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รายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดด้ าเนินการจดัการความรู้ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการ
ผลิตบณัฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ดงัต่อไปน้ี 

กระบวนการจัดการความรู้ 
1. การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น 
    1.1  แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย (KM Team) ตามค าสั่ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั คณบดี ตวัแทนคณาจารยจ์ากคณะ และหน่วยงาน
สนบัสนุนภายในมหาวทิยาลยั 
                 1.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนจัดการความรู้ด้านการผลติบัณฑิต  
  1.2.1 ส านกัส่งเสริมวชิาการฯร่วมกบัสถาบนัวจิยัและพฒันา และตวัแทน
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัจดัท าแผนการจดัการความรู้ระดบัมหาวทิยาลยั  
  1.2.2 จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การจดัการความรู้ดา้นวชิาการและ
งานวจิยั” ในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ระดบัน่วยงานและระดบัมหาวทิยาลยั  เม่ือวนัพุธท่ี 15 
มกราคม  พ.ศ.2557 
  1.2.3 การบริหารจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพดา้นวชิาการ เพื่อใหเ้กิดมาตรฐานการ
จดัการเรียนรู้ อนัส่งผลต่อการผลิตบณัฑิต โดยมีคณะกรรมการวชิาการประจ ามหาวทิยาลยัฯ  ตาม
ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวทิยาลยั ท่ี 1033/2552  ท าหนา้ท่ีก ากบัติดตาม ให้
ขอ้เสนอแนะ ขอ้สังเกต ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ดา้น
วชิาการ  
  1.2.4 มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในส่วนงานทางวชิาการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
โครงการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการพฒันา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โครงการอบรมอาจารยใ์หม่ และโครงการคดัเลือกตวัแทนเขา้
รับการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  เป็นตน้  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
10/2556 เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน  2556 
  1.2.5 การด าเนินงานจดัท าแผนการจดัการความรู้ระดบัหน่วยงาน และระดบั
มหาวทิยาลยั ในการประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ ามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 21  
มกราคม  2557 
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1.2.6 การสัมมนา Active Learning  การเตรียมการน าเสนอ Active Learning  
การพิจารณาตวัแทนเขา้รับการฝึกอบรม การจดัท าคู่มืออาจารย ์ในการประชุมคณะกรรมการ
วชิาการคร้ังท่ี 1/2557  วนัท่ี 21  มกราคม  2557 

 
   1.3 คณะท างานเพ่ือระบุความรู้ทีจ่ าเป็นในการพฒันาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากการบริหารจดัการโครงการ การจดัสรรงบประมาณ  ท่ีใหค้วามส าคญัอยา่ง
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ซ่ึงความรู้ทีจ่ าเป็น คือ  

         1.3.1 ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  
                   มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในส่วนงานทางวชิาการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ โครงการวจิยั
ในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการพฒันาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โครงการอบรมอาจารยใ์หม่ และโครงการคดัเลือกตวัแทนเขา้รับการ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  เป็นตน้  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2556 
เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน  2556  มีการจดัสรรงบประมาณลงไปยงัคณะต่าง ๆ เพื่อจดักิจกรรม/
โครงการในระดบัคณะ  และจดัสรรใหแ้ก่หน่วยงานกลาง (ส านกัส่งเสริมฯ) จดักิจกรรม/โครงการ
พฒันาคณาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Active Learning & Action Research)  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
    2.1 ค้นคว้าหาความรู้เกีย่วกบัข้ันตอนการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 

                         คณะท างานไดพ้ิจารณาขั้นตอนการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้เดิม และเห็นชอบ
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 

                  1) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (ประสบการณ์) 
                  2) การสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั (สะทอ้นความคิดและอภิปราย) 
                  3) การน าเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด) 
                  4) การลงมือปฏิบติัหรือประยกุตใ์ช ้ (ประยกุตแ์นวคิด) 
    2.2 สืบค้นเทคนิคการจัดการเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ 
           หวัหนา้คณะท างาน โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ อธิการบดี 

