทุ้นสนบัสนุนคณะละ 4 คน  รวมทั้งส้ิน 20 ทุน
หรือ 20 ชุด 

           4.2.2  สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคนิคในการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และจดัท าเป็นรายงานวิจยั
ในชั้นเรียน โดยใหทุ้นสนบัสนุนคณะละประมาณ 10 คน รวมทั้งส้ิน 54 ทุน หรือ 54 ชุด 

 4.2.3 สนบัสนุนใหจ้ดัท าส่ือการเรียนแบบใฝ่รู้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดใ้หทุ้นสนบัสนุน เช่น  
การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้หรือ การจดัท า Power Point ประกอบบทเรียน 
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ในการประมวลและกลัน่กรองความรู้ คณะท างานของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดจ้ดัท า
รายละเอียดของ การจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซ่ึมีองคป์ระกอบส าคญั 4  ขั้นตอน 
พร้อมค าอธิบายศพัทไ์วใ้นคู่มืออาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ มีศพัทอ่ื์น ๆ และตวัอยา่งการใชข้อง
คณะต่าง ๆ รวบรวมสรุปไวใ้นวารสารการจดัการความรู้  เอกสารในเวบ็ไซต ์ท่ีActive  Learning Center หรือ
ท่ี http://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
    คณะท างานมีการจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้ เพื่อใหค้ณาจารยเ์ขา้ถึงความรู้ ดงัน้ี 
    5.1 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้สู่คณำจำรย์ 
          คณะท างานจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ใหค้ณาจารยทุ์กคนในวนัประชุมสัมมนาการจดัการ 

เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 คือ 
          1) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ เพื่อใหค้ณาจารยเ์ห็นความสัมพนัธ์ของส่ิง 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย  ความส าคญั ความจ าเป็นและความรู้ในการจดัการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นตน้ 
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          2) วารสารการจดัการความรู้  เพื่อใหค้ณาจารยเ์ห็นการประยกุตใ์ชใ้นศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ 
ซ่ึงสรุปจากคณาจารยแ์ต่ละคณะท่ีมีประสบการณ์ตรง  

    5.2 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
         คณะท างานจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ใหค้ณาจารยแ์ละผูส้นใจทุกคนผา่นระบบเครือข่าย 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ี 
                       1) Active Learning Center ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์หรือ ทีh่ttp://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ ไดแ้ก่ เร่ือง ความรู้พื้นฐาน Active 
Learning  และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  ตวัอยา่งการ
รายงานวจิยัในชั้นเรียน  การวเิคราะห์เคร่ืองมือดว้ย SPSS  ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ ตวัอยา่งการเขียนรายงาน
วจิยัในชั้นเรียน และเทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้   
   2) การจดัการความรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ี http://www.nsru.ac.th/km/ 
โดยรวบรวมบทความและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดศึ้กษาเรียนรู้ 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู้ 
    คณะท างานมีการแบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ โดยจดัท าเอกสารแจกคณาจารยทุ์กคน  

ตลอดจนเผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั ส าหรับการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ในตวับุคคล ไดมี้การ 
                   6.1 จัดประชุมอบรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยคณำจำรย์ภำยในทีม่ีประสบกำรณ์   
                          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ซ่ึงเป็นอาจารยภ์าควชิา
หลกัสูตรและการสอน และเป็นประธานคณะท างาน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และ Action Research  ไดเ้ป็นวทิยากรหลกัใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และมีคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์ท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละคณะเป็น
คณะท างาน น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอน  ในการประชุมสัมมนาการจดัการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ของมหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ 
ละ ประมาณ 160 คน รวมจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 321 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองกนัมาจนถือเป็นวฒันธรรมองคก์ารแลว้  และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยใหร้างวลัแก่ผูท่ี้
แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น โดยคดัเลือกเป็นตวัแทนคณะ ๆ ละ 1 คนไปประชุมอบรมท่ี 
Montana State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นการกระตุน้และจูงใจคณาจารยใ์หร่้วมการจดัการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้อีกทางหน่ีง  

   6.2 คณำจำรย์จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
         มหาวทิยาลยัมีนโยบายใหค้ณาจารยทุ์กคนจดัท าแผนและจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียน

