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ค าน า 
   

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท าให้เกิดยกระดับความรู้ความสามารถและ
คุณภาพการท างานของบุคลากร อาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน 
และยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หากองค์กรไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ที่ ดี จะไม่สามารถน า
ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งความรู้ต่างๆ หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างานไม่ราบรื่นและติดขัดในการถ่ายทอดความรู้  และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ    
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป้าหมายหลักของการ
จัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานภายในองค์กร 
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีภารกิจหลักในการจัดการความรู้  จากความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ ดีในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย  สนับสนุนให้
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการสามารถสร้างผลงานวิชาการจากงานวิจัยที่ มีคุณภาพได้ ท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปต่อยอดงานวิจัยอ่ืนๆ ต่อไป 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เห็นความส าคัญของภารกิจหลักที่กล่าวมาแล้วจึงได้จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในปี 2559 ที่มุงเน้น 2 ด้าน ได้แก่ แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต 
และด้านการวิจัย และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
คณะท างานได้สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรฯ เพ่ือเผยแพร่
ให้กับบุคลากรของคณะและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยต่อไป คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สน ใจ และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

 
 
                                                 

                         คณะท างานการจัดการความรู้ 
                                                                      คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
เป้าประสงค์ของ KM    :  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : จ านวนรายวิชาที่อาจารย์ของแต่ละหลักสูตรมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
                               แบบ Active Learning อย่างน้อย 1 รายวิชา 
ความรู้ท่ีจ าเป็นท่ีถูกบ่งชี้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ KM 
ผลผลิตของการจัดการความรู้ ท่ีเป็นรูปธรรม   : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ประเด็นรายการ 
(List) ความรู้ท่ี

จ าเป็นตามการบ่งชี้
ความรู้ 

การจัดเก็บและรวบรวม
ความรู้ 

ผู้ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้
ในประเด็นความรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
กล่ันกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูลความรู้ 

ผลผลิตท่ีได้รับ/
วิธีการเข้าถึงความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว

เสร็จ 

1.การผลิตบัณฑิต 
ประเด็นการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning  
 
 

-การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

-อาจารย์ของแต่ละ
หลักสูตร ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

-อาจารย์ที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละหลักสูตรที่มี
การจัดกิจกรรมที่เน้น
กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

-คณะท างานการ

จัดการความรู้     

คณะวิทยาการจัดการ 

-แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active 
Learning 

มกราคม –

กรกฎาคม 2560 
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แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 (ด้านวิจัย) 
เป้าประสงค์ของ KM      : แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์  : จ านวนอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการที่มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัย 

                                เพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ไปปรับใช้ อย่างน้อย 1 ท่าน  
ความรู้ท่ีจ าเป็นท่ีถูกบ่งชี้ : แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ KM  
ผลผลิตของการจัดการความรู้ ท่ีเป็นรูปธรรม : แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

ประเด็นรายการ 
(List) ความรู้ท่ี

จ าเป็นตามการบ่งชี้
ความรู้ 

การจัดเก็บและรวบรวม
ความรู้ 

ผู้ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้
ในประเด็นความรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
กล่ันกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูลความรู้ 

ผลผลิตท่ีได้รับ/
วิธีการเข้าถึงความรู้ 

ระยะเวลา
เริ่มต้นและแล้ว

เสร็จ 

2. การวิจัย ประเด็น
การจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยเพ่ือให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
 

-การวิเคราะห์โจทย์วิจัยของ
เจ้าของแหล่งทุนต่างๆ  
-การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง 
-การเขียนหัวข้อวิจัยและ
วัตถุประสงค์ 
-การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
ให้เหมาะสม 

-อาจารย์ของแต่ละ
หลักสูตร ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

-อาจารย์ที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละหลักสูตรที่มี
ผลงานวิจัย หรือได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

-คณะท างานการ
จัดการความรู้     
คณะวิทยาการจัดการ 

-แนวปฏิบัติที่ดี
ส าหรับการจัดท า
ข้อเสนอทางการวิจัย
เพ่ือให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

