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คำนำ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั ้งระบบให้สัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม สมรรถนะและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ใช้เป็ นเครื่องมือในการ

แสวงหาองค์ความรูเ้พื่อการพัฒนาตนอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและใน

ระดับอาเซยีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง

เร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่กำหนดโดยเร็ว  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัด

การศึกษาที่ดำเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับ

บุคคลทั่วไป นักเรยีน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดต่างๆ ด้วยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มี

หลักสูตรการสอนภาคภาษาอังกฤษ จึงมีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆ 

จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้กำหนดการจัดตั้งกลุ่มองค์

ความรู ้ “Knowledge Delivery by CHM” เพื ่อยกระดับการพัฒนาความรู ้ ความสามารถด้านภาษาด้วย

กจิกรรมนอกห้องเรียน ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั ้งระบบให้สัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม สมรรถนะ

และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ใช้เป็นเครื่องมือใน

การแสวงหาองค์ความรูเ้พื่อการพัฒนาตนอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

และในระดับอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูป

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความ

จำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ

ตามที่กำหนดโดยเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจงึได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อส่งเสรมิการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1.  ขยายโครงการพเิศษด้านการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่  

   (1) English Program (EP)  

   (2) Mini English Program (MEP)  

   (3) International Program (IP) สำหรับ ผู้เรียนทีม่ีความสามารถทางวิชาการสูง    

   (4) English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา และ

ศิลปศึกษาแบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ  

   (5) English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น 

ภาษาองักฤษ 

2. พัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนที ่ม ี ศ ักยภาพทาง

ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และด้านวิชาการ (Academic 

Literacy) และพัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ที่เน้นทักษะการฟังและการพูด

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพื่อให้

ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสำหรับผู้ เรียนที่จะจบชั ้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และในโรงเรยีนขยายโอกาส  

3. จดักจิกรรมเสรมิทักษะนอกห้องเรียนในด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียน เช่น  

   (1) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะ 2-4 สัปดาห์ (84-170 ชั่วโมง) ในช่วงปิดภาคเรียน       

สำหรับนักเรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูง  

   (2) การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ ส่งเสริม/กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น English 

Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแข่งขันต่างๆ ป้ายสารนิเทศ และการเพิ่ม

กจิกรรมการอ่านในและนอกห้องเรียน ด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เป็นต้น 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงาน จัด

การศึกษาที่ดำเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
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ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา

ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรยีน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดต่างๆ ด้วยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บรกิาร มีหลักสูตรการสอนภาคภาษาอังกฤษ จึงมีความรู ้ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอด

องค์ความรูด้้านภาษาอังกฤษ ทั้งเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆ 

จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้กำหนดการจัดตั้งกลุ่มองค์

ความรู้ “Knowledge Delivery by CHM” เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาด้วย

กจิกรรมนอกห้องเรียน ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 

ลำดับ รายช่ือสมาชิก หน้าที ่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คุณกิจ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2 นางสาวนันทพัชร์   ลีลาอัมพรสิน คุณเอ้ือ 
3 นางสาวพิชชาภา โหลสกุล คุณประสาน 
4 นายเมธาวัฒน์ แสงใส คุณกิจ 
5 นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง คุณวิศาสตร์ 
6 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม  คุณกิจ 
7 นางสาวโยษิตา สมเจริญ คุณประสาน 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
8 นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม คุณประสาน 
9 นายมานิตย์ ศรีวัง  คุณกิจ 
10 นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์  คุณกิจ 
11 นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร  คุณกิจ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 
12 นายเชาวฤทธิ์  พินิจ  คุณกิจ 
13 นางสาวจันทนา   อนุลีจันทร์  คุณกิจ 
14 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  คุณกิจ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
15 นายอรรคพล  ธรรมบุตร   คุณประสาน 
16 นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์ คุณลิขิต 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
17 นายสุรชัย   น้อยคำเมือง   คุณอำนวย 
18 นายอรรถกฤต จันทร   คุณกิจ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
19 นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์   คุณกิจ 
20 นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์   คุณกิจ 

