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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน                    

การจัดการความรู้ (รอบ 12) 

 
เรื่อง 

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่ 

กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 

 

 

 
สาขาวิชา การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ปีการศกึษา 2564 
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1. บทนำ 
 
    สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบินให้มีความสอดสอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการส่งเสริมให้อาจารย์สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศมีความรู้ ความเข้าใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาทักษะ ในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์อยู่เสมอ โดยมีการระดมความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีความหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดี
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการด้านการเรียน 
การสอนในวิถีปกติใหม่ได้นำไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
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2. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนา
ทุกๆองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา บุคลากรสายวิชาการต้องมีการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ 
ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อพร้อมส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต การจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้
ทุกคณะและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ
สอน หัวข้อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน เพื่อใช้
เป็นแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินในการสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนการสอน ซึ่งสะท้อนการพัฒนาตนเองและองค์กรในทิศทางที่สูงขึ้นใน
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ  
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3. วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศและ
เครือข่ายทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่การจัดการความรู้ (KM) ด้านกาสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
  3.2 เพ ื ่อรวบรวมแนวปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี (Best Practice) สำหรับแนวทางการจ ัดการความร ู ้  (KM)  
ด้านการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
  3.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
 
 
 

4. กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถี
ปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของ
บุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศและเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ
สอนเพื่อสร้างแนวการจัดการความรู้ (KM) ด้านการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถี
ปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน สามารถรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการสอน ให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใช้เพื่อวางแผน ในการพัฒนาตนเองด้านการทำการเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านการการเรียนการสอน ของสถาบันบัน
เทคโนโลยีการบิน และอวกาศสามารถสร ุปวิธ ีปฏิบัต ิ/ประเด็นสำคัญที ่บ่งชี ้ความเป็น Best Practice  
(ตามกระบวนการ PDCA) ดังนี้ 
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กำหนดประเด็นความรู ้เป้าหมายการจัดการความรู ้และกำหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจำปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กำหนด  

สกัดและรวบรวมองค์ความรู ้

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจำปี 

กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้                        
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
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4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

1.ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  ประธาน 
2.อาจารย์สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ  กรรมการ 
3.อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  กรรมการ 
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ กรรมการ 
5.อาจารย์วรรษมนต์ สันติศิริ   กรรมการ  
6.อาจารย์พุทธชน อนุรักษ์   กรรมการ  
7.อาจารย์พรรัตน์  พีรวงศ์สกุล  กรรมการ 
8.อาจารย์ธนวันต์ สิทธิไทย   กรรมการ 

4.2 กำหนดประเด็นความรู้เป้าหมายการจัดการความรู้ และกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
     ความรู้ประจำปีการศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู้ 
 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดการความรู้ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมวิเคราะห์
วางแผน การดำเนินงานเป็นระยะตามแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

4.2.2 แผนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 

1.ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
เรื่อง การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2561-2565 ด้านการเรียนการสอน 

2.ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ช่ือ-สกุล นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ ตำแหน่ง อาจารย์     
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบิน อีเมล wsantisiri@gmail.com  
โทรศัพท์ (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
  3.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
           (คิดได้ ทำเป็น ทุ่มเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซื่อสัตย์) 
 

ปี แผนการจัดการความรู้ดา้นการเรียนการสอน 2561-2565 
2564 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
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4. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสายวิชาการในสถาบันและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 เป้าประสงค์ 
เพื่อแลกเปล่ียน รวบรวมองค์ความรู้ ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ 

4.3 ระยะเวลาที่จัด 
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 

4.4 สถานที่จัด 
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

4.6 จำนวนผู้เข้าร่วม 
เป้าหมาย 5 - 15 คน 

4.7 งบประมาณที่ใช้ปีงบประมาณ 2561-2565 
 -  

จากการกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ประจำปีในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถี
ปกติใหม่ก ับงานบริการวิชาการด้านการบิน  แบ่งออกเป็น 7 ขั ้นตอน (7 Knowledge Management 
Processes)  ซึ่งครอบคลุมในด้านแหล่งความรู้  การเก็บองค์ความรู้  และการนำความรู้ไปใช้  โดยมีกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (knowledge identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (knowledge sharing) 
7. การเรียนรู้ (learning) 
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1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านการสอน  

