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ค าน า 

 
          การจัดการเรียนรู้ดัวยการใช้ Active Learning   คือกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือจัดประสบการณ์ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท า ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ่งเขาเชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่าน         
การกระท าได้ดีเพราะการกระท านั้นจะก่อให้เกิดประสบการณ์ น ามาซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล  
และเพียเจท์ ( Piaget) นักการศึกษา ผู้คิดค้นทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา เชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์นี้จะท าให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะพัฒนาไปตามวัย
ต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นตอน โดยเด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และจะได้รับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง  5               
จะเห็นว่าการที่ผู้สอนใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น เป็นแนวทางที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา เราจึงควรให้
ความส าคัญกับกระบวนการจัดให้มากขึ้น เพราะนั่นคือแนวทางส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ที่จะเติบโตเป็น
คนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ  
         จากเมื่อปีการศึกษา 2559 กลุ่มคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้
(KM)ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในองค์ความรู้ด้าน การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยคณาจารย์ได้จัดกลุ่มจัดการความรู้หลากหลายกลุ่มตามรูปแบบที่ตนเองสนใจ    
บางรูปแบบมีสมาชิกเป็นคณาจารย์จากคณะอ่ืน ๆ ที่สนใจเข้าร่วมด้วย ท าให้มีจ านวนรูปแบบการสอนรวม  
ทั้งสิ้น 7 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)  2) การจัด      
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning) 3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) 4) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 5) การจดั   
การเรียนรู้แบบการสอนงานระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 6) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/
โครงการ (Project Based Learning) และ 7) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  โดยทุกรูปแบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนโดยน าเทคนิคเหล่านั้นไป
ทดลองสอนในรายวิชาของตนเอง  ซึ่งนับได้ว่าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนั้นท าให้ได้ความรู้ เทคนิค     
การสอนเพ่ิมมากข้ึน  

ส าหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ คณาจารย์กลุ่ม KM ของคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นร่วมกันว่าเรา
จะต่อยอดความรู้เดิม โดยการจัดตั้งกลุ่ม KM ในปีนี้ด้วยการเชิญชวนสมาชิกเพ่ิมเติม เพ่ือน ารูปแบบการเรียน
การสอน Active Learning เข้าไปใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ PLC ซึ่งย่อมาจาก Professional 
Learning Community โดยคณาจารย์มีการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านการใช้
เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ กับเพ่ือนอาจารย์ด้วยกัน ซึ่งปรากฏหลักฐานในรายละเอียดของ มคอ.3 และ
หลังจากการใช้แล้วเทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม PLC อาจารย์กลุ่ม KM       
คณะครุศาสตร์มีการเก็บข้อมูลการวิจัยถึงรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ใช้ว่า
มีลักษณะส าคัญใดที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูได้ และน าหลักการของเทคนิค 
วิธีการสอนต่าง ๆ มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ครู ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทุกกลุ่มวิชา  

ผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เกิดเป็น
นวัตกรรมที่อาจารย์กลุ่ม KM คณะครุศาสตร์จะน าไปเผยแพร่ในลักษณะของหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ในเว็บไซต์ของเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชกิ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่
1 ผศ.ภาวิณี  โฆมานะสิน  ครุศาสตร์ คุณอ านวย 
2 ผศ.สุพันธ์วดี  ไวยรูป  ครุศาสตร์ คุณประสาน 
3 อ.ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
4 ผศ.ปุณยพล  จันทร์ฝอย  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
5 อ.ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
6 อ.ธีราภรณ์  พลายเล็ก  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
7 อ.ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
8 อ.สิริอร  จุลทรัพย์  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
9 อ.ศรัณย์ภัทร์  บุญฮก  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
10 อ.ดร.ศศิพร  พงศ์ เพลินพิศ  ครุศาสตร์ คุณลิขติ 
11 อ.ดร.ชัยวัฒน์  จิวพาณิชย์  ครุศาสตร์ คุณวิศาสตร ์
12 ผศ.มนมนัส  สุดสิน้  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
13 ผศ.สิริมณี บรรจง  ครุศาสตร์ คุณประสาน 
14 อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
15 อ.กรกมล  ชูช่วย  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
16 อ.ดร.สุมาลี  เทียนทองด ี  ครุศาสตร์ คุณประสาน 
17 อ.ณัฐกา  สุทธิธนกูล  ครุศาสตร์ คุณกิจ 
18 อ.เอกภพ  อินทรภู่  ครุศาสตร์ คุณวิศาสตร ์

