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ประจ าปีงบประมาณ 2563 



 

 

ค าน า 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุกหน่วยงานได้ด าเนินการจัดการ

ความรูต้ามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด กลุ่มความรู ้FMS KM 63&21 เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่

สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ

ที่ 21 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยกลุ่มความรู้ ได้ด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 กลุ่มความรู ้FMS KM 63&21 จึงจัดท าเล่มองคค์วามรู ้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21” เพื่อจัดเก็บองค์ความรูใ้ห้เป็นลายลักษณอ์ักษร และเป็นแนวทาง

ให้บุคลากรสายวิชาการที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศักยภาพนักศึกษา ต่อไป 

           

       

  

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

 กลุ่มความรู้ FMS KM 63&21 เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 สมาชิกกลุ่ม

ประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยกลุ่มความรูก้ารได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้กับนักศึกษาเพื่อให้

เกิดแนวทางในการปฏิบัติและเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารว ี บุตรบ ารุง  คณะวิทยาการจัดการ คุณอ านวย 

2 อาจาร์ย ดร.หุดา           วงษ์ยิ้ม  คณะวิทยาการจัดการ คุณประสาน 

3 อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ                  ธนากจิบริสุทธิ์                      คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร      ส าเร็จกิจเจริญ  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

5 อาจารย์กนกวรรณ                    แก้วประเสริฐ  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

6 อาจารย์รัศมี                           รัตนอุบล  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

7 อาจารย์ชุติมา                        คล้ายสังข์  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

8 อาจารย์พิชามณต์                    ชาญสุไชย  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

9 อาจารย์พัชราภรณ์                   เลขยันต์  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

10 อาจารย์ ดร.มนันยา                  มีนคร  คณะวิทยาการจัดการ คุณวิศาสตร ์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน ์ ศรีหิรัญ  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

12 อาจารย์กัญภัส                        อู่ตะเภา  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต             พฤกธรา  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

14 อาจารย์ปิติมนัส                       บรรลือ  คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

15 อาจารย์นิติธร                         อุ้นพิพัฒน์  คณะวิทยาการจัดการ คุณลิขติ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหนง่ : คุณอ านวย คุณลิขติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร์



 

 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

 ประชุมบุคลากรสายวิชาการและเชญิหัวหนา้สาขาวิชาที่มปีระสบการณแ์ละเชี่ยวชาญในด้าน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และก าหนดชื่อกลุ่ม , คุณอ านวยและหน้าที่อืน่ๆ รวมทั้งก าหนดองคค์วามรูท้ี่จ าเป็นใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : รายงานการประชุม วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 ประชุมสมาชิกเพื่อถอดบทเรียน จากหัวหน้าสาขาทีม่ีประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญ รวมทั้ง

สมาชิกกลุ่ม มีวธิีปฏิบัต ิเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 

21 ทีส่ าคัญและได้จากการถอดบทเรียน คอื การพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม ,ทักษะสารสนเทศ 

และทักษะชีวติและอาชีพ 

2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง : รายงานการประชุม วันที ่20 ธันวาคม 2562 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 ประชุมสมาชิก สกัดความรูท้ีถ่อดบทเรียน และปรับปรุง ดดัแปลงความรูบ้างส่วนให้

เหมาะสมต่อการด าเนินงาน สามารถน าไปปฏิบัติได้ และมอีงคค์วามรู ้ที่ได้จากการถอดบทเรยีนและสกัดให้

เหมาะสมต่อการด าเนินงาน สามารถน าไปปฏิบัติได้  ≥ 1 ทักษะ ได้แก ่1. ทักษะสารสนเทศ 2. ทักษะชวีิตและ

อาชีพ 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : รายงานการประชุม วนัที่ 20 ธันวาคม 2563 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

 สมาชิกกลุ่มน าองคค์วามรูเ้รื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และรวบรวมผลงานที่ได้จากการน าองคค์วามรูไ้ปปฏิบัติให้กับกอง

นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยฯต่อไป โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการสกัดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน



 

 

โดยจัดกจิกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ

สารสนเทศ ได้แก่   1. โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินยุคดิจิทัล  ส าหรับทักษะอีกด้านคือทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่  1.โครงการอบรมบุคลิกภาพและการ

ประกวดมารยาท ลูกพระนาง งามอย่างไทย ใส่ใจบุคลิกภาพ  2.โครงการ เส้นทางสู่วชิาชีพผูป้ระกาศ คร้ังที่ 5 

ประจ าปี 2563  3. โครงการพี่พบน้องสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๑๑   และด้านที่ 3 คือทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ได้แก ่ 1. โครงการการน าเสนองานวิจัย (Mini Conference) ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร ์             

 4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : เล่มสรุปโครงการและภาพถา่ย 

  

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

     ประชุมสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ คอื ผศ.ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา และ ดร.กฤษณะ เชือ้ชัยนาท รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และน าความรู ้ข้อเสนอแนะ

ที่ได้จากการแลกเปลีย่นไปปรับปรุงองคค์วามรู ้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

  1.องคค์วามรูท้ีไ่ด้เมือ่จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 คอื องค์

ความรูด้้านทักษะสารสนเทศ นักศึกาษาที่เข้ารว่มโครงการมีทักษะความรูส้ารสนเทศ รูแ้ละสามารถ

ประยุกต์ใช ้ICT ได้ ทันกับยุค 4.0 ส่วนองคค์วามรูท้ักษะชวีิตอาชีพ ท าใหน้ักศึกษาทีเข้ารว่มโครงการมีความ

รับผดิชอบต่อหน้าที ่มีความเป็นผู้น าและผู้ตามได้ สามารถน าความรูไ้ปปรับใชใ้นอาชีพได้ ส าหรับทักษะ

นวัตกรรมและการเรยีนรู ้นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารให้กับผู้อืน่ไดอ้ยา่งมีระบบ  

  2. .ควรมีการเพิ่มองคค์วามรูห้รอืกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามากขึน้ 

รวมทั้งเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกจิกรรมมากขึน้ 

  3. องคค์วามรูท้ี่ควรปรับปรุงหรอืเพิ่มเติม ส าหรับการจัดในคราวถัดไปคอื ควรเพิ่ม กจิกรรม

โครงการให้มากขึน้ ควรรักษาการพัฒนาให้ครบทุกทักษะ และควรให้นักศึกษาไดม้ีส่วนรว่มในการคิดริเร่ิม

สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆและหมั่นหาความรูจ้ากหลากหลายช่องทาง    

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : รายงานประชุม วนัที่ 2 มีนาคม 2563 

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มรว่มกันจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ และจดัท ารายงานสรปุองค์

ความรู ้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 1.เล่มสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ     2.เล่มสรุปองคค์วามรูเ้รื่อง

การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 



 

 

องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

 

## องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 

ประกอบด้วย 

๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) จะเป็นตัวก าหนดความ 

พร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้แก่  

- การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

- นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ 

- การสื่อสารและความรว่มมอื 

๒. ทักษะสารสนเทศ (Information) เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน 

ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายหลากหลายชิ่งทาง ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้และทักษะในหลายด้านแบบ

บูรณาการ ได้แก่ 

- การรูส้ารสนเทศ 

- การรูส้ื่อ 

- การรูด้้านเทคโนโลยี ICT 

๓. ทักษะชีวติและอาชีพ (Life and career) ในการด ารงชีวติและท างานในยุคปัจจุบันให้ 

ประสบความส าเร็จ นักศึกษาจะต้องพัฒนาและเรียนรูท้ักษะชีวติที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 

- ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

- ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 

- ความรับผดิชอบและความสามารถผลิตผลงาน 

- ความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี รวมทั้งรับผดิชอบต่อสังคม 

- การอยู่รว่มกันในสังคมอย่างสันต ิ

 

 

 

 



 

 

 

## องค์ความรู้ที่น าไปใช้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของกลุ่มจัดการความรู้ จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรยีน ทั้ง ๓ ทักษะ ได้แก่ 

