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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าโดยกลุ่มการจัดการความรู้แผนที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตลอดจนการผลิตบัณฑิตให้ตรง

กับความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน คณะผูจ้ัดท าจงึเลือกและก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ เทคนิควิธีรูปแบบต่างๆ ของ

สมาชิกในกลุ่ม โดยใช้กลไก และกระบวนการจัดการความรู้ ให้ได้มาซึ่งองค์ความรูท้ี่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 กลุ่มความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เทคนิควิธี            

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้

รวบรวมไว้ในรายงานผลฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อไป 

 

 

            ชุมชนนักปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ระบุข้อมูล ดังน้ี 

- ความเป็นมาของกลุ่ม   

- เป็นความรู้ที่ตอ้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง           

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมได้เลือกหัวข้อการจัดการความรู้ คือ การจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning และได้จัดท าแผนการจัดการความรู้และจัดท าค าสั่งแต่งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานของกลุ่มการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning  

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล บทบาท

หน้าที่ 

หน่วยงานที่สังกัด 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี คุณอ านวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี คุณประสาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 อาจารย์กณิกนันท์  โภชฌงค์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4 อาจารย์กัณฑริกา  จงึสง่าสม คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5 อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริฐ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6 อาจารย์ภาวิตา  ค้าขาย คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7 อาจารย์สุรศักดิ ์ มีบัว คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8 อาจารย์ชลลดา  ชูวณิชชานนท์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9 อาจารย์รัมภาภัค ฤกษ์วรีะวัฒนา คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11 อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12 ผศ.ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13 อาจารย์นพวรรณ  งามรุ่งโรจน์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

14 อาจารย์ปทิตตา  อัคราธนากุล คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

15 อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16 อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ 

 

 

คุณวิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล บทบาท

หน้าที่ 

หน่วยงานที่สังกัด 

17 อาจารย์พรพิสิทธิ์  เลีย้งอยู่ คุณวิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18 อาจารย์ณัฐชา  วัฒนประภา คุณวิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20 อาจารย์ ดร.ภรณน์ภัส  เบินท์ คุณกิจ  

21 ผศ.ดร.นัทนิชา  หาสุนทรี คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

22 อาจารย์ ดร.เจตนส์ฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

23 อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงศ์   

24 อาจารย์กัญชลิกา  ตรกีลางดอน คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

25 อาจารย์พัชราพรรณ  ภูบุญศร คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26 อาจารย์ ดร.บัวบุตรี  ศริิวัฒน์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27 อาจารย์บุญวัฒน์  สว่างวงศ์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

28 อาจารย์ระพีพัฒน์  จันทนินทร คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

29 อาจารย์ดวงพร  แสงทอง คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30 อาจารย์พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 อาจารย์พรเพิ่ม  แซ่โงว้ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

32 ว่าที่รอ้ยตรีหญิงเพ็ญนภา  ปาละปิน คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

33 อาจารย์ ดร.ศริิมาลย์  วัฒนา คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

34 ผศ.ภูสทิธ์  ภูค าชะโนด คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

35 อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

36 อาจารย์ ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

37 อาจารย์ชิดชม กันจุฬา คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

38 อาจารย์เธียรชัย  หลิมเจริญ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

39 อาจารย์วิรุตม์  อินทร์ชูรันต์ คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

40 อาจารย์ฤดีมาส  รอดสุข คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

41 อาจารย์เนตรนภา  เหลอืงสอาด คุณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

42 นางจุฑารัตน์  สมอคร คุณลิขิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

43 นายภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม คุณลิขิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

44 นางสาวเอมอร  ตอโมกข์ คุณลิขิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

45 นางสาววนิดา  กงแหลม คุณลิขิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



3 

 

 

 

หมาย เหตุ   ระบุ บทบาทหน้ าที่ ให้ ชัด เจน  (คุณ อ านวย , คุณ กิ จ , คุณ ลิ ขิต , คุณ ประสาน                   