มกราคม –
กรกฎาคม 2560 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

หน่วยงาน:  คณะวิทยาการจัดการ  
ชื่อโครงการ: การจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนา

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวม และคัด
สรรความรู้ทั้งความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มา
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้บุคลากรที่มีประสบการณ์จริงได้มีโอกาสการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังท าให้บุคลากรที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ ท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการท าวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการ สอนมุ่งให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนสอน ส่วนด้านการวิจัยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะของอาจารย์ให้มีความสามารถในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุน
ทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ เช่น แหล่งทุนของ วช. สกอ. สก ว. เป็นต้น ผลจากการ
พัฒนาทักษะทั้งสองประการย่อมท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ า เป็นใน
การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วย
ให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย  ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวิธีการ คือ 
การพัฒนา ด้วยกระบวนการกา รจัดการความรู้  โ ดยเป็นกา รน าจุดแข็ ง (Strengths) ของอาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ตรงด้านการท าวิจัย และอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งจากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยมาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ ดี (Best 

Practice) ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการนี้ คณะท างานการจัดการความรู้ ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการจัดการความรู้ของคณะ
วิทยาการจัดการ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์
ตรง เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
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ด้านการผลิตบัณฑิต: กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

การสอนแบบ Active learning ในการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตร แนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เป็นการสอนลักษณะการจัด
บทบาทสมมติ  การสนทนาในห้องแบบไม่ต้องเตรียมตัวมาก่อน 
การจับคู่สนทนา บางวันจะให้เด็กแต่งกายตามสบาย  ให้เด็กเตรียม
ตัวมาก่อน ให้แสดงบทบาทสมมติ การเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้
เด็กมีความกระตือรือร้น ทุกคนจะไปซ้อมบทบาทสมมติ และแต่ง
กายให้เข้าบรรยากาศที่ตนเองต้องแสดง วิชาภาษาอังกฤษจะ
ชัดเจนมากที่สุดในการใช้ Active learning  
-การฝึกเด็กให้น าเสนอ ไม่อ่าน Power point น าเสนอ แต่ให้
น าเสนอลักษณะการพูดคุย เล่าเรื่องให้ฟัง 
-ฝึกนักศึกษาในการสืบค้น ให้ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็น และฝึกให้เด็ก
วิเคราะห์ จากการดูสื่อ VDO แล้วตอบโจทย์  

หลักสูตรการบัญชี โดยปกติวิช าด้านกา รบัญชี  ท าอยู่แ ล้ว ใน เชิ งฝึ กปฏิบั ติและ
แบบฝึกหัด ฝึกลงรายการบัญชี ในรายวิชาบัญชีต้นทุน พาไปศึกษา
ดูงานโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาเห็นจริง ดูกระบวนการ
ผลิต การท า Active learning ในรายวิชา อาจารย์และนักศึกษามี
ส่วนร่วมซ่ึงกันและกัน ดูความถูกต้อง ให้ค าแนะน า ฝึกการถาม ให้
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตลอดในช่วงท ากิจกรรม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ใช้เกมหรือกิจกรรมน ามาใช้ในการ
เปิดสอนครั้งแรก โดยให้นักศึกษามาด าเนินธุรกิจจับกลุ่มกันมาซ้ือ
วัตถุดิบมาผลิตสินค้า สินค้า คือ ถ้วยกระดาษ ฝึกให้เค้า ซ้ือ ที่จะ
ผลิต ซ้ือขายกันจริงๆ ใช้เงินจ าลอง แล้วมาผลิตเพ่ือขายกันเอง มี
การต่อรองราคา และสรุปว่าในการประกอบธุรกิจนั้น จะต้อง
ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการแพทย์  

ใช้กิจกรรมดูคลิปวีดีโอ ยกตัวอย่างให้นักศึกษาดู ให้นักศึกษาดูว่า
เค้ามีปัญหาอะไร เช่น ถ้าคนไข้เป็นโรคเก๊า มีมาจากสาเหตุอะไร 
ค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหน แล้วจะท าอย่างเม่ือพบคนไข้ที่ป่วยด้วย
โรคนี้ 
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หลักสูตร แนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