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คณุกิจ คณุประสาน คณุวิศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
คณาจารย์ส่วนหนึ่งในคณะครุศาสตร์ได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าในการจัดการเรียนการสอนให้กับ

นักศึกษานั้นสิ่งส าคัญหนึ่งที่จะท าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีคือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนให้มาก ประกอบกับเมื่อปีการศึกษา 2559 กลุ่มคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในองค์ความรู้ด้าน 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยคณาจารย์ได้จัดกลุ่มจัดการความรู้หลากหลายกลุ่มตาม
รูปแบบที่ตนเองสนใจ บางรูปแบบมีสมาชิกเป็นคณาจารย์จากคณะอ่ืนๆที่สนใจเข้าร่วมด้วย ท าให้เป็น
ฐานความรู้หนึ่งที่เราจะมาต่อยอดกัน โดยเรามีการสนทนาพูดคุยกันถึงการน ากิจกรรมในลักษณะ Active 
Learning ต่างๆเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยออกแบบผสมผสานในรูปแบบการสอนใดก็ได้ โดย
เขียนลงไปในรายละเอียดการสอนในรายวิชา (มคอ.3) น าไปปฏิบัติ ได้ผลกันอย่างไรก็กลับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และจะน าผลที่ได้มาด าเนินการเผยแพร่ส าหรับผู้ที่สนใจ 

องค์ความรู้หลัก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการสอน 
เทคนิคการสอน และวิธีการสอนของอาจารย์ในกลุ่ม KM คณะครุศาสตร์ ซึ่งรวบรวม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมวิธีการสอน เทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา 
รายวิชา วิธีการสอนและเทคนิคการสอน  หมายเหตุ 

THE2404 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
ส าหรับครู 

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

THE4411 บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/โครงการ  

SCE 3404 วิทยาศาสตร์โลก การสอนแบบสืบสอบ  
Inquiry Based Learning 

 

THP1404 แนวทางการศึกษา
วรรณคดีไทย 

Jigsaw  
 

 

การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระ   การ
เรียนรู้ภาษาไทย 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  

MED3402 ประวัติคณิตศาสตร์ 1)การสอนแบบสืบสอบ Inquiry Based Learning 
2)การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรับครู การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ENP1406 เสียงและระบบเสียง
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  

ENE4503 การออกแบบการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา 

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
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รายวิชา วิธีการสอนและเทคนิคการสอน  หมายเหตุ 
EDT3405 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน  

การวัดและประเมินผลการศึกษากลุ่ม
สาระภาษาไทย 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)   

 

ECE1402 ภาษาและการรู้หนังสือ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)   

 

ECE2408 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
ECE4423 การสัมมนาการศึกษา
ปฐมวัย 

1)การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)   
2)การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/โครงการ 

 

ECP1404 สุขศึกษาและพลศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

SCE4505 การสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/โครงการ  

SCE4503 การออกแบบการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

STAD  

ENE4505 การสอนภาษอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซียน 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  

THE4503 วิชาการออกแบบ    การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

วิธีการสอนแบบอุปนัยและการสาธิต 
 
 

 