และคุณวิศาสตร์) 

 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้  

 

1. การบ่งชี้ความรู้  

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  (อธิบายวิธีการในการบ่งช้ีความรู้ โดยแสดง

รายละเอียดว่าเราต้องการความรูเ้รื่องอะไรที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ 

ยุทธศาสตร)์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นโดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมได้เลือกหัวข้อการจัดการความรู้ คือ การ

จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มคือ การ

จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning  

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

  1.2-1-01 รายงานการประชุม     

  1.2-1-02 แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีที่ใชใ้นการสร้างและแสวงหาความรู้ใหไ้ด้ตามที่

ก าหนดในขั้นตอนการบ่งชีค้วามรู้ โดยระบุว่าความรูอ้ยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบอะไร และจะน ามาเก็บ

รวบรวมได้อย่างไร)  

คณะกรรมการจัดการความรู้ศึกษาและแสวงหาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 7 รูปแบบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้เช่ียวชาญ และจากหน่วยงาน

ภายนอก 

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1.2-1-01 รายงานการประชุม 

1.2-1-02 องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการจัดระบบความรูท้ี่ได้จากการสร้าง

และแสวงหา โดยระบุถึงความรูท้ี่ได้มาจะเก็บอย่างไร และจะแบ่งประเภทหัวข้อของความรูอ้ย่างไร) 

คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้พิจารณาองค์

ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมเพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอด

บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลโดยน าองค์ความรู้มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไป

ปฏิบัติ 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

3.1-1-01 รายงาการประชุม 

3.1-1-02 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

3.1-1-03 องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning  

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 รายละเอียดการด าเนนิงาน (อธิบายวิธีการในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้ 

โดยระบุถึงรูปแบบของความรู ้ที่จะท าให้เข้าใจได้งา่ยและสมบูรณ์) 

คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้น าองค์ความรู้  

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น  มีวิธีการสอนหลากหลายน ามาผสมผสาน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน

จะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะผูเ้รียน มีการประเมินผลผูเ้รียน ผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และ

ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียนการใช้ Social Media หรือ New Media   มาเป็นสื่อการสอน ช่อง

ทางการติดต่อสื่อการกับนักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาที่ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจ อาทิ การใช้ 

Facebook Web Blog และ E – Learning 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

4.1-1-01 มคอ.3  

4.1-1-02 มอค.5 
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5. การเข้าถงึความรู้ 

5.1 รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบ ายวิธีการในการท าให้ความรู้ ใช้งานได้ ง่าย                

และเข้าถึงได้งา่ย) 

คณะกรรมการด าเนินงานได้กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 7 รูปแบบได้ประชุม

กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังจากที่น าองค์

ความรูไ้ปปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอ่ไป 

   

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

5.1-1-01 รายงานการประชุม 

5.1-1-02 องค์ความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning ที่ปรับปรุงหลังจากที่น าไป

ปฏิบัติ 

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการถ่ายทอดความรูท้ั้งที่เป็นความรูชั้ดแจง้

และความรูฝ้ังลกึ) 

    คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน โดยการจัดนิทรรศการได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาทุกสาขาวิชาในคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 15 สาขาวิชา มีการจัดบอร์ด การแสดงโชว์ และจัดเสวนาวิชาการ

ต่างๆ โดยน าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning  เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 

1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใช ้

2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

3.  ผู้เรยีนสร้างองค์ความรูแ้ละจัดกระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 

4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแขง่ขัน 

5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้

จัดระบบการเรียนรูด้้วยตนเอง 

7.  เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขัน้สูง 
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8.  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ

ความคิดรวบยอด 

9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง 

10. ความรู้เกิดจากประสบการณ ์การสรา้งองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรยีน 

    ความรู้ฝังลึก คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชา ได้แสดงความคิดเห็น เสนอรูปแบบ แนวทาง และ