การสอนแบบใฝ่รู้  โดยใหค้ณาจารยใ์นแต่ละคณะประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัท าแผนร่วมกนัใน
ภาพรวม เพื่อใหค้รบองคป์ระกอบทั้ง 4 หรือบางคณะอาจมอบหมายใหแ้ต่ละสาขาวชิาเป็นพี่เล้ียงดูแลการ
จดัท าแผนการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้กนัเอง   
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   6.3 คณำจำรย์น ำเสนอตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ในทีป่ระชุม 
         ภายหลงัจากแต่ละคณะมอบหมายใหค้ณาจารยทุ์กคนจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนแบบ

ใฝ่รู้ ก็ด าเนินการขั้นต่อไปคือ มีการคดัเลือกตวัแทนคณะละ 2 คน เพื่อน าเสนอผลการจดัการเรียนการสอน
แบบActive Learning  ในท่ีประชุมของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงบางคณะมีการคดัเลือกโดยน าเสนอต่อท่ีประชุมของ
คณะก่อน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามศาสตร์เฉพาะอยา่งใกลชิ้ด เช่น คณะครุศาสตร์ เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดเ้ลือกใชว้ธีิการหลกั ๆ  คือ  

1) การใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นนโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัท่ีใหแ้ต่ละคณะมีการ
ด าเนินงาน มีการติดตามและสนบัสนุนโดยการใหทุ้น หรือจดัท าส่ือต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

2) มีระบบพี่เล้ียง  โดยน าคณาจารยห์ลกัของแต่ละคณะท่ีมีประสบการณ์ในปีก่อน ๆ เป็นพี่เล้ียง
ใหแ้ก่คณะของตน 

3) การมีเวทีการแลกเปล่ียนความรู้  โดยจดัท าเป็นวฒันธรรมองคก์าร คือ ทุก ๆ ตน้ภาคเรียนแรก 
จะมีการน าเสนอการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ของตวัแทนแต่ละคณะและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
คณะอ่ืน ๆ ทั้งมหาวทิยาลยั  
            7.  กำรเรียนรู้  

   คณะท างานมอบหมายใหแ้ต่ละคณะด าเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   7.1  คณำจำรย์ทดลองใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
          แต่ละคณะมีนโยบายใหค้ณาจารยท์ดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ทุกคน แต่

มหาวทิยาลยัมีทุนสนบัสนุนในเบ้ืองตน้คณะละประมาณ 10 ทุน เพื่อให้เกิดการพฒันาเตม็รูปแบบและเปิด
โอกาสใหผู้ท่ี้ไดรั้บทุนเรียนรู้และใชป้ระโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้และสามารถรายงานผล
ผา่นการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนไดเ้ตม็รูปแบบ  เพื่อจะไดถ่้ายทอดหรือเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่คณาจารยอ่ื์น ๆ ใน
ภายหลงั  ซ่ึงแต่ละคณะนบัจนถึงปัจจุบนัจะมีคณาจารยท่ี์มีความสามารถดงักล่าวอยา่งสมบูรณ์ (คณาจารยผ์ู ้
ไดรั้บทุน) ประมาณคณะละ 20 คน                    

     7.2  คณำจำรย์เขียนรำยงำนกำรวจัิยในช้ันเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้ 
            เม่ือมีการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ครบทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัแลว้ 

คณาจารยต์อ้งมีการเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียน  โดยเป้าหมายคือคณาจารยผ์ูไ้ดรั้บทุนคณะละ อยา่งนอ้ย 
20 คน เป็นหลกั เน่ืองจากไดผ้า่นการประชุมอบรมในการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้และการจดัท าวจิยัใน
ชั้นเรียนแลว้ รายช่ือดงั ตาราง 2 ส่วนคณาจารยค์นอ่ืน ๆ สามารถปรึกษาหารือกบัคณาจารยก์ลุ่มดงักล่าวได ้
ทั้งน้ีรูปแบบการเขียนรายงานส าหรับคณาจารยท่ี์ไม่ไดรั้บทุนอาจเป็นการรายงานเพียง 1 หนา้ เพื่อแสดง
ภาพรวมการจดัการเรียนการสอน โดยไม่ตอ้งเขียนรายละเอียดหลาย ๆ บท ตามคณาจารยผ์ูรั้บทุนก็ได ้   
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ตาราง 2  รายช่ือรายงานการวิจยัในชั้นเรียนจากการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
 

ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 

คณะครุศำสตร์ 
1 รศ.สมเกียรติ     

       เนตรประเสริฐ 
ผลการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนวชิาเซปักตะกร้อ ของ นกัศึกษาเอกพลศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