 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุตำแหน่ง : คุณอำนวย คุณลิขติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร์
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การกำหนดองค์ความรู ้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการดำเนินงาน : 

 สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุม

คณะกรรมการจัดการความรูเ้พื่อกำหนดกรอบองค์ความรูห้ลักที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้ช้ีแจงให้หน่วยงานนำไปสู่การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็น

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยองค์ความรู้หลักที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตาม

ลักษณะงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งหมด 15 องค์ความรู ้ดังนี้ 

 1) การพัฒนานักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   

 2) การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่   

 3) การเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไ้ด้รับทุน   

 4) การบริหารสำนักงาน 

 5) แผนงานและงบประมาณ 

 6) ธุรการสารบรรณ 

 7) การพัฒนานักศึกษา 

 8) โสตทัศนูปกรณ์ 

 9) การเงินและพสัด ุ

 10) การพัฒนางานวิจยัและบรกิารวชิาการ 

 11)  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 12) การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

 13) การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ออนไลน์ 

 14) บรกิารการศึกษา 

 15) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มงานสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม 

คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. เพื่อกำหนดองค์ความรูห้ลักที่จำเป็นใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยได้ดำเนินกจิกรรม ดังนี้ 

 1.1.1 สอบถามความคดิเห็นของสมาชิกในการกำหนดองค์ความรูห้ลัก 

 การสอบถามความคดิเห็นของสมาชิกโดยที่ประชุมมอบให้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

เป็นผู้ดำเนินการ จากการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกที่เข้าร่วม พบว่า สมาชิกมีความต้องการในการ

พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรยีนรูน้อกห้องเรยีนโดยใช้โมเดลของโรงเรยีนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้ว  

เพื่อตอบสนองกับแนวทางการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนภายนอกตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 1.1.2 ที่ประชุมได้คัดเลือกงานด้านการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้กำหนดองค์

ความรู้เป็นเรื่อง “แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน” พร้อมทั้ง

กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้ และถอดบทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีเทคนิคต่างกัน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่ได้เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และ

นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 1.1.3 ได้กำหนดรายชื่อสมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้สอดคล้องกับ

การดำเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกได้มอบให้ นายสุรชัย น้อยคำเมือง เป็นคุณเอื้อ (CKO 

ของกลุ่ม) เพื่อทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องกลุ่ม และ

กำหนดาหน้าที่ของสมาชิกให้มีความเหมาะสม เพื่อการทำงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 1.2.1 รายชื่อสมาชิกและหนา้ที่ของสมาชิกกลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู ้(KM)  

 1.2.2 ชื่อองค์ความรูท้ี่ตอ้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คอื “แนวทางและกระบวนการพัฒนา

สถานศึกษา ด้วยกจิกรรมนอกห้องเรียน” ดังปรากฎในรายงานข้อ 1.1.2 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 กลุ่มองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ได้ประชุมกลุ่ม

ย่อย คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. และดำเนินกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ โดยสมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ด้วยกิจกรรม

นอกห้องเรียน และถอดบทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมี

แนวทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงสรุปข้อมูลวิธีปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียน ได้ดังนี้ 

 

ฝ่าย แนวทางการพัฒนาฯ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักเรยีน

ในโรงเรียนวัดปา่งิว้และโรงเรยีนสามโคก 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกจิกรรมเสรมินอกห้องเรียน เพือ่ส่งเสรมิความรู้

โดยใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

ฝ่ายบรกิารการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วม และมี

ปฏิสัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติที่

หลากหลายรูปแบบ 
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง : 