เทคนิควิธีต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

นักศึกษาในด้านต่างๆต่อไป 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

6.2-1-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสุนันทาวิชาการ 

 

7. การเรียนรู้ 

 7.1 รายละเอียดการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิด

การแก้ปัญหาหรอืพัฒนาหน่วยงานอย่างไร) 

    1) การปรับรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 โดยเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ให้

ครบทั้ง 5 ด้าน ตามลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                         

และพัฒนาตามอัตลัตลักษณ์ของสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

     2) การจัดโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ และแสดงความสามารถของตนในสาขาวิชาที่ถนัดและแสดงออกถึงความ

เป็นจุดเด่นของสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 

    3) น าความรูท้ี่ได้รับมาปรับปรุง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ใหน้ักศึกษาได้เรยีนรู้

ในทุกมิติ 

7.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

7.2-1-01  รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ประจ าปีการศกึษา 2561 

7.2-1.-02 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีรายละเอียดตามขั้นตอน 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ) 

 ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ” สามารถแบ่งหัว

ข้อความรู ้คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

ผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหาร  

 คณะกรรมการจัดการความรู้ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน ได้แก่ จัดประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการความรู้ 

น าองค์ความรู้ที่ได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รอง

คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ได้พิจารณาหลังจากนั้นจึงสรุปและส่งองค์ความรู้ในระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมการจัดการความรู้ รวมถึงการน าเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิด

ภาคเรียนที่  2/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ประชุมออนไลน์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้ช่วยพิจารณาองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อด าเนินการ

ต่อไป  

บันทึกอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู)้ 

 สาขาวิชาทุกสาขาวิชา (15 สาขาวิชา) ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าความรู้จาก

การการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยน าแนวทางที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และได้มีการสอดแทรกความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning 7 รูปแบบ เพื่อใหน้ักศึกษามีทักษะความรู้ครบทั้ง 5 ด้านตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ส่งผลให้หลักสูตรจ านวน 15 หลักสูตร (100%) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 
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 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม           

ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใช ้เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด

ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้ง

ในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนเรียนรู้  

ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมที่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์

ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียนเพื่อให้นักศกึษามีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และปรับตัวกับสังคมที่

มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอนาคต 

2.3 การขยายผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (อธิบายรายละเอียดการน า

องค์ความรู้ที่ ได้ไปขยายผลให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องเพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน) 

 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาโดยการจัดประชุมทางวิชาการหรือสัมมนาให้ความรู้กับ

นักศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาในสาขาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

3. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 

การบ่งชี้ความรู้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็น โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

บรรลุ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

แสวงหาความรู้ แล ะศึ กษ าองค์ ค วามรู้ 

สาขาวิชาศึกษาและแสวงหาความรู้ด้านการ

จัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคม

 

 

จ านวนองค์ความรูท้ี่

ได้ไม่นอ้ยกว่า 1 องค์

 

 

บรรลุ 
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อาเซียนจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้แก่ website 

, สื่อสิ่งพิมพ์ , ผู้เช่ียวชาญ , หรือหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ 

ความรู้ 

 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะท างาน KM รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาพิจารณา

จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนในรูปแบบ

เอกสาร 

 

 

 

จ านวนความรูท้ี่ได้ 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

 

บรรลุ 

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

น าองค์ความรูท้ี่ได้มาทบทวนกลั่นกรองใหม้ี

ความทันสมัย โดยรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

บรรลุ 

การเข้าถงึความรู้ 

จัดท าแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อเผยแพร่ 

 

 

1 เล่ม 

 

บรรลุ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

1. เผยแพร่องค์ความรูใ้น website ของคณะ 

2.จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สูน่ักศึกษา/

บุคคลทั่วไป 

 

 

1.ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

2. 80 คน 

 

บรรลุ 

การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 

 

บรรลุ 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 

4. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

4.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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1) สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและคณาจารย์ให้ความรว่มมอื ในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะ

เป็นการบ่งชี้ความรู้ บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกองค์ความรู้ ส่วนการสร้าง

และแสวงหาความรู้ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติร่วมกัน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ แล้วน ามาจัด

ความรู้ให้เป็นระบบ ประมวลกลั่นกรองความรู้ เข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ หลักฐานที่สะท้อนถึงความส าเร็จได้แก่ สาขาวิชารวม 15 สาขาวิชา (100%) ร่วมใจกันปรับ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 โดยสอดแทรกวิธีการสอน การ

จัดกิจกรรม และการประเมนิผล ฯลฯ ที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 

 2) ทุกสาขาวิชามีความพร้อมที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณ์  โดยให้นักศกึษาทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือให้เป็นวิชาเลือกตามความต้องการของผูเ้รียน ซึ่งสาขา

จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือและด าเนินการสอนแบบ Active Learning 

และมีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาน าเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เวทีเสวนา และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดการความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับในคณะ ได้แก่ 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ การ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องเงินงบประมาณที่สนับสนุนการจัดโครงการ

ต่างๆ ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา 

รวมถึงเจา้หนา้ที่ในคณะที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการโครงการในครั้งนี้ 

4) มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ ผู้บริหารได้สนับสนุนเงิน

งบประมาณอย่างเพียงพอ ในการจัดโครงการจัดการความรู้ การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 

การจัดโครงการ ส่งเสริมกิจการนักศึกษา (ด าเนินการโดยสาขาวิชา 15 สาขาวิชา) และการจัดเอกสาร

แผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ และแผ่นพับการให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 5) มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการจัดการความรู้ เข้าร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้

นอกจากจะได้รับความรว่มมอืจากบุคลากรทุกฝ่ายแล้ว ยังได้รับความรว่มมือจากบุคลากรของคณะที่มี

ความรู้ในด้านการจัดการความรูร้่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ท าให้การด าเนินการ

เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปได้อย่างดแีละรวดเร็ว 

6) ความพร้อมของ IT และทีมงาน ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้และการ

พัฒนาระบบ IT เพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้พัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และการจัดท าเว็บไซต์ส่วนตัว

ของคณาจารย์ในคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆและเพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น  

 

4.2 ปัญหาและอุปสรรค 
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ภาระงานการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากอาจารย์ใน        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องรับภาระทั้งการสอนในรายวิชาเอก และสอนในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป  ในกลุ่มภาษาและกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทุกคณะใน

มหาวิทยาลัย ท าให้ภาระงานสอนของอาจารย์ค่อนข้างมาก การนัดหมายปฏิบัติงานพร้อมกันจึงท าได้

ในเวลาจ ากัด แต่อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 พยายามจัดการในเรื่องข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา และมาเข้า

ร่วมประชุมได้ 

 

5. การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

5.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มกีารตอ่ยอดจากองค์ความรูท้ี่ได้) 

-. 

 

5.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างก้าว

กระโดด) 

- 
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๒๒๔.๑/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู กลุมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

___________________________

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑   วา  "สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ" รวมท้ังมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความ
รู  โดยเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของกลุมการพัฒนาผล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคสูการจดสิทธิบัตรเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู กลุมการการเขียนบทความเพื่อการเผย
แพร  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วัน
ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายงานและมอบอํานาจใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติราชการแทนจึงแตงตั้งให 

 

         ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

  รศ.ดร.นิพนธ  ศศิธรเสาวภา  คณบดี

         หนาท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ 

 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

         คณะกรรมการการจัดการความรู  
 

๑.ผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี                ประธานกรรมการ