และ อาจารย ์ดร.ประจกัร์   รอดอาวธุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะท างาน ไดมี้การสืบคน้
รายละเอียดเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
         2.2.1 องคป์ระกอบการจดักิจกรรมการสอนแบบใฝ่รู้ 4 องคป์ระกอบ 
         2.2.2 การวเิคราะห์เทคนิคการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอน  
         2.2.3 การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ ไดแ้ก่   1)การพูด
เป็นคู่ (Rally robin) 2)การเขียนเป็นคู่ (Rally table) 3)การพูดรอบวง (Round robin)  4)การเขียน
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รอบวง (Round table) 5)การเขียนพร้อมกนัรอบวง (Simultaneous round table) 6)คู่ตรวจสอบ 
(Pairs check) 7)ร่วมกนัคิด (Numbered heads together) 8)การเรียงแถว (Line-ups) 9)การแกปั้ญหา 
ดว้ยจ๊ิกซอ (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 าเป็นคู่และท าคนเดียว (Team-pair-solo) 16) 
เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) 17)โครงงานเป็นทีม (Team project) 18)สัมภาษณ์
เป็นทีม(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)เล่น
เลียนแบบ (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 

    2.3 จัดโครงการพฒันาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  หน่วยงานกลางโดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อแสวงหาความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นกรจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ มาถ่ายทอด
ใหแ้ก่คณาจารยภ์ายในมหาวิทยาลยั ดงัน้ี 

2.3.1 กิจกรรมแลกเรียนรู้ Active Learning โดยเชิญอาจารยต์วัแทนจากคณะท่ี
ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมยงัต่างประเทศ มาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด เทคนิค วธีิการ
จดัการสอนแบบใฝ่รู้ และคน้หาตวัแทนเพื่อน าเสนอผลงาน/ทกัษะ ท่ีไดรั้บจากการอบรม มา
น าเสนอแลกเปล่ียนร่วมกบัอาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 12  มีนาคม  2557 

2.3.2 อบรมอาจารยใ์หม่ ปีการศึกษา 2557  เร่ืองการจดัการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน TQF  และเทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning  เม่ือวนัท่ี 6  
สิงหาคม  2557 มีรายช่ือดงัน้ี 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
1) อาจารยน์พดล  ชุ่มอินทร์ เร่ือง หลกัการผลิตพืช 
2) อาจารย ์ดร.ศรัณยา  เพง็ผล เร่ือง Active Teaching for Active Learning 

on Postharvest Technology 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3) อาจารยพ์ีรพฒัน์ ค าเกิด เร่ือง ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการ

คิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกนัคิด เทคนิคแบบต่อภาพ และการใชแ้ผนผงัทาง
ปัญญา ท่ีมี ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึง
พอใจในการเรียนรายวชิาฟิสิกส์วศิวกรรม 1 ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

4) อาจารย ์ดร.ทะเนตร อุฤทธ์ิ เร่ือง Active Learning : case study in 
Microbiology and Parasitology 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5) อาจารยฐิ์ติรัตน์ รักษาศรี เร่ือง The Active Learning in English for 

Communication Subject 2310102 
6) อาจารยว์ลุิบล สินธุมาลย ์เร่ือง ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้รายวชิาวถีิโลก

และวถีิไทย 
คณะครุศาสตร์ 

7) อาจารยด์วงใจ พุทธเษม เร่ือง ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับครู ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

8) อาจารยเ์ยาวเรศ ภกัดีจิตร เร่ือง ผลการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานในการเรียนรายวชิา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 คณะวทิยาการจัดการ 
9) อาจารยว์ไิลลกัษณา สร้อยคีรี   เร่ือง การวิจยัในชั้นเรียนโดยกระบวนการ 

Active Learning วชิาเศรษฐกิจ  ประเทศไทย (3502201)  
10) อาจารยจิ์ตาพชัญ ์ไชยสิทธ์ิ เร่ือง ผลการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความพึงพอใจในการเรียน รายวชิาการออกแบบและพฒันาเวบ็ 
(3242101) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์
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2.3.3 กิจกรรมพฒันาคณาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอน เม่ือวนัท่ี 24-26  
พฤศจิกายน  2557  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการสอนระหวา่งคณาจารยค์ณะ
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเชิญวทิยากรผูเ้ชียวชาญมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม 