 2.2.1 ภาพกจิกรรม 

 2.2.2 ข้อมลูวิธีปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิด้านภาษา ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 สมาชิกกลุ่ม ได้ประชุมกลุ่มย่อย และดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. โดยคร้ังนีไ้ด้มีผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรูเ้รื่องรูปแบบการ

พัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดัดแปลงความรูใ้หเ้หมาะสม

กับการนำไปใช้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีถ่ายทอดความรู้

โดยที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีความสนุกสนานควบคู่กันไป มากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน จากนั้น

ผู้ทรงคุณวุฒิได้พจิารณารูปแบบแนวทางและกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ก่อนนำไปใช้จริง 

 

ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัต ิ

     สมาชิกกลุ่ม หารือ เรื่องแนวทางและ

กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอก

ห้องเรียน จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้เช่ียวชาญ

และผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยไดส้รุปองค์ความรูไ้ว้ว่า การ

พัฒนาสถานศึกษาในปัจจุบัน นอกจากการเรยีนการ

สอนในหอ้งเรียนแล้ว ควรมีการส่งเสรมิทักษะนอก

ห้องเรียน ได้แก ่ 

1. การจดักจิกรรมเสรมิภาษานอกห้องเรียน เพื่อ

ส่งเสรมิความรูโ้ดยใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์ 

2. การเสรมิจัดกจิกรรมทางวฒันธรรมต่างชาติ

ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจใน

วัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึน้ 

     สมาชิกกลุ่ม สรุปแนวทางที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คน้ควา้ข้อมูล ตั้งข้อสังเกต เพื่อ

ปรับรุงให้เกดิแนวทางที่ดีขึน้ นำกระบวนการ PDCA 

มาปรับปรุงให้เกดิความเหมาะสม โดยสนับสนุน

รูปแบบกจิกรรมด้านการเรียนการสอนในห้องเรียน 

ด้วยการเสรมิสรา้งบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

ภายในโรงเรยีน เช่น การมีเจา้ของภาษาชาวต่างชาติ

เป็นผู้สอนนักเรียน การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม

ต่างชาตติ่างๆ การจัดกจิกรรมเสรมินอกหลักสตูร 

 

ฝ่าย แนวทางการพัฒนาฯ 

ฝ่ายคลังและพสัด ุ การสรา้งบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอือ้ต่อการจัด

กจิกรรม 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

การเสริมจัดกจิกรรมทางการพัฒนาความรูโ้ดยกจิกรรม

นอกห้องเรียนที่บูรณาการกับรายวิชา 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป การจัดกจิกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของวิทยาลัเพื่อ

ให้เกดิประโยชน์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ 
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ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัต ิ

3. การเรียนการสอนโดยตรงจากเจ้าของภาษา เพื่อ

สรา้งความคุน้ชิน และความกล้าแสดงออกของ

นักเรยีน 

4. การสรา้งบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหม้ี

ความเป็นนานาชาต ิ

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 3.2.1 รายงานการประชุม 

 3.2.2 ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม 

 

4. การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

ตามที่สมาชิกกลุ่มได้ออกแบบกระบวนการดำเนินงาน และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาความ

เหมาะสมแล้ว สมาชิกจึงได้นำแนวทางและกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานจริง 

โดยได้ร่วมใช้ในการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็น

โรงเรยีนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2564 และจะนำประสบการณจ์ากการนำความรูไ้ปใช้มาสกัด

ออกมาเป็นขุมความรูอ้ีกครัง้หนึ่ง 

 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ

เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ

ใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาต่างประเทศใน

ห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอนด้วย

กจิกรรมนอกห้องเรียนทีส่อดรับ

กับความรูเ้ดิมในห้องเรียน 

รูปแบบกจิกรรมนอกห้องเรียน

ในช่วงสถานการณ์โควดิ ต้องปรับ

รูปแบบเป็นออนไลน ์เพื่อให้

นักเรยีนได้รับความรู ้แทนการจัด

กจิกรรมออนไซท ์

 