ECE3502 การจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

การจัดการเรียนรู้แบบการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง  

 
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และ

วิธีการสอนของอาจารย์ในกลุ่ม KM คณะครุศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended 
Learning)  2) การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning) 3) การจัดการเรียนรู้
แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 4) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Learning) 5) การจัดการเรียนรู้แบบการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 6) การจัด     
การเรียนรู้แบบโครงงาน/โครงการ (Project Based Learning)และ 7) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning)  นอกจากนี้ พบว่า บางรายวิชาที่ใช้วิธีการสอนอ่ืน ๆ เช่น STAD Jigsaw 
การสอนแบบสืบสอบ Inquiry Based Learning วิธีการสอนแบบอุปนัยและการสาธิต 

 
 
 
 
 



5 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรม Active learning ในแต่ละรายวิชา ดังนี้   
ตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์ความสอดคล้องของลักษณะ Active learning กับรายวิชา 
        ลักษณะ Active                                     
                learning
รายวิชา 

สืบเสาะ
ความรู้จาก
แหล่งที่
หลากหลาย 

คิด วิเคราะห์ 
และแสดง
ความคิดเห็น 

ร่วมมือ 
และ
แบ่งปัน 

มีการ
แก้ 
ปัญหา 

มีการ
ประเมิน
ตนเอง 

เกิดชิ้นงาน 
/มีการ
ปฏิบัติจริง 

THE2404 วรรณกรรมไทย
ปัจจุบันส าหรับครู 

      

THE4411 บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      

SCE3404 วิทยาศาสตร์
โลก 

      

THP1404 แนวทาง
การศึกษาวรรณคดีไทย 

      

การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

      

MED3402 ประวัติ
คณิตศาสตร์ 

      

EDU1103 จิตวิทยา
ส าหรับครู 

      

ENP1406 เสียงและระบบ
เสียงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

      

ENE4503 การออกแบบ
การเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา 

      

EDT3405 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

      

การวัดและประเมินผล
การศึกษากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
 

      

ECE1402 ภาษาและการรู้
หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
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        ลักษณะ Active                                     
                learning
รายวิชา 

สืบเสาะ
ความรู้จาก
แหล่งที่
หลากหลาย 

คิด วิเคราะห์ 
และแสดง
ความคิดเห็น 

ร่วมมือ 
และ
แบ่งปัน 

มีการ
แก้ 
ปัญหา 

มีการ
ประเมิน
ตนเอง 

เกิดชิ้นงาน 
/มีการ
ปฏิบัติจริง 

ECE2408 ศิลปะส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

      

ECE4423 การสัมมนา
การศึกษาปฐมวัย 

      

ECP1404 สุขศึกษาและ
พลศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

      

SCE4505 การสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

      

SCE4503 การออกแบบ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      

ENE4505 การสอนภาษ
อังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน 

      

THE 4503วิชาการ
ออกแบบการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

      

ECE 3502 การจัด
ประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

      

รวม 19 20 19 13 11 19 

 
 จากตารางที่ 2.2 พบว่า รายวิชาทั้ง 20 รายวิชา มีความสอดคล้องกับลักษณะของ Active learning 
โดยเรียงล าดับตามลักษณะการจัดกิจกรรม Active learning ที่พบมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคิดวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็นจ านวน 20 รายวิชา  รองลงมา ด้านสืบเสาะความรู้จากแหล่งที่หลากหลาย  ด้านร่วมมือ 
และแบ่งปัน ด้านเกิดชิ้นงาน /มีการปฏิบัติจริง จ านวน 19 รายวิชา ด้านมีการแก้ปัญหาจ านวน 13 รายวิชา 
และด้านมีการประเมินตนเอง จ านวน 11 รายวิชา 
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 จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะการจัดกิจกรรม Active learning ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 
20 รายวิชา เกิดข้อค้นพบว่า ทุกรายวิชามีลักษณะของกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และตรงกับคุณลักษณะของ
คนในศตวรรษที่ 21 ในด้านการพัฒนากระบวนการคิด 
 กลุ่ม KM คณะครุศาสตร์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active learning ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแนวคิดทฤษฎีที่
น ามาใช้ในการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบคุณภาพและจัดท าเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน  
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการพัฒนาเครื่องมื อใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
     ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน โดยการประชุมท าความเข้าใจในรูปแบบ  
การเรียนที่สอนที่พัฒนาขึ้น ให้กับคณะอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน     