๒.อาจารยกณิกนันท  โภชฌงค  กรรมการ 

๓.อาจารยกัณฑริกา  จึงสงาสม  กรรมการ

๔.อาจารย ดร.ชนิชา  คิดประเสริฐ  กรรมการ

  ๕.ผศ.ภาวิตา  คาขาย  กรรมการ

๖.อาจารยสุรศักดิ์  มีบัว  กรรมการ



๗.อาจารยชลลดา  ชูวณิชชานนท  กรรมการ

๘.อาจารย ดร.รัมภาภัค  ฤกษวีระวัฒนา  กรรมการ

๙.อาจารยปานฤทัย    เหงพุม  กรรมการ

๑๐. ผศ.ดร.จิราภรณ  อัจฉริยะประสิทธิ์ กรรมการ

๑๒.อาจารยนพวรรณ  งามรุงโรจน  กรรมการ

  ๑๓.อาจารยปทิตตา  อัคราธนกุล  กรรมการ

๑๔.อาจารยนภาศรี  สุวรรณโชติ  กรรมการ

  ๑๕.อาจารยธนากร  อุยพานิชย  กรรมการ

๑๖.อาจารยพรสิทธิ์  เลี้ยงอยู  กรรมการ

๑๗.อาจารยณัฐชา  วัฒนประภา  กรรมการ
 

  ๑๘.อาจารย ดร.พิมพชนา    ศรีบุณยพรรัฐ  กรรมการ

  ๑๙.อาจารย ดร.ภรณนภัส    เบินท  กรรมการ 
 ๒๐.ผศ.ดร.นัทนิชา    หาสุนทรี  กรรมการ

๒๑.อาจารย ดร.เจตนสฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล  กรรมการ

  ๒๒.อาจารยอรนพัฒน    เหมือนเผาพงศ  กรรมการ

๒๓.อาจารยกัญชลิกา  ตรีกลางดอน  กรรมการ

๒๔.อาจารยพัชราพรรณ    ภูบุญศรี  กรรมการ

  ๒๕.อาจารย ดร.ขันทอง    ใจดี  กรรมการ

๒๖.อาจารย ดร.บัวบัตรี  รณฤทธิวิชัย  กรรมการ

๒๗.อาจารยบุญวัฒน    สวางวงศ  กรรมการ

๒๘.อาจารยระพีพัฒน  จันทนินทร  กรรมการ

๒๙.อาจารยดวงพร    แสงทอง  กรรมการ

  ๓๐.อาจารยพรสมิทธิ์    ฉายสมิทธิกุล  กรรมการ

๓๑.อาจารยพรเพิ่ม    แซโงว  กรรมการ

 
 



-  ๒  -

  ๓๒.วาท่ีร.ต.หญิงเพ็ญนภา    ปาละปน  กรรมการ

๓๓. อาจารย ดร.สุวิทย  คงสงค  กรรมการ
 

๓๔.อาจารย ดร.ศิริมาลย    วัฒนา  กรรมการ

๓๕. อาจารย ดร.อาริยา   ภูระหงษ  กรรมการ

  ๓๖.อาจารยชิดชม   กันจุฬา  กรรมการ

๓๗.อาจารยเธียรชัย  หลิมเจริญ  กรรมการ

๓๘.อาจารยวิรุตม    อินทรชูรันต  กรรมการ

๓๙.อาจารยฤดีมาส  รอดสุข   กรรมการ
   ๔๐.อาจารยเนตรนภา    เหลืองสอาด  กรรมการ

๔๑.นางจุฑารัตน    สมอคร             กรรมการและเลขานุการ

   ๔๒.นางสาวนริสา   รวดเร็ว            กรรมการและผูชวยเลขานุการ
   ๔๓.นายภาณุวัฒน   อุบลแยม                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
   ๔๔.นางสาวเอมอร   ตอโมกข            กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 

  ๔๕.นางสาววนิดา   กงแหลม           กรรมการและผูชวยเลขานุการ

   คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.ทบทวนหรือจัดทําแผนการจัดการความรูของกกลุมการจัดการเรียนรูแบบ
 

  Active Learning 

๒.สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรูของหนวยงาน

๓.ดําเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู

  ๔.สรุปและรายงานผลการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู
         ระดับมหาวิทยาลัยเปนระยะ

     

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)
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