    2.4 จัดส่งคณาจารย์ไปอบรม ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงคโปร์ 
                         มีการประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ ามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2557  วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2552 คร้ังท่ี 5/2552 วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ตามนโยบายสร้างและแสวงหาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง คือการส่งคณาจารยแ์ต่ละคณะผูมี้ผลงานดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในปีท่ีผา่น ๆ มาและเป็นตวัแทนน าเสนอต่อท่ีประชุมคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัเม่ือเปิด
ภาคเรียนเขา้รับการอบรมความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  และAction Research  ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงคโปร์ และน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
เผยแพร่ต่อคณาจารยใ์นคณะ ตลอดจนมหาวทิยาลยัตามล าดบั โดยในปี งบประมาณ 2557 ไดส่้ง
ตวัแทนคณาจารยค์ณะ จ านวน 20 คน เขา้รับการอบรมระหวา่งวนัท่ี 22-29  มิถุนายน  2557 ดงัน้ี 
  1. ดร.ประจกัร์  รอดอาวธุ 
  2. ดร.สุธาทิพย ์  งามนิล 
  3. ผศ.ดร.ปราณี  ตปนียวรวงศ ์
  4. อาจารยเ์ยาวเรศ ภกัดีจิตร 
  5. ดร.สาวติรี  ซคัลีย ์
  6. อาจารยฐิ์ติรัตน์  รักษาศรี 
  7. อาจารยว์ลุิบล  สินธุมาลย ์
  8. อาจารยศ์รัณยา เพง่ผล 
  9. อาจารยน์พดล  ชุ่มอินทร์ 
  10. อาจารยจิ์ตาพชัญ์ ไชยสิทธ์ิ 
  11. อาจารยว์ไิลลกัษณา สร้อยศรี 
  12. ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ 
  13. ดร.พีรพฒัน์  ค าเกิด 
  14. อาจารยอ์าสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 
  15. อาจารยม์าศกุล ภกัดีอาษา 
  16. อาจารยก์มลวรรณ สุภากุล 
  17. อาจารยจิ์ราพร จรบุรี 
  18. อาจารยป์รัศนีย ์ นยันานนท ์
  19. อาจารยจ์ารุวรรณ ชอบประดิถ 
  20. อาจารยธ์นชั  ยอดด าเนิน 
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           3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  คณะท างานมีการจดัการความรู้ดา้นการการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active  

Learning) และความรู้ดา้นการจดัท าวิจยัในชั้นเรียน ให้เป็นระบบ ดงัน้ี 
    3.1 การรวบรวมและเผยแพร่เป็นเอกสารความรู้ ไดแ้ก่ เร่ือง  

         1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  และ 24 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 3) ตวัอยา่งการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 4) วารสาร
การจดัการความรู้  5) คู่มืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
    3.2 การเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ Active Learning Center เพือ่การจดัการความรู้ ที ่
http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=activelearning  ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียนของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ เร่ือง 1) ความรู้พื้นฐาน Active Learning  และ บทความวชิาการ
ดา้นการจดัการสอนแบบใฝ่รู้  2) การออกแบบการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 3) ตวัอยา่งการรายงานวจิยั
ในชั้นเรียน 4) เทคนิคการสอนแบบใฝ่รู้ รวมถึงบทเรียนความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ซ่ีงไดรั้บความสนใจและเขา้ศึกษาจากคณาจารยผ์ูส้นใจจ านวนมากพอสมควร  
                 3.3 จัดประชุมอบรม โดยคณาจารย์ภายในทีม่ีประสบการณ์ 

          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ช านาญกิจ อธิการบดี ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์
ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Action Research เป็นผูใ้หค้วามรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และมีคณาจารยภ์ายในท่ีมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ตวัแทนของแต่ละคณะเป็นคณะท างาน น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอน ใน
การประชุมอาจารยก่์อนเปิดภาคการศึกษา  

3.4 น าเสนอความรู้แก่คณาจารย์โดยคณาจารย์ภายในทีม่ีประสบการณ์  
  3.4.1 คณาจารยใ์นคณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และAction  research  ในปีท่ีผา่น ๆ มาเป็นวทิยากรพี่เล้ียงใหแ้ก่คณาจารยใ์น
คณะของตนเอง หรือเชิญวิทยากรต่างคณะเขา้ร่วมเป็นทีมงาน ในระหวา่งปีการศึกษา 2557 