การคิดวิเคราะห์ 
2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วม
กลุ่มสมาชิก 

 พฤศจิกายน 2560      ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์ทาง e office , line 
กลุ่มประชาคมคณะครุศาสตร์  เรื่อง
การตั้งกลุ่ม KM ด้านการจัดการเรียน
การสอน 
    ผู้สนใจสมัครจ านวน 10 คน ซึ่งมี
การนัดหมายเรื่องการชี้แจงการจัด   
การความรู้ ด้ าน วิ ธี การสอน และ
เทคนิคการสอนในรายวิชาของอาจารย์
ที่เข้าร่วมกลุ่ม KM  

นัด พบ-ปะ สนทนา 
การประชุมชี้แจงการจัดการ
ความรู้ด้าน วิธีการสอน และ
เทคนิคการสอนในรายวิชาของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกลุ่ม KM 

4 มกราคม 2561 1) การก าหนดรายวิชาและ 
มคอ. 3 ของสมาชิกกลุ่ม KM  
2) การก าหนดปฏิทินเวลาใน      

การติดตาม และประสานงาน 
3)  คุณอ านวยมีการแนะน า

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ 
PLC  
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1  
   คณาจารย์มีการรวมตัวกัน
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ตรงในด้านการใช้
เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ กับ
เพ่ือนอาจารย์ด้วยกัน 

30 มกราคม 2561 ผลการแลกเปลี่ยนของการ PLC พบว่า 
ประเด็น ความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
การสอนจะต้องมีเทคนิค ดังนี้ 
-การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน   
การสอน 
-การสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเอง 
-การใช้เกม 
-การสร้างชิ้นงานจากความสนใจของ
ผู้เรียน 

นัด ส่งงานเพื่อรวบรวม 
  อาจารย์กลุ่ม KM ได้ปรับปรุง 
มคอ.3 และเขียนรายงานผล
ของการใช้กิจกรรม Active 
learning  
 

ปลายเดือนมีนาคม 
2561 

ชิ้นงานที่รวบรวมส่งคุณอ านวย ได้แก่ 
-มคอ.3 จ านวน 29 รายวิชา 
-รายงานผลของการใช้กิจกรรม Active 
learning 20 รายวิชา 

นัด พบ-ปะ สนทนา
กระบวนการ PLC ครั้งที่ 2  
   กลุ่ม KM รวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค 
วิธีการสอนต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ 
เพ่ือสังเคราะห์หลักการส าคัญ
ของเทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อความสามารถใน   
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ต้นเดือน กรกฎาคม 
2561 

1)ผลการอภิปรายผลการสอนโดยใช้ 
Active Learning 
2)ผลการสังเคราะห์หลักการส าคัญของ
เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

นัด พบ-ปะ สนทนา 
กระบวนการ PLC ครั้งที่ 3 
    การถอดบทเรียนร่วมกันของ
เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาต่อยอด
มาเป็นนวัตกรรมใหม่  ได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 

กรกฎาคม 2561 1)สรุปองค์ความรู้เรื่องเทคนิค วิธีการ
สอนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
2)จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบเล่มและ    
e-book  
3)การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใน
ลักษณะของหนังสือและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในเว็บไซต์
ของเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับ
คณะครุศาสตร์ 
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2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย         

การสังเคราะห์หลักการส าคัญของวิธีการสอนและเทคนิคการสอนจ านวน 7 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)   
2) การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning)  
3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)  
4) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)  
5) การจัดการเรียนรู้แบบการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
6) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/โครงการ (Project Based Learning) 
7) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)   
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3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative-Based Learning 

 

Research Based Learning 

Problem Based Learning 

Participatory Learning 

 

ฐานความคดิทฤษฎ ี  Models of AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructivism 

Learning by 

doing 

Child-

Centeredness 

Bloom’s 

Taxonomy 

Coaching and 

Mentoring 

Blended Learning 

 