2 รศ.เจสดา    
    ธนวิภาคะนนท ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในการเรียนวชิาเทนนิสของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3 นางสาวเยาวเรศ    
          ภกัดีจิตร 

ผลการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนรายวชิาหลกัสูตรสถานศึกษา ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

4 ผศ.ฐิตินนัท ์   
        ดว้งสุวรรณ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชแ้ผนผงัความคิดท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

5 นางสาวชญานิษฎ ์   
           รุ่งรังษี 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชแ้ผนผงัความคิดท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
จิตวทิยาทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 นางสาวชญานิษฎ ์
      รุ่งรังษี 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งัความคิดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

6 นางบงัอร    
      ทิวาพรภานุกลู 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชแ้ผนผงัความคิดท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
จิตวทิยาส าหรับครูของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 นางบงัอร 
ทิวาพรภานุกลุ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาจิตวทิยาบุคลิกภาพและ
การปรับตวั ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

7 ผศ.สุภาวดี     
            ศรีวรรธนะ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชฝั้งความคิดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการจดั
โปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กบริบาล ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

8 นายภาณุพงษ ์  
            คงจนัทร์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และพึง
พอใจการเรียนรายวชิาการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

9 นายสุชาติ    
         จนัทร์ดอกไม ้

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชแ้ผนฝังความคิดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการ
ตดัสินกีฬาวอลเลยบ์อลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
10 นายไกรวชิญ ์  

             ดีเอม 
ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความ
พึงพอใจในการเรียนรายวชิานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

11 ดร.สมบติั 
ศรีทองอินทร์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละการอภิปรายเป็นทีมท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการบริหารจดัการใน
สถานศึกษา ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

12 นายมงคล 
ศยัยกลุ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชแ้ผนท่ีความคิดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

13 ผศ.ธนาพร 
ธนานุวฒันศกัด์ิ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

14 ผศ.ธีราพร 
กลุนานนัท ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อทศันคติในการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาการจดัการโปรแกรมเพ่ือพฒันาเด็กบริบาล ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

15 ผศ.ธนศั 
มีศรีสวสัด์ิ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนั (Think-Pair-Share) ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา Educ 
105 การพฒันาความเป็นครูวชิาชีพ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

16 นายสาธร 
วรสีห์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1 นายชูชาติ      

            คุม้ค า 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและผงักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการพฒันาทกัษะ
ทางภาษาไทย (2210101)ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

2 นางสาวชลธิชา    
      เพชรานรากร 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู่ – คิดร่วมกนั และเทคนิคการพดู
เป็นคู่ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
วชิา ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการและส านกังาน 1 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3 นายณฐั    
            ล ้าเลิศ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวาดเสน้พ้ืนฐานของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
4 นายภิญโญ   

            ภู่เทศ 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด และเทคนิคการท าเป็นกลุ่ม 
ท าเป็นคู่ ท าคนเดียว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนรายวชิารูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

5 นางสาวภทัธิรา     
           รอดสการ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว การคิดคู่ การร่วมกนัคิด การสุ่มหยบิ
ค าถาม จ๊ิกซอ ผงักราฟฟิก และการแสดงบทบาทสมมติท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาชีวิตกบันาฏการ ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 นางสาวภทัธิรา 
รอดสการ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-่ร่วมกนัคิด ผงักราฟิก และการ
แสดงบทบาทสมมติ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเรียนรายวชิาชีวติกบันาฏการ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

6  นายธนสิทธ์ิ  
           คณฑา 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาศาสนา
เปรียบเทียบของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

7 นางสาวสาวติรี   
       สอาดเทียน 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคพดูรอบวง เทคนิคคิดเด่ียว  คิดคู่ ร่วมกนัคิด เทคนิค
การอภิปรายเป็นทีมและเทคนิคเครือข่ายความคิด ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวถีิไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

8 นางสาวณฏัฐิรา    
     กาญจนศิลป์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9 นางสาววรรณศิริ     
            อภิวนัท ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าคนเดียว เทคนิคการส ารวจและ
สร้างแบบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนรายวชิาแผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ีของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10 นายศรุตม ์
เพชรสกลุวงศ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคจ๊ิกซอ เทคนิคระดม
สมอง เทคนิคการเขียนรอบวง เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม เทคนิคแผนท่ีความคิด เทคนิคการท า
เป็นกลุ่ม-ท าเป็นคู-่ท าคนเดียว และเทคนิคการโตเ้วที ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิถีโลก ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