1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู ้

2 ก.ค.64 – 
2 พ.ค.65 

จำนวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
30 ม.ค. 65 - 
31 มี.ค.65 

จำนวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านสอน 

1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู ้

2 ก.ค.64 – 
2 พ.ค.65 

จำนวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
30 ม.ค. 65 - 
31 มี.ค.65 

จำนวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 
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3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

3.1 จัดเก็บข้อมูลใส่แฟ้มโดยจำแนก
เป็นหมวดหมู่ 

22 เม.ย. 65 - 
30 เม.ย. 65 

จำนวนข้อมูลที่
จัดเก็บในแฟ้ม 

10 ประเด็น 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4.1 สรุปประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
เป็นรูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

2 พ.ค.65 –  
1 มิ.ย. 65 

ประเด็นความรู้ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ 

10 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

5.1 จัดทำเป็นเอกสารหรือคู่มือ 
5.2 นำข้ึนเว็บไซต์ 
 

20 มิ.ย.65 – 
4 ก.ค.65 

ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 80 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
 

  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
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6.1 คู่มือการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน หัวข้อ การบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนในวิถี
ปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบิน 
6.2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ การบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนในวิถี
ปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบิน 

4 ก.ค. 2565 
- จำนวนเล่มคู่มือ 
- จำนวนเว็บไซต์ 

      - 1 เล่ม 
- 1 ล้ิงค์เว็บไซต์ 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

  

7. การเรียนรู้ (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
7.1 การติดตามประโยชน์ที่ได้รับจาก
คู่มือและเว็บไซต์การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ            
การบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการ
วิชาการด้านการบิน 
 

31 ส.ค. 65 
จำนวนผู้นำข้อมูลไป

ใช้ตามขั้นตอนที่
กำหนดในคู่มือ 

4 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 
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5. ผลการดำเนินงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินเพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบสำหรับการจัดการสอนแบบออนไลน์ 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้  
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5.1 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 
 

ประเด็นที่ 1 : "ท่านเคยมีประสบการณ์ในรูปแบบใด กับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติ
ใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน" ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “ยังไม่เคยมีประสบการณ์ บูรณาการการเรียนการสอน 
การบินร่วมกับงานบริการวิชาการ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“มีประสบการณ์ นำการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ มายกตัวอย่างในการเรียนการสอนด้าน 

การบิน รายวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “มีประสบการณ์ยกตัวอย่าง หัวข้อบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชา
สัมมนาและการวิจัย” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“นำความรู้จากการเรียนการสอน มาบูรณาการในงานบริการวิชาการ เช่น ในรายวิชา การบัญชี

ช้ันต้น” 
 
  อาจารย์ ธนวันต์ สิทธิไทย  

“มีประสบการณ์ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนมาบริการความรู้กับชุมชน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“มีประสบการณ์แชร์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ ในการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการท่า 

อากาศยาน เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท่าอากาศยาน”  
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ใช้ประสบการณ์จากการทำบริการวิชาการ มายกตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู ้สู ่ชุมชน  เช่น 

ในรายวิชา จริยธรรมทางธรรมทางธุรกิจ” 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
 

ประเด็นที่ 2 : "ท่านคิดว่าในอนาคต (6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี ขึ้นไป) ท่านจะมีการพัฒนาการบริหาร 
จัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน หรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุ  
ระยะเวลา) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ภายใน 1 ปี กำหนดพัฒนาการบริหารจัดการ 
ด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

          “มากกว่า 6 เดือน มีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงาน 
บริการวิชาการด้านการบิน” 