 ผลที่เกดิจากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม ได้ค้นพบว่า 

เมื่อนำแนวทางการพัฒนาฯ ไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียน

การสอนในห้องเรียน และหาความรู้ด้านภาษามากขึ้น มีความกล้าแสดงออก และชื่นชอบในการเรียนรู้วิชา

ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
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 4.2.1 ผลการประเมินความคดิเห็นโครงการพัฒนาโรงเรยีนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดปทมุธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2564 

 

5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้ประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เล่าประสบการณ์ ผลที่ได้รับจากการนำแนวทางการดำเนินงานไปใช้ และนำเสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของสมาชิก ได้ผลดังนี้ 

 

กระบวนการ/

แนวทาง/วธิีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง และผลจาก

การนำไปใช้ 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา

ภาษาตา่งประเทศใน

ห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอน

ด้วยกิจกรรมนอก

ห้องเรียนที่สอดรับกับ

ความรูเ้ดิมในห้องเรียน 

รูปแบบกจิกรรมนอก

ห้องเรียนในช่วงสถานการณ์

โควดิ ตอ้งปรับรูปแบบเป็น

ออนไลน ์เพื่อให้นักเรียน

ได้รับความรู ้แทนการจัด

กจิกรรมออนไซท ์

การจัดกจิกรรมออนไลน์

บางกจิกรรมต้องคำนึงถงึ

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่

ผู้เรยีนบางคนไม่สามารถ

เข้าถงึกจิกรรมได้ ดังนัน้

ควรใช้กิจกรรมที่ไม่มี

ความซับซอ้นใน

เทคโนโลยีมากนัก 

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 5.2.1 ภาพกจิกรรม 

 5.2.2 เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2565  

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 กลุ่มความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้นำข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา

ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน และสรุปองค์ความรู้ จัดทำเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางและ

กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชา

ภาษาตา่งประเทศใน

ห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอน

ด้วยกิจกรรมนอกหอ้งเรียน

ที่สอดรับกับความรูเ้ดมิใน

ห้องเรียน 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความ

หลากหลายแต่อยู่บนพืน้ฐานของการใช้

เทคโนโลยีร่วมกันในสถานการณ์โควดิ ที่

ผู้เรยีนทุกคนสามาถเข้าร่วมกจิกรรมได้โดย

ไม่มีขอ้แบง่กันในเรื่องของอุปกรณ์ในการเขา้

ร่วมกจิกรรม 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 6.2.1 กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน เรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วย

กจิกรรมนอกห้องเรียน 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรูท้ี่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรูเ้ป็นลายลักษณ์อักษร) 

การพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่นอกเหนือจาก

รายวิชาสามัญในห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม Onsite ที่ผู้เรียนจะเข้ามารวมตักัน

และร่วมกิจกรรมตามรูปแบบของแต่ละกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ แต่เนื่องด้วยสถานการณืโควิด ทำให้การ

รวมกลุ่มจัดกิจกรรมมีความเป็นไปได้ยากมาก รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญใน

การเสริมความรูน้อกห้องเรียนให้แก่ผูเ้รียน โดยกจิกรรมออนไลน์มีประโยช์ในวงกวา้งที่ผูเ้รียนสามารถเข้าร่วม

ได้ทุกแห่งทกสถานที่ แต่บางกิจจกรรมที่มรูปแบบเฉพาะ อาจไม่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนบางคนที่มีข้อจำกดัด้าน

เทคโนโลยี เช่น การที่บางครอบครัวมีพี่น้องที่ต้องใช้เคร่ืองมือสื่อสารเดียวกันในการเขา้ร่วมกิจกรรม และต้อง

ใช้ขอ้มูลเฉพาะบุคคลในการลุ้นรับรางวัลจากการเขา้ร่วมกจิกรรม   

 รูปแบบของการจัดกิจกรรมจึงต้องปรับให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกสภาวะ ให้สามารถเข้า