11 ผศ.พรทิพย ์
ชูศกัด์ิ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาพทุธจริยาธรรมเพ่ือชีวติและ
สงัคม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
12 นางสาวหทยัชนก   

คะตะสมบูรณ์ 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการท าเป็นกลุ่ม-ท าคนเดียว เทคนิคการใชผ้งัความคิด
และเทคนิคการจดักลุ่มโตเ้วที ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวถีิไทย ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

13 นางสาวพชัรี 
ดินฟ้า 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการท าเป็นกลุ่ม-ท าคนเดียว เทคนิคการส ารวจและ
เทคนิคการสร้างแบบ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึง
พอใจในการเรียนรายวชิาชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

14 นางสาวสุภาวดี 
สุประดิษฐอาภรณ์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนั และท างานเป็นกลุ่ม-ท า
เป็นคู-่ท าคนเดียว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจใน
การเรียนรายวชิาภาษาองักฤษส าหรับครู ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

15 นางสาวศมลพรรณ 
ภู่เลก็ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิก ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาชีวติกบั
ศิลปะของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

16 นายชมพ ู
อิสริยาวฒัน์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค คิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนัและเทคนิคระดมความคิด
ร่วมกนั ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
รายวชิา 2310101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน (Foundation English) หมวดศึกษาทัว่ไปของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1 นายนฤพนธ์   

พนาวงศ ์
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาระบบปฏิบติัการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

2 นายเอกสิทธ์ิ  
           สิทธิสมาน 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาหลกัการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3 นายวฑิูร  สนธิปักษ ์ ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน
งานธุรกิจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

4 นางสาวภทัริณี  คงชู ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

5 นางสาวอาวพีร 
              ปานทอง 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาการคิดและการตดัสินใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
6 นางสาวณฐพร   

  มีสวสัด์ิ 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาฟิสิกส์
ทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

7 นางสาวฤทยัรัตน์  
โพธิ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการ
ก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลูของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

8 ดร.สาวติรี  ซคัลีย ์ ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพื่อชีวติและสังคมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

9 นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์ ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาระบบปฏิบติัการและการ
ประยกุตใ์ชง้านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10 นางสาวทิพพารัตน์ 
                     ทบัโต 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาเพศศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

11 นางสาววไิลลกัษณ์ 
           โคมพนัธ์ุ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคคิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคการระดมสมอง 
เทคนิคโครงงานเป็นทีมและเทคนิคการสร้างแบบ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไปของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

12 นางสาวมาลยัพร 
ดวงบาล 

ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคท าเป็นกลุ่ม-ท าเป็นคู่และท าคนเดียว เทคนิคการระดมสมอง 
เทคนิคการสร้างแบบ และเทคนิคจิกซอร์ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาชีววทิยาของเซลลแ์ละโมเลกลุ ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

13 นายอภิชาต   
   บุญมาลยั 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิก ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาเคมี
วเิคราะห์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

14 นายชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิก ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์ 1 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

15 ดร.ภริตา 
 พิมพนัธ์ุ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิก ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาสุขภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

16 นางสาวสิรภทัร   
สิริบรรสพ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาขนมไทย ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์



 23 

ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
17 น.ส.วศิลัยศ์ยา   

กิตยาภรณ์กลุ 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาหลกัการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

18 นางวฒันาพร  
วฒันชยัธรรม 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

19 นายเอกวทิย ์
สิทธิวะ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

20 นางสาววรดนู   
ชูทอง 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

21 นางสาวดุษฎี 
ค าบุญเรือง 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือ
ชีวติและสังคม มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 

22 นางสาวไอริน 
ชุ่มเมืองเยน็ 

ผลของการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้วา่ดว้ยเทคนิคจิกซอร์และเทคนิค คิดคู่ท่ีมีต่อผลการเรียนเร่ือง
ประพจนแ์ละค่าความจริงของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

23 ดร.ชลดา 
เดชาเกียรติไกร 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาเคมีทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

24 นายปฏิวชิช ์
สาระพิน 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาปฏิบติัการพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

25 ผศ.ศุภนิตย ์
คงสิบ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และกรณีศึกษาท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
สุขภาพจิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

26 ผศ.นงเยาว ์
ในอรุณ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการวเิคราะห์และการ
ออกแบบระบบของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