รายวิชาการวิจัย โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติมาเสริม ร่วมสอน
บรรยายด้วยกัน ช่วงของการเก็บข้อมูล ให้ลงปฏิบัติจริง และให้
นักศึกษาทดลองใช้โปรแกรมทางสถิติ และทดสอบว่าเด็กสามารถ
ท าหรือไม่  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รายวิชา เฉพาะหรือวิชาการแกนของหลัก สูตร  ส่วนใหญ่ท า 
Active learning หมด อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกท่านผ่านการ
อบรมทุกคน สอนกระบวนการ  Clear Active learning พัฒนา
ผู้ เรียนก่อนในเรื่องกระบวนการคิด ปรับทัศนคติผู้ เรียน ก่อน 
วิเคราะห์ผู้ เรียน ว่ามีความถนัดในด้านไหนบ้าง เป้าหมายของ
รายวิชา ต้องชัดเจน ผู้ เรี ยนต้องท างา นออกแบบชิ้น งาน  ซ่ึ ง
หน่วยงานนั้นต้องใช้ผลงานได้ ผู้สอนแต่ละคนต้องมีเป้าหมาย และ
เด็กมีชิ้นงานที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าประกวดได้ และได้รับ
รางวัล  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินธุรกิจ 

รายวิชาสัมมนาทางการเงิน ท าตามวัตถุของหลักสูตร คือ สามารถ
ให้เด็กท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืนได้ การท า
ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตสื่อ แล้ วน าไป
เผยแพร่ ในการใช้เทคโนโลยี ร่วมกับวิริยะประกัน ร่วมถ่ายวีดีโอกับ
ชุมชม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

รายวิชาพลวัตกลุ่ม เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การท างาน
เป็นทีม  Team build   ให้นักศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมเอง ท า
กิจกรรมในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน  น านักศึกษาไปดูงานที่
สมาคมคนตาบอด ดรีมเวิลด์ Team building  
รายวิชาการจัดการความขัดแย้ง ใช้บทบาทสมมติในการโต้วาที 

อาจารย์ประจ าคณะ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพบนักศึกษาครั้งแรก เริ่มต้นด้วย
การปรับทัศนคติของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน ให้มีความคิด
ใกล้เคียงกัน  ต้อง ดูเนื้อที่สอน  เลือก เนื้อหาที่น่า สนใจ และใส่
กิจกรรมลงไป การแสดงความคิดเห็นของเด็ก การมีโครงงานให้มี
การคิดวิเคราะห์ ท าแผนการสอน และท้ายชั่วโมงต้องมาปรึกษา
อาจารย์  
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แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning 

1. ปรับเจตคติของผู้สอนแต่ละคน เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการให้นักศึกษาสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ มากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่าต้องการนักศึกษามีสมรรถนะอย่างไร 
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร  
4. วิเคราะห์ผู้เรียน ในแต่ละรายวิชาว่ามีจุดแข็ง และจุดอ่อนด้านใด เพ่ือออกแบบกิจกรรมให้เกิดความ

เหมาะสม 
5. จัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ตามจุดเน้นของหลักสูตรหรือรายวิชา ในเบื้องต้น

สามารถจัดกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มที่ 1 การจัดการการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

หลักสูตรการบัญชี 

 การฝึกหัดท าแบบฝึกหัด ฝึกลงรายการบัญชี และศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือดู
กระบวนการผลิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมสอนบรรยาย 

 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 ใช้เกมหรือกิจกรรม มาใช้ในการเปิดสอนครั้งแรก  

 จ าลองสถานการณ์ การประกอบธุรกิจ 
กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

 กิจกรรมการน าเสนอลักษณะการพูดคุย เล่าเรื่องให้ฟัง 

 การสืบค้น ใช้สื่อออนไลน์ และฝึกให้เด็กวิเคราะห์ จากการดูสื่อ VDO แล้วตอบโจทย์ 
กลุ่มที่ 3 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการแพทย์ 