 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
            “ภายใน 1 ปี วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในรายวิชา การตลาด 
สายการบิน ในรูปแบบวิถีปกติใหม่กับงานบริกาวิชาการ” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  
            “วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น 
ในรูปแบบวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ” 
 

อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
“วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนแบบกรณีจริงจากงานบริการวิชาการ”  
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
           “มีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
แบบกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ” 
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5.3 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 
 

ประเด็นที่ 3 : หากท่านจะเริ่มต้น ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงาน 
บริการวิชาการด้านการบิน ท่านมีแนวคิดจะจัดโดยเริ่มจากเรื่องใด ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “เริ่มต้นศึกษาแนวคิด การจัดการเรียนการสอนแบบสรา้ง
องค์ความรู้แบบ วิถีปกติใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“ศึกษาการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์ ที่ใช้กรณีศึกษาจริงในชุมชนมาสร้าง

โจทย์การเรียนเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยความรู้จากรายวิชาในศาสตร์ด้านการบินมาประยุกต์” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “พัฒนาการเรียนการสอน ให้มีกรณีศึกษาจริง ที่ใช้องค์ความรู้ทางการบินในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ-: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“พัฒนาการเรียนการสอน จากรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ สร้างองค์ความรู้ทางการบินในการแก้ไข

ปัญหาให้กับชุมชน เป็นกรณีศึกษา” 
 
  อาจารย์ ธนวันต์ สิทธิไทย    

 “นำองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการมาสรุปเป็นคู่มือให้ผู้เรียนได้ศึกษา” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“สร้าง Assignments ที่สอดแทรกการใช้ความรู้ทางการบินที่สามารถนำมาบริการวิชาการได้”  
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “นำองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทางการบิน” 
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5.4 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 

 
ประเด็นที่ 4 :  ท่านมีความสนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับ 
งานบริการวิชาการด้านการบิน ด้านใด โปรดระบุ ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “รายวิชากลยุทธ์ทางการบิน” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 
 “ในอนาคตมีความสนใจบูรณาการรายวิชา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน”  
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
   “รายวิชาการตลาดสายการบิน มีความน่าสนใจในการบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
  “มีความสนใจบูรณาการ การเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ รายวิชาการเงินสำหรับการบิน” 
 
  อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล    
  “วางแผนให้การเรียนการสอน สามารถนำความรู้จากการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับ การจัดการ
งานบริการบนเครื่องบิน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“นำความรู้จากการบริการวิชาการ สร้างเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดในการเรียนการสอน ในรายวิชา  

สัมมนาและวิจัย ในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ”  
  

  อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
 “มีความสนใจบูรณาการเรียนการสอน ส่งต่อความรู้สมัยใหม่ กฎระเบียบใหม่ในรายวิชา จริยธรรม
ทางธุรกิจ ที่สามารถบูรณาการกับงานบริการวิชาการได้” 
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 5.5 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 
 

ประเด็นที่ 5 : "ท่านมีเทคนิคการเลือกรายวิชาในการบูรณาการการเรียนการสอน อย่างไรกับงานบริการ
วิชาการทางการบิน” ? 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้เชี่ยวชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด: “เป็นรายวิชาที่ชุมชน สังคม ต้องการได้รับความรู้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ นำไปใช้ได้ และประยุกต์จากศาสตร์ทางการบินได้” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“เป็นรายวิชาที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ได้หลากหลายสำหรับมุมมองธุรกิจ

การบินและธุรกิจในลักษณะเดียวกันให้กับชุมชน” 
 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 

“เลือกรายวิชาที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน และสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างครอบคลุมกับรายวิชาทางการบินสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  

  “เลือกรายวิชาที่ชุมชน สังคม ต้องการได้รับความรู้ และมีผู้บริการวิชาการความเช่ียวชาญ” 
 
  อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
  “เลือกรายวิชาที่มีความยืดหยุ่น สร้างองค์ความรู้ได้ให้กับชุมชน” 
 

อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล  
  “เป็นรายวิชาที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดให้กับชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้จากรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางการบิน”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
  “เป็นรายวิชาที่ชุมชน มีต้องการได้รับความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ นำไปใช้ได้” 
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5.6 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 
  

ประเด็นที่ 6 : "ท่านมีเทคนิคการบูรณาการการจัดเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบิน อย่างไร โปรดยกตัวอย่าง” ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน : “กำหนดคาบเรียน ให้มีการบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอน จากกรณีศึกษาจริงจากงานบริการวิชาการ ร่วมกันในช้ันเรียน” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

  “สร้างการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น นำกรณีศึกษา
ปัจจุบัน มาใช้ในการเรียนการสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ สร้างองค์ความรู้แบบเป็นแบบฝึกหัด” 

 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “กำหนดคาบเรียน ให้มีกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน ในรูปแบบใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมถ่ายทอด 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน จากกรณีศึกษาจริงจากงานบริการวิชาการ” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

   “สร้างแบบฝึกหัดในการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการกการเรียนการสอน 
รายวิชาทางการบินและงานบริการวิชาการ” 
 
  อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
  “สร้างการเรียนรู้แบบ Assignments ออนไลน์ที่ใช้การบูรณาการความรู้ จากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน รายวิชาทางการบินสู่การบริการวิชาการสู่ชุมชน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
  “กำหนด ให ้ม ีก ิจกรรมร ่วมก ับผ ู ้ เร ียน ในร ูปแบบใช ้ โซเช ียลม ี เด ียเข ้ ามาร ่ วมถ ่ายทอด  
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน จากกรณีศึกษาจริงที่สามารถส่งต่อความรู้ให้กับชุมชนในรูปแบบงาน
บริการวิชาการได้”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“กำหนดคาบเรียน ให้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน จากกรณีศึกษาจริงจากงานบริการวิชาการ” 
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5.7 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 

  
ประเด็นที่ 7 : "ท่านมีเทคนิคการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียการเรียนการสอนแบบวิถีปกติใหม่แบบใดบ้าง  
เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ กับงานบริการวิชาการ” 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้เชี่ยวชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด “นำโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่ือกลาง ในการเผยแพร่และพัฒนา
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“แชร์ไฟล์ ใบงาน หรือ ส่ือการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ สามารถ Download ได้” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“สร้างกรุ๊ปในโซเชียลมีเดีย Group Facebook ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึง แลกเปล่ียนเรียนรู้” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เผยแพร่การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Group Line ผู้เรียนสามารถสอบถาม-มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้” 
 
  อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล 
“เผยแพร่ใบงาน รับ-ส่ง ผ่าน Google Drive ในการจัดการเรียนการสอน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“สร้างสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับผู้เรียนในหลากหลายแพลตฟอร์ม”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ใช้ Group Facebook มาสร้างสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับผู้เรียน” 
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5.8 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 

  
ประเด็นที่ 8 : "ท่านมีเทคนิคพิจารณาหัวข้อการเรียนการสอน ที่นำมาบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน 
บริการวิชาการ อย่างไร โปรดยกตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ต่อไป” 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้เชี่ยวยชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด “เลือกสาระสำคัญบทเรียนในการจัดการเรียนการสอที่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่องานบริการวิชาการทางการบินที่มีความชัดเจน ประยุกต์ใช้ได้” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“หัวข้อที่เลือกต้องมีความชำนาญ มีความยืดหยุ่นสามารถบูรการในการเรียนการสอนและงานบริชาการได้
อย่างมีองค์รวม” 
 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ  
“เลือกหัวข้อที่มีใจความสำคัญของเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับการบริการวิชาการทางการบิน
ได้ดี และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เรียนควบคู่กันไป” 
 
  อาจารย์ ธนวันต์ สิทธิไทย 
“หัวข้อที่เลือกต้องตรงกับความต้องการของชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” 
 
  อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
“เลือกรายวิชาทางการบินที่มีสาระสำคัญสามารถนำไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
““หัวข้อที่เลือกต้องมีความชำนาญ และสามารถถถ่ายทอดได้ตรงกับความต้องการของชุมชน”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
““เลือกหัวข้อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และผู ้เร ียนควบคู ่ เนื ้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับ 
การบริการวิชาการทางการบินดี” 
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5.9 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 

  

ประเด็นที่ 9 : ท่านมีแผนเผยแพร่ผลงาน จากการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบินหรือไม่ โปรดยกตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ต่อไป” ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้เชี่ยวชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด “มีการวางแผนในการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“วางแผนในช่วง 1 ปีขึ้นไป มีในการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “อยู่ระหว่างการเลือกหัวข้อการเรียนการสอนทางการบินที่เหมาะสม และจัดทำ” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“มีความสนใจ ในการเผยแพร่งานจากการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ” 
 
  อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล 
“มีความสนใจในการเผยแพร่งานในรูปแบบการเรียนการสอนในงานประชุมวิชาการ” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“วางแผนในช่วง 1 ปีขึ้นไป มีในการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” 
 

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“วางแผนในช่วง 1-2 ปีขึ้นไป มีในการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” 
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5.10 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 10 

  

ประเด็นท่ี 10 : อุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบิน โปรดยกตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ต่อไป? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการบิน อาจจะไม่ตรงกับความ
ต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน ต้องประยุกต์ให้มีความยืดหยุ่น” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  

“การบินมีความเป็นศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ต้องบูรณาการให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบความรู้จากห้องเรียนสู่
ชุมชน” 

 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“รายวิชาการเรียนการสอนมีความเฉพาะเจาะจง เมื่อนำมาบูรณาการต้องประยุกต์องค์ความรู้ให้สามารถปรบัใช้ได้ 
เข้าใจได้ง่าย เป็นองค์ความรู้” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“บางครั้งความต้องการของชุมชน ไม่ตรงกับเนื้อหาในการเรียนการสอน ที่สามารถบริการวิชาการได้ ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก่อนการถ่ายทอด” 
 
  อาจารย์ สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
“การส่งต่อองค์ความรู้ด้านการบิน สู่ชุมชน ต้องมีการประยุกต์ก่อนให้สามารถใช้ได้ทั่วไป” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ความต้องการด้านวิชาการของชุมชน ไม่ตรงกับรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบิน”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ความสนใจของชุมชนที่บริการวิชาการ ต้องปรับความรู้ในห้องเรียนของรายวิชาให้มีความเข้าใจง่าย ก่อนถ่ายทอดสู่
ชุมชนในรูปแบบบริการวิชาการ” 
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6. สรุปผลการนำความรู้ไปใช ้

 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน สามารถสรุปแนวทางและผลการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
สาขาการจัดการบิน โดยมีรายละเอียดใน แต่ละประเด็นดังนี้  
  สรุปสาระสำคัญ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ  
ด้านการบินเป็นหัวข้อการจัดการความรู้ ที่สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมุ่งเน้นให้ความสำคัญนำ
แนวคิดการจัดการการรู้ของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้ก่อให้เกิดแนวทางเริ่มต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ระหว่างการการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มี
การนำศาสตร์ ทักษะ ความรู้ทางการบินมาให้บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยนำแนว
ปฏิบัติวิถีปกติใหม่เข้ามาร่วมสอดแทรกให้เป็นปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สามารถ 
เร ิ ่มต้น จัดทำ และนำเสนอเผยแพร่งานในร ูปแบบบริการวิชาการได้ ท ั ้งในด้านการ พัฒนาตนเอง  
และพัฒนาองค์กรในองค์รวมได้  
 

7. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล 
 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านการเรียน

การสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยี

การบิน ทั้งนี้ผู้จัดทำได้เผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการจัดการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  

7.1 เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ > ส่วนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
 
 
 
 
 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km
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7. ภาพการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ (KM) ร่วมกัน  
 

  

  

  
 


