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1. การบ่งช้ีความรู ้

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ท่ี  1/ 2558  เม่ือวนัท่ี 

10  กรกฎาคม พ.ศ.2558 เน่ืองจากไดนํ้าเสนอผลการ

จดัการความรูใ้นปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการ

ประจําคณะเห็นว่า มหาวิทยาลยัมีนโยบายส่งเสริมใหอ้าจารยใ์ช้

วิธีการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธี Active Learning 

คณะฯ จึงกาํหนดประเดน็การจดัการความรู ้ประจาํปี

การศึกษา 2558 เร่ือง การจดัการเรียนการสอน ดว้ย วิธ ี

Active Learning 

 



 

 

 

 

 วางโครงสรา้งความรู ้ เพ่ือเตรียมพรอ้มสําหรบัการเก็บ

ความรู ้อย่างเป็นระบบ โดยองคค์วามรู ้ ประกอบดว้ย

ความรูส้องส่วนคือ  

- ความรูจ้ากเอกสาร / ตํารา (Explicit Knowledge) 

รวบรวมเอกสารจากการอบรมของมหาวิทยาลยั ... 

Case study จาก มร.ภ.นครสวรรค ์  

- ความรูท่ี้ฝังอยู่ในตวัคน คน  (Tacit Knowledge) 
     อ.ประทบัใจ ทศันแจ่มสุข รบัเลือกจากมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นตวัแทน

คณะ เพ่ือเขา้รบัการอบรม ณ ประเทศมาเลเซีย 

2. การสรา้งและ      

แสวงหาความรู ้



 

 

 

 

 

คณะทาํงานรวบรวมเอกสารองคค์วามรู ้และจดัใหมี้การ

เผยแพร่องคค์วามรู ้โดยการจดัประชุมครัง้ท่ี 1 เม่ือ

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558  (ตน้ภาค 1/58) 

3. การจดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ 

4. ประมวลและกลัน่กรองความรู ้

   5. การเขา้ถึงความรูจ้ดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ 









 

 

 

 

 
จดักิจกรรมแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู ้ครัง้ท่ี  2  โดยการให้

ตวัแทนโปรแกรมวิชาต่างๆ คดัเลือกอาจารยท่ี์นําความรูไ้ปใชม้า

นําเสนอแนวทางการจดัการเรียนรูแ้บบใฝ่รู ้เพ่ือใหมี้การ

แลกเปล่ียนความรู ้ ในลกัษณะการ story telling  โดย

กาํหนดจดัเม่ือวนัท่ี  17 ธนัวาคม พ.ศ.2558 (ส้ินภาคเรียน

ท่ี  1/2558) 

กาํหนดรปูแบบการนําเสนอและแบบฟอรม์ท่ีจะจดัทําเป็นเอกสาร

นําเสนอเพ่ือ จะนําประสบการณไ์ปแลกเปล่ียนต่ออาจารยท์ัง้หมด

ของคณะ 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้













 

 

 

 

 เกิดระบบการเรียนรูจ้าก  การสรา้งองคค์วามรู ้นําความรู ้

ไปใช ้และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

มุ่งเสริมพลงัและความคิดสรา้งสรรค ์

ปรบัใช ้ขยาย ต่อยอด 

ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 

7. การเรียนรู ้
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ผูส้อน ผูเ้รียน 

ระบบ 
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ประมาณ 

Screening 

Scoping 

Goal 
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Design 
Process 

Implement 

M&E 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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สรปุบทเรียน 7 กาว  

Active Leaning 

บทบาทผูสอน Facilitator,Coach,Teach,Share,Learn,listen,Participate 

สื่อ/เทคนิค 
Wold Café ,Mind Map,Concept Map,VCD, ฯลฯ 

บทบาทผูเ้รียน อารมณรวม เรียนรูสูปฏิบัติ - ปฏิบัติสูการเรียนรู  

การตั้งคําถาม,การแลกเปล่ียนเรียนรู,กระบวนการกลุม,ศึกษาดูงาน,เกมส/กิจกรรม 







บทบาทสมมุติและ 

การจําลองสถานการณ 

กระบวนการกลุม  

มอบหมาย   อภิปราย  

เสนอ     ทดสอบ 

รวมเฉลยและตรวจสอบ 

จัดกลุมเด็ก 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 



แลกเปลี่ยนประสบการณ 

รวมหาหลักคิด 

ปฏิบตัิในสถานการณจริง 

สรุปหลักการเพื่อประยุกตใช 



ผูเรียนกําหนดชิ้นงาน 

ฝกทักษะจากการลงมือปฏิบตั ิ

เนนทักษะการคิดขั้นสูง 

โดยผูสอนเปนคุณอํานวย 

E : Engage S : Study 

A : Activities  

To 

A ; Active L : Learning 

E S A to A L 



คลิปวิดีโอสถานการณจริง 

ประยุกตหลักกฎหมาย 

สูการตัดสินคดี 



กําหนดหัวขอรายงาน 

เพื่อนชวยเพื่อน 

นําเสนอในรปูแบบท่ีหลากหลาย  

จําลองสถานการณ ละครและ

บทบาทสมมต ิฯลฯ 

Say hi  

Pre-test 

Jigsaw 

Q&A 

หนุนเสริมเพิ่มพลัง 



PBL by Integrate Subjects 

ลงเก็บขอมูลจากสถานการณจริง 

ไดชิ้นงาน โปสเตอร 

ประวตัศิาสตรทัศนศิลป 

Practice  

One-by-One 











 

 

 

 

 สังเคราะห How to….  

“AL for HUSO”  

Outcome for Our Students 

ส่ิงท่ีกาํลงัดําเนินการ 

Presenter
Presentation Notes
HusO



 

 

 

 

 

AL for HuSo 
at KPRU 

จดัทําคู่มือการเรียนรู ้



https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3vqmSvPbMAhUINY8KHYGfBqUQjRwIBw&url=http://jobforyouatall.blogspot.com/2013/08/1.html&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNHJ2rufSrRfK2rTY9pRWjMzz-7gyw&ust=1464308393523076
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