 ใช้กิจกรรมดูคลิปวีดีโอ ยกตัวอย่าง case ผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

 กิจกรรมการท างานเป็นทีม  Team build 

 กิจกรรมในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน บทบาทสมมติในการโต้วาที และการศึกษาดูงาน  
กลุ่มที่ 4 การสอนแบบโครงงาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ปรับทัศนคตินักศึกษา วิเคราะห์นักศึกษา ควบคู่กับเป้าหมายของรายวิชา 

 นักศึกษาออกแบบชิ้นงาน ซ่ึงหน่วยงานนั้นต้องใช้ผลงานได้   

 นักศึกษามีชิ้นงานที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าประกวด และได้รับรางวัล 
อาจารย์ประจ าคณะ 

 การปรับทัศนคติของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อนสอน ให้มีความคิดใกล้เคียงกัน  

 เลือกเนื้อหาที่สอนที่น่าสนใจและใส่กิจกรรมลงไป 

 นักศึกษาท าโครงงาน สอดแทรกการคิดวิเคราะห์ ในแผนการสอน และท้ายชั่วโมงต้องมา
ปรึกษาอาจารย์ 

6. เม่ือสิ้นสุดทุกกิจกรรมแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะต้องสรุปบทเรียนและความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
7. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่ 
8. ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชา 
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กระบวนงาน: การจัดกิจกรรม Active Learning ของคณะวิทยาการจัดการ 

PDCA ขั้นตอน กิจกรรมหลัก หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 
P 

 
 
 
 

-ศึกษาวัตถุประสงค์ใน
การจัดท าหลักสูตร 
 

-มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

-อาจารย์ผู้สอน 
-กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
P 

 
 
 
 

-ศึกษาวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา 

-มคอ.3 ของรายวิชา -อาจารย์ผู้สอน 
-กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
P 

 
 
 
 

-ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน 
ของนักศึกษา 

-ผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน 

-อาจารย์ผู้สอน 
 

 
D 

 
 
 
 

-ออกแบบกิจกรรม 
Active Learning ใน
แต่ละประเด็นความรู้ 

-มคอ.3 ของรายวิชา -อาจารย์ผู้สอน 

 
C 

 
 
 
 

สังเกตผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

-ใบกิจกรรม -อาจารย์ผู้สอน 

 
 
C 

 
 
 
 
 

-ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ว่า
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

-มคอ.3 ของรายวิชา 
-มคอ.5 ของรายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอน 
-กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
 
A 

 
 
 
 
 

-ปรับปรุงกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ของรายวิชา 

-มคอ.3 ของรายวิชา 
-มคอ.5 ของรายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอน 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 

ของรายวิชา 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

วิเคราะห์ผู้เรียน 

จัดกิจกรรมการสอนแบบ 
Active Learning 

สรุปบทเรียนและความรู้ท่ี
นักศึกษาได้รับ 

ประเมินผล
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

ปรับปรุงกิจกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รายวิชา 
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ด้านการวิจัย: แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัย 
เพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

 
แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

หลักสูตร แนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

-ผู้วิจัยต้องพิจารณาจากความต้องการหรือโจทย์วิจัยของผู้ให้ทุนวิจัย  
-ทุนบกศ. พิจารณาจากประเด็นวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการ  
-การเขียนปัญหางานวิจัยจะต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนพร้อมทั้งเรียบเรียงให้เห็น
ประเด็นที่ชัดเจนของปัญหาวิจัยนั้นๆ  
-การเขียนข้อเสนอการวิจัยต้องดูความเก่ียวข้องในทุกประเด็น พิจารณาชื่อเรื่อง 
วัตถุประสงค์ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเป็นประเด็นส าคัญต้องหาข้อมูลอย่างมากเพ่ือมา
เขียนในหัวข้อวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง   
-การด าเนินการวิจัยต้องสอดคล้องกันเพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้  
-สิ่งส าคัญในการท าวิจัย คือ ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน า ผู้ร่วมวิจัยที่มีการท างานเป็นทีม 
และการทุ่มเทในการวิจัย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

