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ค าน า 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  เพื่อน าไปสู่นักศึกษาที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม หน่วยงาน

จึงส่งเสริมให้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการ

ความรู้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ นอกจากนี้ จากการ

ด าเนนิงานการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21   นั้น 

  ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินการจัดการความรู้ KM          

แผน 1 การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจารย์จึงได้

รวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีความมุ่งหวังเพื่อน าความรู้ มาจัดกิจกรรมต่างให้สอดคล้อง

กับการพัฒนานักศึกษา สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้

แบบมีรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าเอกสารการด าเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                       

ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

จากการด าเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  ให้กับนักศึกษา ตามเกณฑร์ะบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ของอาจารย์

ในการจัดกจิกรรมของแต่ละด้าน ทั้ง 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาหลัก  

2.กลุ่มทักษะชีวติและอาชีพ  

3. กลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี   

ซึ่งในแต่ละสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจัดกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ให้ได้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึน้   

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ แขนงวิชาไฟฟ้าฯ   คุณอ านวย 
2 อ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คุณกิจ/คุณวิศาสตร์ 
3 ผศ.สุภัทรา  ลูกรักษ์ สาขาวิชากราฟิกฯ  คุณกิจ 
4 อ.ดร.ไกรพ  เจริญโสภา  แขนงวิชาการพิมพ์  คุณกิจ 
5 ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรอาคาร  คุณกิจ 
6 อ.ปฏิญาณณ์ แสงอรุณ แขนงวิชาออกแบบสิง่พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คุณกิจ/คุณลิขิต 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

  จากการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา  ดังนี้ 

  1. กลุ่มวิชาหลัก และ กลุ่มทักษะชวีิตและการสร้างสรรค ์ประกอบด้วย ความสามารถในการ

ปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 

ความรับผิชอบและความสามารถผลิตผลงาน ความเป็นผู้น าและรับผดิชอบต่อสังคม 

       2.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

นวัตกรรมและการสรา้งสรา้งสรรค ์ การสื่อสารและความร่วมมือกัน 

       3.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ประกอบด้วยการสารสนเทศ การรู้สื่อ และ

การรู ้ICT 

 ซึ่งในแต่ละสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงจัดกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม

หรือโครงการให้ได้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึน้   

  สมาชิกเล่าเรื่องแลกเปลี่ยน วิธีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ทศวรรษที่ 21 ของแต่ละคน  จากนั้นสรุปหาแนวทางการจัดกจิกรรมในการพัฒนาให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ กล่าวว่ามาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 คือการมุ่งเน้นทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเช่ียวชาญ สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบ   

สหวิทยาการศตวรรษที่ 21เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน   การของมีส่วนร่วมของ

นักเรียนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและพวกเขาจะพบผู้เช่ียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่

ท างานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย  การมี

มาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้   

การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

-  มีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและ

กลยุทธ์การเรยีนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรยีน 

-  การเรียนการสอนมที่มุ่งเน้นการท าโครงงาน 

-  แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์

และอื่น ๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
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-  ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสรมิทักษะในศตวรรษที่ 21  

-  การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักศึกษาโดยครูมีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรยีน 

-  พัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการสอน) ที่มีความ

หลากหลายและสรา้งสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

-  รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรยีนศตวรรษที่ 21 

-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการ

สื่อสารเสมือนและผสม 

-  ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 

 

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง  : รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกในกลุ่มรว่มกันเล่าประสบการณใ์นการจัดกจิกรรมให้กับนักศึกษาและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละคน และค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆในการพัฒนาทักษะ     

การเรียนรูใ้นทศวรรษที่ 21  และน ามาวิเคราะห์ความรูท้ี่ต้องการ โดยการถอดบทเรียน   

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้าง

ทักษะการเรียนรู ้

ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งใน

ด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม

ในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเยน

การสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 

   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21”(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครู

จะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้

แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชน

การเรียนรู้  ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 
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ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

องค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 

คือ มาตรฐานศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อม

การเรียนรูจ้ะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่กอ่ให้เกดิผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนใน

ปัจจุบัน 

มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 

-  มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรยีนมีความรู้ในเนือ้หาและความเชี่ยวชาญ 

-  สรา้งความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เชน่เดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 

-  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรูแ้บบผวิเผิน 

-  การของมีส่วนร่วมของนักเรยีนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและ

พวกเขาจะพบผู้เช่ียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ท างานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็ง

ขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย 

-  การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้ 

การประเมินด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 

-  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานที่มี

คุณภาพสูงพรอ้มกับการประเมินผลในช้ันเรยีนที่มีประสิทธิภาพ 

-  เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรยีนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้

ในชีวติประจ าวัน 

-  การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความช านาญนักเรียนซึ่งเป็นการวัด

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

-  ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาและการท างานในอนาคต 

-  ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูงประเมินถึง

สมรรถนะของนักเรยีนด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตร และการสอนในศตวรรษท่ี 21 

-  สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสห

วิทยาการในศตวรรษที่  21 

-  มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการ

ตามความสามารถในการเรียนรู้ 

-  ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทาง

เพิ่มเติมในการใช้ปัญหาเป็นฐาน  และทักษะการคิดขั้นสูง 

-  สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรียน 
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การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

-  ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 

เครื่องมือและกลยุทธ์การเรยีนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรยีนของพวกเขา 

-  การเรียนการสอนมที่มุ่งเน้นการท าโครงงาน 

-  แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิง

วิพากษแ์ละอื่น ๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 

-  ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการ

เรียนรูใ้นห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสรมิทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรยีน 

-  การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรยีน 

-  ช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผลการเรียน

การสอน) ถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการ

สอนและการเรียนรู้ 

-  รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรยีนศตวรรษที่ 21 

-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหา

กันการสื่อสารเสมือนและผสม 

-  ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

-  สรา้งการเรียนรูว้ิธีปฏิบัติที่สนับสนุนความต้องการของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูด้้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 

-  สนับสนุนการเรียนรูชุ้มชนมืออาชีพที่ช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกันแบ่งปัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในช้ันเรยีน 

-  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องในโลกศตวรรษที่ 21 แวดล้อมจริง (เช่น 

ปฏิบัติจริงหรอืผ่านการท างานที่ใชต้ามโครงการหรืออื่น ๆ ) 

-  เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  รู้จักการท างาน

ส าหรับการเรียนรูเ้ป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล 

-  สนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้โดยตรง

และออนไลน์ 

  การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในศตวรรษที่  21 อาศัยการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการมีวิสัยทัศน์ พันธกจิและเปา้หมายที่ชัดเจน  ผู้เรยีนจะต้องมีความรูท้ี่จ าเป็นในการใช้ชีวิต

และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถการใช้ชีวิต การท างาน ด ารงชีพอยู่ได้กับ

ภาวะเศรษฐกจิในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง :รายงานผลการจดัโครงการฯ 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

     อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ  อาจารย์ 

ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชา 

โดยให้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบโปรแกรม ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งมีอาจารย์แขนงออกแบบ

สิ่งพิมพ์มาให้ค าแนะน าหลักในการออกแบบเพื่อความดึงดูดน่าสนใจในตัวโปรแกรม 

       ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ จัดโครงการบริการวิชาการ โดยน านักศึกษาลงพื้นที่ส ารวจและ

ลงพืน้ที่ปฏิบัติในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ในกับชุมชน  

       ผศ. สุภัทรา ลูกรักษ ์  สอนออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียให้กับนักศึกษา  

      ผศ. จิตราวด ีรุง่อินทร ์กันกา จัดโครงการบรกิารวิชาการลงพืน้ที่โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ.ศ.2564  โครงการนีน้ าขยะเช่น กระดาษนติยสาร  ถุง

น้ ายาปรับผา้นุ่ม ถุงพลาสติก เป็น น ามาพัฒนาแปรรูปเป็นสินคา้ของที่ระลึก เช่นชอ่ดอกไม้ ก าไล ต่างห ูถุงใส่

แกว้น้ า เป็นตน้ ซึง่ไดน้ านักศกึษาลงพืน้ทีด่้วย 

      อาจารย ์ดร. ไกรพ เจริญโสภา  จัดโครงการน านักศึกษาศึกษาดูงานในด้านการพิมพ ์เพื่อพัฒนา

ทักษธวิชาชีพของนักศึกษา 

 สมาชิกน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อจะน ามาทดลองใช้ภายใน

กลุ่ม ของการพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  โดยน าปรับปรุงเป็นรูปแบบการ        

จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นทศวรรษที่ 21  ดังนี้  

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัต ิ

ลงกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ในแผนปฏบัิตกิารของ

สาขาวิขา 

บูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21  โดยสาขาวิชาที่มวีชิาชีพท่ีเชื่อมโยงกันจัดโครงการฯ

ให้กับนักศกึษาได้มากกวา่ 1 สาขาวิชา 

 
 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : บูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

โดยสาขาวิชาที่มีวชิาชีพที่เช่ือมโยงกันจัดโครงการฯให้กับนกัศึกษาได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 
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4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู้ ได้น าความรู้เร่ืองบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21  โดยสาขาวิชาที่มวีชิาชีพท่ีเชื่อมโยงกันจัดโครงการฯใหก้ับนักศกึษาได้มากกว่า  1 สาขาวิชา ไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ดงันี้ 

จากพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  โดย

สาขาวิชาทีม่ีวิชาชีพที่เช่ือมโยงกันจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาไดม้ากกว่า  1 สาขาวิชา 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  ลงในแผนปฏิบัติการของ

สาขาวิชา 

แผนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ทศวรรษท่ี 21  แผนปฏิบัติการของ

สาขาวิชา 

บูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การเ รียน รู้ในศตวรรษท่ี 21  โดย

สาขาวิชาท่ีมีวิชาชีพท่ีเชื่อมโยงกันจัด

โครงการฯให้กับนักศึกษาได้มากกว่า 

1 สาขาวิชา 

 

 ผลที่เกิดจากการน าวิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง  การบูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่เชื่อมโยงกันจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาได้มากกว่า  1 

สาขาวิชา 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 4.2.1 รายงานการประชุม  

 4.2.2 รูปแบบการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  โดย

สาขาวิชาทีม่ีวิชาชีพที่เช่ือมโยงกันจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาไดม้ากกว่า  1 สาขาวิชา 

  

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นทศวรรษที่ 21  ได้ประชุมกลุม่ย่อยเพือ่

แลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏิบตัิ โดยสมาชิก KM ได้

รว่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ เรือ่งการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 

21  การด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้กับ

นักศึกษา ตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมของแต่

ละดา้น ทั้ง 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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1. กลุม่วิชาหลัก  

2.กลุ่มทักษะชีวติและอาชีพ  

3. กลุม่ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสือ่และเทคโนโลย ี  

         จากการถอดบทเรียนและปรับปรุงเป็นกระบวนการใหม่ จากขา้งต้นซึ่งในแต่ละสาขาวิชามีการ

จัดกจิกรรมแยกของแต่ละหลักสูตร นั้น  ในกลุ่มจึงมีบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21  โดยสาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่เชื่อมโยงกันสามารถจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาร่วมกันได้ โดยการใช้

ทรัพยากรบุคคลของอาจารย์ในการร่วมกันจัดกิจกรรม ซึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ แขนง

ออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา CPE3225 สัมมนาส าหรับวิศวกร         

โดยให้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การค้นคว้ารวบรวมเรื่องราวและข้อมูลในหัวข้อที่สนใจในสาขา

วิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อท าโครงงานและน าเสนอที่ประชุมสัมมนา ซึ่งมี

อาจารย์แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์ มาให้ค าแนะน าหลักในการออกแบบเพื่อความดึงดูดน่าสนใจในตัวโปรแกรม  

ดังนั้นการจัดรูปแบบการบูรณาการการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อาจารย์ในการจัดกิจกรรมได้ ทั้ง 4 กลุ่มหลัก 

1. กลุ่มวิชาหลัก , 2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ,3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ,4. กลุ่มทักษะ

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ในรายวิชาการเดียว และเป็นการประหยัดงบประมาณ และการใช้ทรัพยากร

รว่มกันของในคณะ 

จากนั้นสรุปหาแนวทางการจัดกิจกรรมในการพัฒนาให้กับนักศึกษากลุ่มความรู้ได้บูรณาการจัด

กจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่เช่ือมโยงกันสามารถจัดโครงการฯ

ให้กับนักศึกษาร่วมกันได้ โดยการใช้ทรัพยากรบุคคลของอาจารย์ในการร่วมกันจัดกิจกรรม  ซึ่งในสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

CPE3225 สัมมนาส าหรับวิศวกร   โดยให้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การค้นคว้ารวบรวมเรื่องราวและ