Project Based Learning 

 

Coaching and Mentoring 

 

  หลกัการของรูปแบบการเรียนการ
สอน 

1. การกระตุน้
ความรู้เดิม
ดว้ยค าถาม

2. การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง โดยการ

แนะน าจากผูส้อน  

3. การจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

นวตักรรม: รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 

K-ICS MODEL 
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  หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 

 

             ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 

1. การกระตุน้ความรู้เดิมดว้ยค าถามเพื่อการ
แกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน  

 

2.การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง โดยการแนะน าจาก
ผูส้อน 

3. การจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

 

ขั้นบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Indicator) 

1. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วม
พิจารณาและระบุ
วตัถุประสงค ์สาระการ
เรียนรู้ 

2. กระตุน้ความสนใจ 

3. การออกแบบกิจกรรม
ขั้นบ่มเพาะความรู้ (Knowledge Cultivation) 

1. ตั้งปัญหา/การอภิปราย

กลุ่ม/แสวงหาความรู้ 

2. ฝึกทกัษะ/ท าโครงการ 

3. สะทอ้นความคิด/สรุป

เน้ือหา อุปสรรค ปัญหา/

ให้ค  าแนะน าปรึกษา 

ขั้นแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 

1. น าเสนอ/น าความรู้ไปใช ้

2. ประเมินผลดว้ยผูส้อน

และผูเ้รียน 

3. วางแผนปรับปรุงการ

สอนในคร้ังต่อไป 

 

1. การคิดวเิคราะห์ความส าคญั 

2. การคิดวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
 

3. การคิดวเิคราะห์หลกัการ 
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แผนภาพที่ 1 พบความเชื่อมโยงของแนวคิดในการก าหนดหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยการวิเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี สามารถน ามาก าหนดเป็นหลักการของรูปแบบ    
การเรียนการสอน ซึ่งมีหลักการส าคัญ 3 ประการดังนี้ 

1. การกระตุ้นความรู้เดิมด้วยค าถามเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน  
2. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยการแนะน าจากผู้สอน 
3. การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

     
ขั้นตอนการจัดการเรียนของรูปแบบการเรียนรู้ 
     ผู้วิจัยน าหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางใน

การจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แล้วสรุปเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
ดังนี้ 
       ขั้นบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Indicator) 

1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมพิจารณาและระบุวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
2. กระตุ้นความสนใจ 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและความสามารถของ

ผู้เรียน 

ขั้นบ่มเพาะความรู้ (Knowledge Cultivation) 
1. ตั้งปัญหา/การอภิปรายกลุ่ม/แสวงหาความรู้ 
2. ฝึกทักษะ/ท าโครงการ 
3. สะท้อนความคิด/สรุปเนื้อหา อุปสรรค ปัญหา/ให้ค าแนะน าปรึกษา 

ขั้นแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
1. น าเสนอ/น าความรู้ไปใช้ 
2. ประเมินผลด้วยผู้สอนและผู้เรียน 
3. วางแผนปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
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การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL ไปปรับใช้ในรายวิชา

ของอาจารย์กลุ่ม KM คณะครุศาสตร์อีกครั้ง ซึ่งในมคอ. 3 จะมีรายละเอียดของการประยุกต์ใช้ K-ICS 
MODEL ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู ้

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

1) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้าน  
การวิเคราะห์
ความส าคัญ 
 

     ขั้นบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Indicator) 
1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมพิจารณาและระบุวัตถุประสงค์ สาระ   

การเรียนรู้ 
2. กระตุ้นความสนใจ 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม

และความสามารถของผู้เรียน 

2) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในด้าน
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 

ขั้นบ่มเพาะความรู้ (Knowledge Cultivation) 
1. ตั้งปัญหา/การอภิปรายกลุ่ม/แสวงหาความรู้ 
2. ฝึกทักษะ/ท าโครงการ 
3. สะท้อนความคิด/สรุปเนื้อหา อุปสรรค ปัญหา/ให้ค าแนะน า