-การเลือกชื่อเรื่องวิจัย จะพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งจากนโยบายภาครัฐ ทิศทาง
แนวโน้มในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อวิจัยนั้นจะได้องค์ความรู้ใหม่
หรือไม่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือไม่  
-วรรณกรรมที่เก่ียวข้องมีมากน้อยเพียงไร และทันสมัยพอหรือไม่  
-การเขียนปัญหาวิจัยต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาวิจัยให้ชัดเจน น าวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมา
เสริม ไม่เขียนแบบตัดแปะ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจะต้องมีการ
เรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันไม่เป็นขนมชั้น  
-หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ต้องสามารถสะท้อนภาพของกรอบแนวคิดได้ชัดเจน   
-วิธีการด าเนินการวิจัย ทั้งประชากรที่ ศึกษา วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นต้อง
สอดคล้องกับเรื่องที่ท า การเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเก็บใครต้องพิจารณา
ทุกด้าน  ต้องพิจารณาสถิติที่สามารถตอบโจทย์กับหัวข้อวิจัย  
-ส่วน out put ที่ได้ผลงานวิจัยเอาไปท าอะไร ต้องมองภาพงานวิจัยเป็นองค์รวม  
-แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนต้องพิจารณาด้วย ก่อนยื่นขอทุนวิจัย 
-การเปิดรับข้อเสนองานวิจัยมักจะเปิดรับในช่วงสั้นๆ ซ่ึงท าให้ต้องรีบหาหัวข้อวิจัย
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนั้นจะค้นคว้าบทความต่างๆ งานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ
เก็บไว้เป็นข้อมูล เม่ือถึงเวลาเปิดรับข้อเสนองานวิจัย จึงน าข้อมูลที่ มีการทบทวนว่า
ควรจัดท างานวิจัยเรื่องใดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย 
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หลักสูตร แนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์
บัณฑิต 

-การเลือกเรื่องวิจัยเริ่มจากเรื่องที่ชอบ สนใจ และมีความรู้ลึกแค่ไหนในเรื่องนั้น  
-ที่ปรึกษางานวิจัยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ  
-การทบทวนทฤษฎี งานวิจัย บทความวิชาการต่างๆ ต้องมีการศึกษาย้อนหลัง และ
น ามา Review ให้ชัดเจน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

-การเลือกชื่อเรื่อง พิจารณาจากยุทธ์ศาสตร์ชาติและความถนัดของตนเอง พิจารณา
ด้วยว่าอยากรู้อะไร เครื่องมือที่จะท าให้ได้มาซ่ึงค าตอบนั้นคืออะไร  
-การทบทวนวรรณกรรมจะต้องชี้ชัดถึงการได้มาซ่ึงตัวแปร กับสมมติฐาน ขอบเขต
งานวิจัยต้องชัดเจน กลุ่มประชากร  การใช้สถิติในงานวิจัย  
-ผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจัยสิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่จะได้ค าตอบจาก
งานวิจัย  
-การค้นคว้าหางานวิจัยที่เก่ียวข้อง จะมีการท าไฟล์ excel สร้างมา 3 คอลัมภ์ คือ ชื่อ
วิจัย  วัตถุประสงค์ ผลท่ีได้คืออะไร เม่ืออ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้องก็จะกรอกข้อมูลในว่า
ประเด็นนั้น งานไหนไม่สอดคล้องกับวิจัยก็ไม่ต้องใส่ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-การเลือกชื่อเรื่องให้ความส าคัญยุทธ์ศาสตร์ชาติ ยุทธ์ศาสตร์ วช. และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และศาสตร์ของตนเอง คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงพิจารณาถึงหัวข้อ
งานวิจัยที่สามารถน าระบบไอทีมาสนับสนุน และยังพิจารณาถึงช่องว่างของงานวิจัย
ในประเด็นที่สนใจที่ยังไม่มีคนท าหรือมีคนท าน้อย 

 -ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมากๆ เพ่ือให้ได้หัวข้อวิจัย 

-ส าหรับในส่วนอ่ืนๆ ของข้อเสนองานวิจัยต้องมีความสอดคล้องต้ังแต่ต้นจนจบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
แพทย์  