27 นางสาวอรอุมา 
วรานุสาสน ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม การร่วมกนัคิดและเทคนิคการสร้าง
แบบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
คณิตศาสตร์ทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

คณะวทิยำกำรจดักำร 
1 นางสาวชลอรัตน์    

         ศิริเขตรกรณ์ 
ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาหลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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2 นางสาวปรียานนัท ์   

         โพธ์ิศิรวฒัน์ 
รายงานการวจิยัในชั้นเรียนเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือและการใชฝั้งความคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจในการเรียนรายวชิาองคก์ารและการจดัการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3 นายณฐัวธุ    
   พิทกัษทิ์ม 

ผลการจดัการเรียนรู้แบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

4 นางสาวชุณษิตา   
            นาคภพ 

ผลการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค ท าเป็นกลุ่ม – ท าเป็นคู่ – ค  าคนเดียว และการคิด
เด่ียว – คิดคู่ – คิดร่วมกนั ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมัฤทฺธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนรายวชิาเศรษศาสตร์ธุรกิจ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

5 นายวฒิุชยั     
   ภกัดีจนัทร์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาหลกัการตลาด ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

6 นางสาวสาวติรี    
          วงศสุ์รเศรษฐ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการเงินธุรกิจ ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

7 นางสาวเพชรอ าไพ     
          สุขารมณ์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการตรวจสอบภายใน 
(3303206)ของนกัศึกษาระดบั 

8 นางสาวโชติกา    
   ลิลา 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการส่ือสารมนุษย ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

9 ผศ.สาธิต    
    สุขวโรทยั 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวชิาการจดั
นิทรรศการของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10 ผศ.พงษศ์รี    
          บุญสุวรรณ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการ
พฒันาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

11 นางสาวปรัศนีย ์
นยันานนท ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
12 นางนวพร 

ประสมทอง 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู่-ร่วมกนัคิด เทคนิคการระดมพลงัสมอง 
เทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด เทคนิคการเขียนความกา้วหนา้ในการเรียน เทคนิคการอภิปรายเป็น
ทีม และเทคนิคการเขียนแสดงความรู้สึก ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการวจิยัทางธุรกิจ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

13 น.ส.นนัทภคั 
สาดบุญมี 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบ Think-Pair-Share และ Brain Storming  
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
หลกัการตลาด ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

14 ผศ.สาลินี 
อินทพิบูลย ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการพฒันาบุคคลและการ
ฝึกอบรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

15 นางสาวฤทยัวรรณ 
โชคทวพีาณิชย ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค Study Sammary of another Student’s Answer, Brain 
Storming, Team Discussion, Mind Mapping และ Concept Mapping ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาสมัมนาวารสารศาสตร์ 
(3024903) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

16 นางกาญจนา 
สดบัธรรม 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาพฤติกรรมองคก์าร ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

17 ผศ.ปราณี   
ตปนียวรวงศ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มคละผลสมัฤทธ์ิท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา
การเงินธุรกิจ ของนกัศึกษาบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

18 ผศ.จุฑาภทัร์ 
รินทร์ศรี 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียงเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 

19 ผศ.พชัราภา 
สิงห์ธนสาร 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาสถิติและการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 

20 นางนิตยา   
ชนินทยทุธวงศ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา การบญัชี 2 (3521101 ) ของ 
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

21 น.ส.วไิลลกัษณ์   
สกลุเขมฤทยั 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู่-คิดร่วมกนั และท างานเป็นกลุ่ม-ท าเป็นคู่-ท า
คนเดียว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา
สถิติและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

22 นางมยรีุ  บุญโต ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู่-คิดร่วมกนั ท าเป็นกลุ่ม-ท าเป็นคู่-ท าคน
เดียว และท าเป็นคู่ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนรายวชิาบญัชีเพื่อการจดัการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
23 นางปราณี   

เนรมิตร 
ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค Think-Pair-Share, Team-Pair-Solo, Brain Storming, 
Game ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
รายวชิา การบญัชี 1 (3301101) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

24 นางสาวมลัลิกา 
ดว้งลอย 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษส าหรับพนกังาน
โรงแรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั ราชภฏันครสวรรค ์

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 
1 นายมานสั  รอดช่ืน ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใชผ้งักราฟิกท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการออกแบบ
ผลิตภณัฑปู์นปลาสเตอร์และซีเมนต ์1ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ 