   3.5 ประชุมเพ่ือจัดระบบความรู้ด้านการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้   
การด าเนินการในแต่ละคณะด าเนินการ โดยมีลกัษณะคือ การจดัระบบความรู้ดา้นการ

จดัการเรียนแบบใฝ่รู้ตามศาสตร์ของแต่ละคณะหรือเน้ือหาวชิา  ไดแ้ก่  
                        3.5.1 ศาสตร์ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์   
                        3.5.2 ศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 3.5.3 ศาสตร์ทางดา้นฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ของ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 3.5.4 ศาสตร์ทางดา้นธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บญัชี ของคณะวทิยาการจดัการ  
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 3.5.5 ศาสตร์ทางดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
 ขอบข่ายการด าเนินงาน โดยใหแ้ต่ละคณะด าเนินการเก็บขอ้มูล ดา้นร้อยละของอาจารยท่ี์
มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เช่น หลกัฐานร้อยละของระดบั
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย ์ใหแ้ต่ละคณะใชข้อ้มูลการประเมินอาจารย์
ของนกัศึกษาจากเวบ็ไซต ์และวเิคราะห์ออกมา หรือ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการ
พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน และในส่วนกลางโดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัประชุมอาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งคณาจารย ์วนัท่ี 29 กรกฏาคม 2558 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
    จากนโยบายท่ีคณะท างานไดด้ าเนินการขา้งตน้ แต่ละคณะไดส่้งเสริมใหค้ณาจารยใ์น 

คณะด าเนินการประมวลและกลัน่กรองความรู้ สรุปไดคื้อ 
4.1 ส่งเสริมจดัท าแผนบริหารการสอนท่ีเนน้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้   

     4.2 ออกแบบกจิกรรมและส่ือการเรียนเพ่ือจัดการเรียนแบบใฝ่รู้  มีนโยบายสนบัสนุนให้
คณาจารยอ์อกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนเพื่อจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ สรุปไดคื้อ 

            4.2.1 สนบัสนุนใหจ้ดัท า e-Learning โดยใหทุ้นสนบัสนุนคณะ 
           4.2.2 สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคนิคในการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และจดัท าเป็น

รายงานวจิยัในชั้นเรียน 
 4.2.3 สนบัสนุนใหจ้ดัท าส่ือการเรียนแบบใฝ่รู้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดใ้หทุ้นสนบัสนุน เช่น  

การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้หรือ การจดัท า Power Point ประกอบบทเรียน หรือ
การจดัท าส่ือการสอนอ่ืน ๆ  

5. การเข้าถึงความรู้ 
    5.1 จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่คณาจารย ์
    5.2 จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ผา่นระบบเครือข่าย 
6.การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
   6.1 คณาจารยจ์ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
   6.2 คณาจารยน์ าเสนอแผนการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ในท่ีประชุม 
        การส่งรายช่ืออาจารยเ์พื่อน าเสนอผลการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

ในเวทีแลกเปล่ียน “วนัส่งเสริมวชิาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน” คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  
7. การเรียนรู้  
   7.1  คณาจารยท์ดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
   7.2  คณาจารยน์ าทกัษะท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และเขียนรายงานการวจิยั

ในชั้นเรียนจากการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้  
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   7.3  ส่งเสริมใหค้ณาจารยน์ าทกัษะ ความรู้ท่ีไดม้าจดัท าบทความวชิาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนการจดัการความรู้นั้น ในส่วนของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานกลางในการจดัโครงการ/กิจกรรมระดบัมหาวทิยาลยั 
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดงัน้ี 
 1. การรวบรวมขอ้มูลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในระดบัคณะต่าง ๆ ค่อนขา้งท าไดย้าก 
เน่ืองจากอาจมีการเล่ือนระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 2.มีการเล่ือนเปิดภาคการศึกษา ท าใหกิ้จกรรม/โครงการท่ีไดก้ าหนดระยะเวลาไวล่้วงหนา้ 
มีผูเ้ขา้ร่วมค่อนขา้งนอ้ย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางโครงการ 
 3.บางโครงการมีผูส้นใจเขา้ร่วมเยอะ แต่ไม่สามารถรับไดห้มดเน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้น
งบประมาณการเบิกจ่ายต่อโครงการ 