-เน้นหัวข้อวิจัย และปัญหาการวิจัย และพิจารณาเพ่ิมเติมถึงระยะเวลาการวิจัย 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย การเช้าถึงกลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูล  งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานหรือองค์การใดบ้าง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ 

-การขอทุนของ สกว. การท าวิจัยชุมชน สิ่งที่ต้องท าอันดับแรก ต้องเข้าถึงสภาพที่
แท้จริงของคนในชุมชน สภาพแวดล้อม  

-ปัญหาหลักที่ชุมชนเผชิญอยู่คืออะไร ประกอบด้วย   
1.คนในชุมชนต้องการงานวิจัยอะไร  

2.ปัญหาของชุมชนคืออะไร  

3.ท าแล้วชุมชนได้น าไปใช้จริงหรือไม่  

4.ต้องถ่ายทอดให้กับชุมชนใช้เป็น  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

-หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย และต้องตรงกับความถนัด
หรือความเชี่ยวชาญของผู้ท าวิจัยด้วย  

-วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และวรรณกรรม ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องที่วิจัย 
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หลักสูตร แนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต -การเลือกหัวข้อวิจัยได้มาจากโจทย์ของผู้ให้ทุนวิจัยจากศคบ. ซ่ึงเป็นหัวข้อที่ มีความ

ถนัด และโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงท าวิจัย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ

บริการลูกค้า  

 

-ความส าคัญของที่ปรึกษางานวิจัยที่ต้องให้ค าแนะน าได้ดี  
-พ้ืนที่ท่ีท าวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องสามารถเข้าถึงได้  
-งานวิจัยต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าไปต่อยอดงานได้ 
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แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
 

1. การศึกษาและค้นหางานวิจัยท่ีมีความสนใจ  
 เนื่องจากการเปิดรับข้อเสนองานวิจัยมักจะเปิดรับในช่วงสั้นๆ ซ่ึงท าให้ต้องรีบหาหัวข้อวิจัยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนั้นการค้นคว้าบทความต่างๆ งานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจเก็บไว้เป็นข้อมูล เม่ือถึงเวลา
เปิดรับข้อเสนองานวิจัย จึงน าข้อมูลที่ได้มาทบทวนว่าควรจัดท างานวิจัยเรื่องใดที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ให้ทุนวิจัย 
 
2. การวิเคราะห์โจทย์วิจัยของเจ้าของแหล่งทุนต่างๆ  
 ผู้วิจัยต้องพิจารณาจากความต้องการหรือโจทย์วิจัยของผู้ให้ทุนวิจัย เช่น ทุน บกศ. โดยพิจารณาจาก
ประเด็นวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการ ส่วนแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งจาก
นโยบายภาครัฐ ทิศทางแนวโน้มในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อวิจัยนั้นจะได้องค์ความรู้ใหม่
หรือไม่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างไร  
 
3. การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยและทีมงาน และการเลือกท่ีปรึกษา  
 สิ่งส าคัญในการท าวิจัย คือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน า ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ 
ส่วนผูร้่วมวิจัยควรมีเลือกนักวิจัยร่วมที่สามารถท างานเป็นทีมได้ และการทุ่มเทในการวิจัย 
  
4.การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 การค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง การทบทวนทฤษฎี งานวิจัย บทความวิชาการต่างๆ ต้องมีการศึกษา
ย้อนหลังไม่ควรเกิน 5 ปี โดยนักวิจัยควรท าไฟล์ excel โดยสร้างมา 3 แถว คือ ชื่อวิจัย วัตถุประสงค์ และผลที่
ได้ เม่ืออ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้องแต่ละเรื่องแล้วก็จะกรอกข้อมูลในว่าประเด็นนั้น งานไหนไม่สอดคล้องกับวิจัยก็
ไม่ต้องใส่ 
  
5. การเขียนหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์  
 การเขียนปัญหางานวิจัยจะต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนพร้อมทั้งเรียบเรียงให้เห็นประเด็นที่ชัดเจนของ
ปัญหาวิจัยนั้นๆ   
 การเขียนข้อเสนอการวิจัยต้องดูความเก่ียวข้องในทุกประเด็น พิจารณาชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเป็นประเด็นส าคัญต้องหาข้อมูลอย่างมากเพ่ือมาเขียนในหัวข้อวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 การเลือกชื่อเรื่องวิจัย จะพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งจากนโยบายภาครัฐ ทิศทางแนวโน้มในอนาคต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อวิจัยนั้นจะได้องค์ความรู้ใหม่หรือไม่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยหรือไม่ วัตถุประสงค์ต้องสามารถสะท้อนภาพของกรอบแนวคิดได้ชัดเจน   
6. การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสม  
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 วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษา วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท า การ
เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือกลุ่มตัวอย่างต้องพิจารณาเหตุผลในการเลือกทุกด้าน และต้องพิจารณาสถิติที่

สอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์หัวข้อวิจัยได้ 

7. ผลลัพธ์งานวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้จริง  
 งานวิจัยต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าไปต่อยอดงานได้  ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ต้อง
ชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่จะได้ค าตอบจากงานวิจัย และนักวิจัยต้องพิจารณาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนยื่น
ขอทุนวิจัย 
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กระบวนงาน: การจัดท าข้อเสนอทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
PDCA ขั้นตอน กิจกรรมหลัก หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 
P 

 
 
 
 

-การค้นคว้าบทความ งานวิจัยที่
น่าสนใจเก็บไว้เป็นข้อมูล เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล  
 
 

-บทความหรืองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

-นักวิจัย 

 
P 

 
 
 
 

-ผู้วิจัยต้องพิจารณาจากความ
ต้องการหรือโจทย์วิจัยของผู้ให้ทุน
วิจัย 
 
 

-ประกาศข้อเสนอทุนวิจัย -นักวิจัย 

 
P 

 
 
 
 

-การเลือกที่ปรึกษางานวิจัย
เพ่ือให้ค าแนะน า  
-การเลือกผู้ร่วมวิจัยที่มีการ
ท างานเป็นทีม และการทุ่มเทใน
การวิจัย 
 

-ผลงานหรือประสบการณ์ของ
ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษา 
 

-นักวิจัย 

 
D 

 
 
 
 

-การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องที่มากเพียงพอ และ
ทันสมัย 
 
 

-บทความหรืองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

-นักวิจัย 

 
D 

 
 
 
 

-การเขียนปัญหาวิจัยต้องช้ีให้เห็น
ถึงปัญหาวิจัยให้ชัดเจน น า
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องมาเสริม ไม่
เขียนแบบตัดแปะ 
 
 
 

-บทความหรืองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
-แบบฟอร์มการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 

-นักวิจัย 

 
 
D 

 
 
 
 
 

-ประชากรที่ศึกษา วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างต้องสอดคล้องกับ
เร่ืองที่ท า  
-การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 
หรือกลุ่มตัวอย่าง 
-พิจารณาสถิติที่สามารถตอบ
โจทย์หัวข้อวิจัย 
 

-บทความหรืองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
-แบบฟอร์มการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 
-เอกสารหรือต าราด้านการ
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

-นักวิจัย 

 
 
D 

 
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานวิจัยต้อง
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

-แบบฟอร์มการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 
 
 

-นักวิจัย 

 

การวิเคราะห์โจทย์วิจัยของ
เจ้าของแหล่งทุนต่างๆ 

การศึกษาและค้นหา
งานวิจัยท่ีมีความสนใจ 

การวิเคราะห์ความเช่ียวชาญของ
ผู้วิจัยและทีมงาน และการเลือกที่

ปรึกษา 

การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง 

การออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจัยให้

ผลลัพธ์งานวิจัยต้องใช้

ประโยชน์ได้จริง 

การเขียนหัวข้อวิจัยและ

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
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ภาคผนวก 
- โครงการ 
- ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ภาพกิจกรรม 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน:  คณะวิทยาการจัดการ  
ชื่อโครงการ: การจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง 

เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
ตามยุทธศาตร์ท่ี 5:  การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ

และมาตราฐานการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวม และคัดสรร
ความรู้ทั้งความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ด้วยการให้บุคลากรที่มีประสบการณ์จริงได้มีโอกาสการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ที่
สนใจ รวมทั้งยังท าให้บุคลากรที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ ท า ให้เกิดการพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้าง

ศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการท าวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการ สอนมุ่งให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนสอนให้ครอบคลุมที่ มุ่งเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ส่วนด้านการวิจัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะของอาจารย์ให้มีความสามารถในการเขียนโครง
ร่างการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ เช่น แหล่งทุนของ วช. สกอ. 
สกว. เป็นต้น ผลจากการพัฒนาทักษะทั้งสองประการย่อมท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยมากยิ่งขึ้น 
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย  ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยมีวิธีการ คือ การพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) 
ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการท าวิจัย และอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งจากภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยมาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่ ดี 

(Best Practice) ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ 
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ในการนี้ คณะท างานการจัดการความรู้ ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการจัดการความรู้ของคณะ
วิทยาการจัดการ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ มีประสบการณ์
ตรง เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

 

 

2. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  

    งบประมาณแผ่นดิน  

  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมท้ังส้ิน 6,000 บาท แบ่งเป็น 
         1.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash)  
  - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (20 เล่ม x 100 บาท) 2,000 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 50 บาท)    1,500  บาท 
       - ค่าอาหารว่างฯ (30 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ)       1,500 บาท 
      - ค่าวัสดุ                                     1,000   บาท 

             หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind)   
  - ค่าตอบแทนคณะท างาน (5 คนx300บาทx6 ช.ม.) 9,000  บาท 
  - ค่าบริการสถานที่                5,000 บาท 
 
3. กิจกรรมหลัก 

 
กิจกรรมหลัก 

 
วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความ
รับผิดชอบ* 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2 ประเด็น คือ แนวปฏิบัติที่

ดีในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และ การเขียนโคร ง
ร่างการวิจัย 

2. ถอดควา มรู้ ที่ ได้ จ ากกา ร
ประชุม 

ม.ค.-ก.พ 2560 ห้ องปร ะชุ มคณะวิทย า กา ร
จัดการ 
 

คณะกรรมการ การ
จัดการความรู้ของ
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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กิจกรรมหลัก 

 
วันท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความ
รับผิดชอบ* 

3. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี 
4. เผย แพ ร่ อ ง ค์ค วา ม รู้ แ ก่

บุคลากรในคณะ 
 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือถอดความรู้จากอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการ

สอน และอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้   (Knowledge Sharing) และพัฒนาเป็นคู่มือ แนวปฏิบัติที่ ดีในกา ร

พัฒนาการเรียนการสอน และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ในด้านการพัฒนาการเรียนการ

สอน และความรู้ในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนการท าวิจัย  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์ที่มีประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 11 คน  
2. อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  11 คน 
3. คณะท างานการจัดการความรู้อาจารย์ นักศึกษา จ านวน 30 คน 

 
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) 
1.  อาจารย์ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานได้มีโอกาส
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ และประสบกา รณ์จา กกา ร
พัฒนา การ เรียนกา รสอน และการท าวิจั ยทา ง
วิชาการ  
2. ได้คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนโครงร่างการวิจัย
เพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. อาจารย์สามารถใช้คู่มือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ดีขึ้น 
2. อาจารย์สามารถใช้คู่มือเป็นแนวทางในการ

เขียนโครงร่างการวิจัย และผ่านการ

พิจารณาทุนสนับสนุนได้มากขึ้น 
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7. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1) ตัวชี้วัดเป้าหมาย  

  มีผูเ้ข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
7.2) ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ (วัดความส าเร็จของโครงการ) 

  ได้คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนโครงร่าง
การวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 
 

 

 



23 
 

 
 

 

 



24 
 

 
 

 

 



25 
 

 
 

 

 



26 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าข้อเสนอ 
ทางการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย  
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