ข้อมูลในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อท าโครงงานและ

น าเสนอที่ประชุมสัมมนา ซึ่งมีอาจารย์แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์ มาให้ค าแนะน าหลักในการออกแบบเพื่อความ

ดึงดูดน่าสนใจในตัวโปรแกรม  เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้  

 

 5.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ :  

  5.2.1 รายงานการประชุม 
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6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

กลุ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องบูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชาที่มวีิชาชีพที่เช่ือมโยงกันสามารถจัดโครงการฯให้กับนักศึกษารว่มกันได้  และสรุป

องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติงานเรื่องบูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่

เชื่อมโยงกันสามารถจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาร่วมกันได้  ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเส ริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ลงในแผนปฏบัิตกิารของสาขาวิชา 

แผนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในทศวรรษท่ี 21  แผนปฏิบัติการของ

สาขาวิชา 

บูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดย

สาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่เชื่อมโยงกัน

จัดโครงการฯร่วมกันให้กับนักศึกษา

ได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 

 

6.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

6.2.1  รูปแบบการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชา

ที่มีวชิาชีพที่เช่ือมโยงกนัจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณอ์ักษร) 

 สมาชิกน ารูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่21  ที่ได้กลั่นกรองมาใช้ปฏิบัติ และค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ทศวรรษที่ 21  และน ามาวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องการ โดยการถอดบทเรียน  ซึ่งสมาชิกน ารูปแบบจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นทศวรรษที่ 21  มาทดลองปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

 จากการถอดบทเรียนและปรับปรุงเป็นกระบวนการใหม่ จากข้างต้นซึ่งในแต่ละสาขาวิชามีการจัด

กจิกรรมแยกของแต่ละหลักสูตร นั้น  ในกลุ่มจึงมีบูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21  โดยสาขาวิชาที่มวีิชาชีพที่เช่ือมโยงกันสามารถจัดโครงการฯให้กับนักศึกษารว่มกันได้ โดยการใช้ทรัพยากร

บุคคลของอาจารย์ในการร่วมกันจัดกิจกรรม ซึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ แขนงออกแบบ

สิ่งพิมพ์ รว่มกัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา CPE3225 สัมมนาส าหรับวิศวกร  โดยให้นักศึกษา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์การค้นคว้ารวบรวมเรื่องราวและข้อมูลในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อท าโครงงานและน าเสนอที่ประชุมสัมมนา ซึ่งมีอาจารย์แขนงออกแบบ

สิ่งพิมพ์ มาให้ค าแนะน าหลักในการออกแบบเพื่อความดึงดูดน่าสนใจในตัวโปรแกรม   ดังนั้นการจัดรูปแบบ

การบูรณาการการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  อาจารย์ในการจัดกิจกรรมได้ ทั้ง 4 กลุ่มหลัก 1. กลุ่มวิชาหลัก , 

2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ,3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ,4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและ

เทคโนโลยี ในรายวิชาการเดียว และเป็นการประหยัดงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรรว่มกันของในคณะ 

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 

 จากการน ารูปแบบการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชา

ที่มีวิชาชีพที่เชื่อมโยงกันจัดโครงการฯให้กับนักศึกษาร่วมกันได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ซึ่งได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้เขียนกจิกรรมในการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง4 ด้านในการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   

 

บันทึกอยู่ที่ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องกลุ่มความรู้) 

 1) ได้พัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดย

สาขาวิชาที่มีวิชาชีพที่เช่ือมโยงกันจัดโครงการฯรว่มกันให้กับนักศึกษาได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 

 2) ได้องคค์วามรู้ใหม่ในการจัดกจิกรรม 

 

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

 1) มีการบูรณาการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  โดยสาขาวิชาทีม่ี

วิชาชีพที่เช่ือมโยงกันจดัโครงการฯรว่มกันให้กับนักศึกษาได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 

 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 

 

 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) มีระบบและกลไกที่เอือ้ตอ่การจัดการความรู้ 

2) มีทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น งบประมาณที่เอื้อต่อการด าเนินการ 

 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1) อาจารยม์ีภาระงานสอน งานวิจัย และงานบรกิารวิชาการที่มาก 
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4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น  

 

 

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองคค์วามรู้ที่ได้) 

     ไม่มี 

 

 

 

 

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) 

ไม่ม ี
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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