2 นางศุภลกัษณ์  
 ใจเยีย่ม 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาแกว้และโลหะเคลือบของนกั
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3 นางสาวณฐันนัท ์  
    จารุวชัรเศรษฐ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิค Think-pair-share, Share-Jigsaw,Team-soloและProject-
Team โดยประยกุตใ์ชเ้กมการสอนท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนรายวชิา 5574111 การบริหารโครงการทางไฟฟ้าของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

4 ผศ.จรรโลง  พิรุณ ความสมัพนัธ์ของความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษารายวชิาการบริหารงานวสัดุ 

5 นายวชัระ  ชยั
สงคราม 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวสัดุวศิวกรรมของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

6 นางสาวปริญญา   
   พฒันวสนัตพ์ร 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการวางแผนโรงงาน
อุตสาหกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

7 นายนพดล   
   ชุ่มอินทร์ 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาหลกัการผลิตพืช ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

8 ดร.ศรีอาภา  คงดี ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาเทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือ
และกระบือ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9 ผศ.จงดี   
ศรีนพรัตน์วฒัน 

ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา5261101 หลกัการประมงของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ที ่ ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง 
10 นางสาวช่ืนจิต   

   พงษพ์ลู 
ผลการจดัการเรียนแบบใผรู้่ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

11 นางสาวศิริเพญ็   
สิริโรจนพฒิุ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา 5073701 เคมีอาหาร ของ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

12 น.ส.ลาวรรณ์ 
บวัสาย 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา การประกนัคุณภาพอาหาร 2 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

13 นางสาวธนรัตน์ 
ศรีรุ่งเรือง 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการออกแบบเคร่ืองกล 1 ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

14 นางสาวปิติพร 
ตอพรหม 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวสัดุวศิวกรรมของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราภฏันครสวรรค ์

15 นายณฐัเศรษฐ ์  
น ้าค  า 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค Think-Pair-Share, Share-Jigsaw, Team-Solo และ 
Project-Team ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการ
เรียนรายวชิาการตกแต่งผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

16 นายภิญโญ  
ชุมมณี 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาเคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

17 ผศ.สนัติ 
พงษพ์รต 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวสัดุเซรามิกส์และวสัดุ
ศาสตร์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

18 นายปิยลาภ 
มานะกิจ 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาวศิวกรรมคุณค่า ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

19 นายสุธี 
กลุวงศ ์

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการอุตสาหกรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 

20 นางสาวจุฬาลกัษณ์ 
โรจนานุกลู 

ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาการวางแผนโรงงาน
อุตสาหกรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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บทที ่5     
สรุปและข้อเสนอแนะ     

   

รายงานการน าการจดัการความรู้ไปใชใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : กรณีการผลิตบณัฑิต  
มี ดงัน้ี  

 

จุดมุ่งหมำยกำรวจัิย 
เพื่อรายงานผลการน าการจดัการความรู้ไปใชใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : กรณีการผลิต

บณัฑิต   
  

ขอบเขตกำรวจัิย 
คณะผูจ้ดัท า ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอนหลกั ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็น

หลกัในการน าไปใชใ้นการจดัการความรู้ในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ปีงบประมาณ 2552 โดยขอ้มูล 
ท่ีไดใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดม้าจากคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 321 
คน และเป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัปีงบประมาณ 2552 จ านวน 54 คน 
 

มีวธีิด ำเนินกำรดังนี้  
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) การบ่งช้ีความรู้ โดยพิจารณาวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย   
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้จากภายนอก  
3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ โดยวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 

อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ โดยปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหา

ใหส้มบูรณ์ 
5) การเขา้ถึงความรู้ โดยท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ โดยจดัท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้,  , เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
7) การเรียนรู้ โดยท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์

ความรู้ น าความรู้ไปใช ้จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
แหล่งข้อมูล   

        คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในปีงบประมาณ 2552 จ านวน  321  คน และเป็นผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 54 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
        เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลการจดัการความรู้ตามประเด็นการจดัการความรู้  7  

ขั้นตอนหลกั  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   
 1. เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ 
                     1) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์   
                     2) เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการ 
                         เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ปีงบประมาณ 2552  
                     3) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  
                     4) รายงานวิจยัในชั้นเรียน   
                     5) วารสารการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นตน้  
 นอกจากนั้นยงัมีเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 1) การจดัการความรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ี http://www.nsru.ac.th/km/ 
 2) Active  Learning Center ท่ี http://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ 

วธีิวเิครำะห์ข้อมูล 
        ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 