ปรึกษา 

3) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในด้าน
การวิเคราะห์หลักการ 

ขั้นแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
1. น าเสนอ/น าความรู้ไปใช้ 
2. ประเมินผลด้วยผู้สอนและผู้เรียน 
3. วางแผนปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
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4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
สมาชิกกลุ่มความรู้ ได้น าความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

ที่เป็นผลจากการท ากระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (KM 2559) ไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง 
1. ในปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบ
การสอนแบบทั่วไป 

1. ในปีการศึกษา 2559 ได้รูปแบบ
การสอนที่ เป็นรูปแบบ Active 
Learning จากกระบวนการจัด  
การความรู้ของมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ิมการจัดกิจกรรมรูปแบบ 
Active Learning ในกระบวน   
การเรียนการสอน (มคอ.3)  

2 .  ใ นปี ก า ร ศึ กษ า  2 560  ใ ช้     
ก า ร จั ดก า ร เ รี ย นก า รสอน ใน
รูปแบบ Active Learning ที่เป็น
ผลจากการท ากระบวนการจัดการ
ความรู้ ของมหาวิทยาลัย  (KM 
2559) 

2. ในปีการศึกษา 2560 วิเคราะห์
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นกา รสอน ใน
รูปแบบ Active Learning เพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้
ออกมาเป็นนวัตกรรม : รูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือส่ง เสริม   
การคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL 

2. เกิดนวัตกรรม : รูปแบบ     
การเรียนการสอนเพ่ือส่ง เสริม   
การคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL 

 
 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ 
 เกิดนวัตกรรม : รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL  

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : มคอ.3 ที่น ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์     
K-ICS MODEL และเอกสารแนะน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL 

  
4. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 
4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ ครุศาสตร์ Active Learning ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 

1. กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1 คณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านการใช้
เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ กับเพ่ือนอาจารย์ด้วยกัน ผลการแลกเปลี่ยนของการ PLC พบว่า ประเด็น 
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการสอนจะต้องมีเทคนิค ดังนี้ 

-การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
-การสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเอง 
-การใช้เกม 
-การสร้างชิ้นงานจากความสนใจของผู้เรียน 

2. อาจารย์กลุ่ม KM ได้ปรับปรุง มคอ.3 และเขียนรายงานผลของการใช้กิจกรรม              
Active learning 
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3. กระบวนการ PLC ครั้งที่ 2 กลุ่ม KM รวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่
รวบรวมได้ เพ่ือสังเคราะห์หลักการส าคัญของเทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ได้ผล ดังนี้ 

- ผลการอภิปรายผลการสอนโดยใช้ Active Learning 
- ผลการสังเคราะห์หลักการส าคัญของเทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถใน    

การคิดวิเคราะห์ 
4. กระบวนการ PLC ครั้งที่ 3 การถอดบทเรียนร่วมกันของเทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมใหม่ ได้แก่  
- รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- สรุปองค์ความรู้เรื่องเทคนิค วิธีการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน

รูปแบบเล่มและ e-book  
- การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในลักษณะของหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ใน

เว็บไซต์ของเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์ 
กลุ่มความรู้ ครุศาสตร์ Active Learning ได้น ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่อง นวัตกรรม : 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน
พิจารณา เพ่ือหาค่า IOC พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning ซึ่งมี 7 รูปแบบ 
ที่ได้มาจากกระบวนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ใ น ปี
การศึกษา 2559 

การต่อยอดการสอนแบบ 
Active Learning ซึ่งมี 7 
รูปแบบ โดยน ามาเขียนลง
ใน มคอ.3 และทดลองใข้
ในปีการศึกษา 2560  

น าผลที่ได้จากการทดลอง
ใช้มาวิเคราะห์ลักษณะ
การสอนที่ เป็น  Active 
Learning พ บ ว่ า ทุ ก
รูปแบบการสอนมีลักษระ
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ทั้งสิ้น จึงน าไปสู่
ก า รท า วิ จั ย เ พ่ื อส ร้ า ง
นวัตกรรม : รูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ K-ICS 
MODEL 