 ทักษะชีวติและอาชีพ (Life and career) ในการด ารงชีวติและท างานในยุคปัจจุบันให้ 

ประสบความส าเร็จ นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะชีวติที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑. ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 

๒. ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

๓. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 

๔. ความรับผดิชอบและความสามารถผลิตผลงาน 

๕. ความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี  

๖. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

๗. การอยู่รว่มกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างสันต ิรับและปรับตัวได้อย่างดี 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) จะเป็นตัวก าหนดความ 

พร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้แก่  

- การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

- นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ 

- การสื่อสารและความรว่มมอื 

 ทักษะสารสนเทศ (Information) เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน 

ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายหลากหลายชิ่งทาง ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ และทักษะในหลายด้านแบบ

บูรณาการ ได้แก่ 

- การรูส้ารสนเทศ 

- การรูส้ื่อ 

- การรูด้้านเทคโนโลยี ICT 

 

 

 

 

 



 

 

 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานไปปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

นักศกึษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่  

การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของกลุ่มจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

มีการน าทักษะมาพัฒนานักศึกษา จ านวน ๓ ทักษะ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังน้ี 

๑. ทักษะสารสนเทศ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 

๑.๑ โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินยุคดิจทิัล 

๒. ทักษะชีวติและอาชีพ จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๒.๑ โครงการอบรมบุคลิกภาพและการประกวดมารยาท ลูกพระนาง งามอย่างไทย 

ใส่ใจลุคลิกภาพ 

  ๒.๒ โครงการเส้นทางสูว่ิชาชีพผู้ประกาศ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ โครงการโครงการพี่พบน้องสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๑๑ 

 ๓.  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 

  ๓.๑ โครงการการน าเสนองานวิจัย (Mini Conference) ของนักศึกษาสาขา

เศรษฐศาสตร์ 

 

## จากการจัดโครงการข้างต้นทั้ง ๓ ทักษะ จ านวนรวม  ๕ โครงการ พบว่า สามารถพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รู้จักการ

เข้าสังคม อยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ

ของตนเอง สามารถบูรณาการได้ และมีความรู้ทางสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้ง

สามารถน าไปปรับใช้ในปัจจุบันและอนาคตได้ สอดคล้องกับทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career) ที่

นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิด

ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบและ

ความสามารถผลิตผลงาน และความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งทักษะ

ด้านสารสนเทศ  (Information) ที่สามารถ ใช้การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงาน

ได้หลากหลาย สามารถสืบค้น และน าเสนอโดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ การรู้สารสนเทศ การ

รู้สื่อ และการรูด้้านเทคโนโลยี ICT 

 



 

 

## องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอแนะที่ควรเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 ควรพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้งสามด้านอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา/ 

ปีงบประมาณ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) ทักษะสารสนเทศ 

(Information) และทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(Learning and innovation) ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการพัฒนานวัตกรรมในทุกๆด้าน จึง

จัดว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก 

 ควรพัฒนากิจกรรม/โครงการให้มคีวามสอดคล้องมากขึ้น 

 ควรเพิ่มจ านวนโครงการ/กิจกรรม หรอืการส่งเสริมให้มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี 

 ควรเพิ่มในเรื่องของการใหน้ักศึกษาได้มคีวามคิดริเริ่มสิ่งใหม่และหมั่นหาความรูร้อบด้าน  

ด้วยการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึ้น 

 ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ควรมีการจัดการความรู้เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการ 

ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 

 เมื่อจัดกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแลว้ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 

ระหว่างกันของคณาจารย์หรอืผู้รับผดิชอบจัดโครงการ 

 ควรจัดเก็บองค์ความรูแ้ละเผยแพร่ใหผู้ท้ี่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 ควรน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนานักศึกษา 

และการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 ควรน าองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอนใหก้ับนักศึกษารุ่นต่อไป 

 ควรน าองค์ความรู้ไปบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการตอ่ไป 

 ควรเพิ่มจ านวนผูเ้ข้าเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู ้(KM) ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
 

 

 

 

 
 