สรุปผลกำรศึกษำ 
1. กำรบ่งช้ีควำมรู้   
    ในการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในส่วนของการบ่งช้ีความรู้ มีดงัน้ี 
    1.1  แต่งตั้งคณะท างานจดัการความรู้ระดบัมหาวทิยาลยั (KM Team ) 
    1.2  ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนจดัการความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิต    
    1.3 ประชุมคณะท างานเพื่อระบุความรู้ท่ีจ  าเป็น  ซ่ึงควำมรู้ทีจ่ ำเป็น คือ  ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)   
    2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
    2.1 คน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ เห็นชอบองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4  

องคป์ระกอบ คือ  1) การแลกเปล่ียนประสบการณ์  2) การสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั  3) การน าเสนอความรู้  
4) การลงมือปฏิบติัหรือประยกุตใ์ช ้  
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    2.2 สืบคน้เทคนิคการจดัการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ 
    2.3 จดัส่งคณาจารยไ์ปอบรม ณ Montana State University 

            3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
     3.1 การรวบรวมและเผยแพร่เป็นเอกสารความรู้ ไดแ้ก่ เร่ือง 1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  
และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  3) ตวัอยา่งการเขียน
รายงานวจิยัในชั้นเรียน 4) วารสารการจดัการความรู้  5) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
                3.2 การเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์Active Learning Center ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
ของมหาวทิยาลยั ท่ีhttp://registrar.nsru.ac.th/promote/active/ ไดแ้ก่ เร่ือง 1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  
และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  3) ตวัอยา่งการ
รายงานวจิยัในชั้นเรียน  4) การวเิคราะห์เคร่ืองมือดว้ย SPSS  5) ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  6) ตวัอยา่งการเขียน
รายงานวจิยัในชั้นเรียน 7) เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้   
                 3.3 จดัประชุมอบรม โดยคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์   
                 3.4 จดัประชุมน าเสนอความรู้แก่คณาจารยโ์ดยคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์  

   3.5 ประชุมเพื่อจดัระบบความรู้ดา้นการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้   
            4. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 
                 4.1 จดัท าแผนบริหารการสอนท่ีเนน้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้    
                 4.2 ออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนเพื่อจดัการเรียนแบบใฝ่รู้   
            5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

   5.1 จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่คณาจารย ์ทุกคนในวนัประชุมสัมมนาการจดัการ 
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 คือ 1) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ และ         
2) วารสารการจดัการความรู้     

   5.2 จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ผา่นระบบเครือข่ายท่ี Active Learning Center ของส านกั 
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคห์รือhttp://registrar.nsru.ac.th/promote 
/active และ ท่ี การจดัการความรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์หรือท่ี http://www.nsru.ac.th/km/ 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู้ 
                 6.1 จดัประชุมอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์   

   6.2 คณาจารยจ์ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
   6.3 คณาจารยน์ าเสนอตวัอยา่งการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในท่ีประชุม      
จะเห็นไดว้า่ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดเ้ลือกใชว้ิธีการหลกั ๆ  คือ  
1) การใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นนโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัท่ีใหแ้ต่ละคณะมีการ

ด าเนินงาน มีการติดตามและสนบัสนุนโดยการใหทุ้น หรือจดัท าส่ือต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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2) มีระบบพี่เล้ียง  โดยน าคณาจารยห์ลกัของแต่ละคณะท่ีมีประสบการณ์ในปีก่อน ๆ เป็นพี่เล้ียง
ใหแ้ก่คณะของตน 

3) การมีเวทีการแลกเปล่ียนความรู้  โดยจดัท าเป็นวฒันธรรมองคก์าร คือ ทุก ๆ ตน้ภาคเรียนแรก 
จะมีการน าเสนอการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ของตวัแทนแต่ละคณะและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
คณะอ่ืน ๆ ทั้งมหาวทิยาลยั  
             7.  กำรเรียนรู้  

   7.1  คณาจารยท์ดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
   7.2  คณาจารยเ์ขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนจากการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างและแสวงหาความรู้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ใหม่ ๆ  

โดยการร่วมกนัคน้คิดจากคณาจารย ์ 
2. มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนทุนด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning   

และการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน ใหค้ณาจารยทุ์กคน เพื่อสนบัสนุนการคน้พบหรือเกิดการเรียนรู้ในองคก์าร 
ทั้งระบบ 

3. ควรมีการประมวลและกลัน่กรองความรู้ ให้เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  
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