 

 
 
 
 
 



16 
 

 

5. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้  ครุศาสตร์ Active Learning ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และสรุปองค์ความรู้เรื่อง นวัตกรรม : รูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  K-ICS MODEL ให้คณาจารย์และ
บุคคลทีส่นใจน าไปทดลองปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ซึ่งมี 7 
รู ป แ บ บ  ที่ ไ ด้ ม า จ า ก ก ร ะ บ ว น      
การจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 
2559 

น าผลที่ ได้ จากการทดลองใช้มา
วิ เคราะห์ลักษณะการสอนที่ เป็น 
Active Learning พบว่าทุกรูปแบบ
การสอนมีลักษระที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทั้งสิ้น จึงน าไปสู่การท าวิจัย
เพ่ือสร้างนวัตกรรม : รูปแบบ     
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ K-ICS MODEL 

แนะน า ให้ ใ ช้ แบบทดสอบ   
การคิดวิเคราะห์ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ K-ICS MODEL 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ให้เห็น
อย่างชัดเจน 

 
5.1  เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร) 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL เป็นกระบวนการจัดการเรียน

การสอนในลักษณะกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์
ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Indicator) 

1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมพิจารณาและระบุวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
2. กระตุ้นความสนใจ 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและความสามารถของผู้เรียน 

ขั้นที่ 2 บ่มเพาะความรู้ (Knowledge Cultivation) 
1. ตั้งปัญหา/การอภิปรายกลุ่ม/แสวงหาความรู้ 
2. ฝึกทักษะ/ท าโครงการ 
3. สะท้อนความคิด/สรุปเนื้อหา อุปสรรค ปัญหา/ให้ค าแนะน าปรึกษา 

ขั้นที่ 3 แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
1. น าเสนอ/น าความรู้ไปใช้ 
2. ประเมินผลด้วยผู้สอนและผู้เรียน 
3. วางแผนปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

 
ผ่านการกลั่นกรองจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านพิจารณา เพ่ือหาค่าความสอดคล้องด้านเนื้อหา  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
บันทึกอยู่ที ่
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL จะเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของ

หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ 
 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปพัฒนาการสอนเพ่ือสร้างให้นักศึกษาเกิดทักษะในเรื่องการคิด

วิเคราะห์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานจ าเป็นในการเรียนทุกระดับชั้น 
2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีข้ึน พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบ) 
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น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning ไปใช้ในการวางแผนการสอนโดยใส่
รายละเอียดการสอนแต่ละวิชา (มคอ.3) เพื่อน าไปปฏิบัติ และน าผลจากการปฏิบัติมาต่อยอดเป็นงานวิจัย เป็น
ผลให้เกิดนวัตกรรม : รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL  

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
1. มคอ.3 จ านวน 29 รายวิชา 
2. เอกสารผลการใช้รูปแบบ Active Learning 
3. งานวิจัยการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning 

โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 
 

3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความสนใจร่วมกันในเชิงวิชาการของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
2. ความร่วมมือของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
3. ความรู้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
4. กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสม 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
สมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน เนื่องจากภาระงานสอน 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 
      ได้มีการท างานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active 

learning โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู  ซึ่งเป็นงานวิจัยในลักษณะ
เชิงผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning ของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ และ  3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้             
1) แบบสังเคราะห์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning  2) แบบประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning  การวิจัยนี้น าไปสู่นวัตกรรม : รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL  

 
4.2  นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างก้าวกระโดด) 
      นวัตกรรม : รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ K-ICS MODEL เป็นรูปแบบ

ที่มาจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเรียน     
การสอนแบบ K-ICS MODEL นี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะกิจกรรม Active Learning 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เรียนในทุกระดับควร
ได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- มคอ.3 รายวิชา 
- รายงานผล Active Learning 

 

 
 
 
 
 
 

 