ร่วมกจิกรรมและได้รับประโยชน์จากกจิกรรมได้เป็นอย่างดี 

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 1. สมาชิกกลุ่ม 

2. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บันทึกอยู่ที่  รายงานการประชุมกลุ่ม KM คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องกลุ่มความรู)้ 

สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์สูง

หรอืผู้ที่มีความเช่ียวชาญในด้านการบรหิารการศึกษา การจัดกจิกรรมเสรมิทักษะนอกห้องเรียน 

2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที ่ดีขึ ้น พร้อมทั ้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

สมาชิกกลุ่มได้นำแนวทางและกระบวนการพัฒนาฯ ไปใช้ในการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2565 

โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกจิกรรมให้มีความเหมาะสม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

ที่หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมาความสนใจในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น มีเจ้าของ

ภาษาชาวต่างชาติเป็นผู้สอนนักเรยีน, การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างชาติต่างๆ, การจัดกจิกรรมเสรมินอก

ห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก และชื่นชอบในการเรียนรู้วิชา

ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 



 

11 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานผลการัดกจิกรรมเสรมินอกห้องเรียน โรงเรยีนวัดป่างิว้ และโรงเรยีนสามโคก 

 

3. สรุปการดำเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีแนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศด้านภาษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประสิทธิภาพ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

- 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรูท้ี่ได้) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามาถนำองค์ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการจัดทำ การพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจยั (R2R) ด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ 

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) 

นำนวัติกรรมหรอืวิธีการใหมท่ี่พบจากการวิจัยไปประยุกตใ์ช้ในการดำเนินงานด้านอื่นตอ่ไป 

 



 

12 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
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รายชื่อสมาชิกการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 

กลุ่มองค์ความรู้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิกรรมนอกห้องเรยีน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ลำดับ รายช่ือสมาชิก หน้าที ่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คุณกิจ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2 นางสาวนันทพัชร์   ลีลาอัมพรสิน คุณเอ้ือ 
3 นางสาวพิชชาภา โหลสกุล คุณประสาน 
4 นายเมธาวัฒน์ แสงใส คุณกิจ 
5 นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง คุณวิศาสตร์ 
6 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม  คุณกิจ 
7 นางสาวโยษิตา สมเจริญ คุณประสาน 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
8 นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม คุณประสาน 
9 นายมานิตย์ ศรีวัง  คุณกิจ 
10 นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์  คุณกิจ 
11 นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร  คุณกิจ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 
12 นายเชาวฤทธิ์  พินิจ  คุณกิจ 
13 นางสาวจันทนา   อนุลีจันทร์  คุณกิจ 
14 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  คุณกิจ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
15 นายอรรคพล  ธรรมบุตร   คุณประสาน 
16 นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์ คุณลิขิต 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
17 นายสุรชัย   น้อยคำเมือง   คุณอำนวย 
18 นายอรรถกฤต จันทร   คุณกิจ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
19 นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์   คุณกิจ 
20 นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์   คุณกิจ 
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รูปภาพกิจกรรมประชุมกลุม่ย่อย และดำเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ 
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   รูปภาพกิจกรรมการนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจรงิ 
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     ผลการประเมนิความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรยีน 

ประเด็นที่ประเมิน 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

เป็นกิจกรรมพัฒนาด้านความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ นอก
ห้องเรียน 195 150 54 1 0 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 186 143 71 0 0 
ความเหมาะสมของสถานที่ 156 154 88 2 0 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 168 144 87 1 0 
การอำนวยความสะดวก 210 158 32 0 0 
โสตทัศนูปกรณ์/สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 250 120 30 0 0 
ความรู้ของวิทยากร 214 145 41 0 0 
ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 223 144 32 1 0 
การตอบคำถาม 274 122 4 0 0 
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 212 146 42 0 0 
ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้คิด กล้าทำ กล้าพูดคุยกับ
เพ่ือนต่างห้องเรียน 230 112 54 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


