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รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้านการเรียนการสอน 
“เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวใน
รูปแบบของการท างาน รวมถึงการเรียนการสอนที่ต้องใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น                
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จึงได้สนับสนุนให้มี
การจัดการความรู้ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด ให้ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

กิจกรรมการการจัดการความรู้ เป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะตามสมรรถนะท่ีก าหนด โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการ
เรียนรู้ ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนการสอน ทางคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเล็งเห็นว่า “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” เป็นสิ่งส าคัญ ที่ผู้สอน
ต้องเผชิญ และต้องมีการพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน โดยได้ก าหนดองค์ความรู้ที่
ต้องการ  ประเด็นความรู้ “เทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง”เพ่ือให้
คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบกิจกรรม การวัดผลการเรียนรู้ เพ่ือน าไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ
การจัดการความรู้ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ 
4. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันด้านการเรียนการสอน  
5. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
6. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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7. เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 
กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการ 

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ได้แจ้งสาขาวิชา
พิจารณาเสนอรายชื่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการ โดยจัดตั้งค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

2. คณะกรรมการการพิจารณาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

3. แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้านการเรียนการสอน องค์ความรู้ที่ได้คือหัวข้อ “เทคนิคการสอน
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

4. คณาจารย์น าองค์ความรู้ที่ได้น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

คณะ มหาวิทยาลัยและสังคม  
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สรุปองค์ความรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 
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สรุปองค์ความรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2  
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สรุปองค์ความรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 
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สรุปผลการน าความรู้ไปใช้ 

 คณาจารย์มีความสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้ 
1. อาจารย์พณีพรรณ ในภาคการศึกษาที่ 3/64 ให้นักศึกษาเรียนผ่านโปรแกรมแสดงความคิดเห็นใน

รูปแบบออนไลน์ผ่าน www.miro.com ว่าสิ่งที่จะถาม สิ่งที่ต้องการค าตอบจากอาจารย์ หรือการตอบค าถาม 
ท าให้บรรยากาศในการเรียนดูสบายขึ้น นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้น 

2. คณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจฯ จะน าเทคนิคที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการสอนในปี
การศึกษา 2565 

 

 

  

http://www.miro.com/
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 9 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมเพื่อจัดท าแผน (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เวลา  15.00 – 18.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาวสุมาล ี  สมนึก   ประธาน 
2. นางสาวกุลธิดา   มะลิซ้อน   ที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน 
3. นางสาวธนสร   กิรัมย์   ที่ปรึกษาด้านวิจัย 
4. นายปฐมพงษ์   ริณพัฒน์  เลขานุการ 
5. นายอัยการ    แก้วล้อม  เลขานุการ 

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
อาจารย์สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานที่ประชุม  แจ้งแนวทางการด าเนินงาน

การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัยและด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564  
2. ช่องทางการสื่อสารคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM)  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอพิจารณา  
2.1 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านวิจัยและ             
ด้านการเรียนการสอน 
     ประธานที่ประชุมเสนอแผนการจัดการความรู้ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จ านวน 4 แผน ดังนี้  
 2.1.1 ด้านวิจัย 
      1. เทคนิคการเขียนงานวิจัยสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ 
      2. เทคนิคการเขยีนวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง 
 2.1.2 ด้านการเรียนการสอน 

     1. เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

ที่ประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คือ ด้านวิจัยและการ
เรียนการสอน จ านวน 4 แผน ดังนี้  
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      1. เทคนิคการเขียนงานวิจัยสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ 
      2. เทคนิคการเขียนวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง 

     3. เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

2.2 ก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ประธานแจ้งก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
การประชุมครั้งที่ 1/2525 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.     
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๐๐ – ๑2.๐๐ น. 
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 

 

  (นายอัยการ แก้วล้อม)    (นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมเพื่อจัดท าแผน (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เวลา  10.00 – 12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาวกุลธิดา   มะลิซ้อน   ประธาน 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อังคณา  ลีรัตนานุกูลศิริ   กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ   กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวิทย์  พุ่มพา   กรรมการ  
๕. นางสาวพณีพรรณ   สมบัติ   กรรมการ  
๖. นางวนิดา    ชุติมากุล  กรรมการ 
๗. นางสาวบรรจงรัตน์   พรหมสุวรรณศิริ   กรรมการ 
๘. นางสาวขจรจิตร์   ธนะสาร   กรรมการ 
๙. นางสาวทัศนีย์   สวนฉิมพลี   กรรมการ 
10. นางปรินดา    ลาภเจริญวงศ์   กรรมการ 
11. นายสาโรช   หว่างนุ่ม   กรรมการ 
12. นางสาวดวงใจ   หนูเล็ก   กรรมการ 
13. นางสาวสุวนีย ์  กุลกรินีธรรม  กรรมการ 
14. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล  กรรมการ  
15. นางสาวศนียา   พันธ์ศรี    กรรมการ 
16. นางสาวอุไรวรรณ   ชาญชลยุทธ  กรรมการ  
17. นายอัยการ    แก้วล้อม  เลขานุการ 

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน ประธานที่ประชุม  แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 

ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 ด้านการเรียนการสอน 
2. ช่องทางการสื่อสารคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
 
 
 



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 12 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอพิจารณา  
2.1 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการเรียนการสอน 
     ประธานที่ประชุมเสนอแผนการจัดการความรู้ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน ๒ แผน ดังนี้  
     1. เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ 
     2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

ที่ประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คือ  

    1 เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - จัดท าในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

    2 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
  - จัดท าในภาคการศึกษาท่ี 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 

2.2 ก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ประธานแจ้งก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

  (นายอัยการ แก้วล้อม)    (นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 13 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา  10.00 – 12.00 

น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาวกุลธิดา   มะลิซ้อน   ประธาน 
2. นางสาวกัญจณ์ชญา  ชัยวิรัตน์นุกูล  กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ   กรรมการ 
๔. นางสาวพณีพรรณ   สมบัติ   กรรมการ  
5. นางวนิดา    ชุติมากุล  กรรมการ 
6. นางสาวบรรจงรัตน์   พรหมสุวรรณศิริ   กรรมการ 
7. นางสาวขจรจิตร์   ธนะสาร   กรรมการ 
8. นางสาวทัศนีย์   สวนฉิมพลี   กรรมการ 
9. นางปรินดา    ลาภเจริญวงศ์   กรรมการ 
10. นายภูดิท   กรรณิการ์  กรรมการ 
11. นายสาโรช   หว่างนุ่ม   กรรมการ 
12. นางสาวดวงใจ   หนูเล็ก   กรรมการ 
13. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล  กรรมการ  
14. นายอัยการ    แก้วล้อม  เลขานุการ 

เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เทคนิคด้านการจัดการเรียนการสอน/ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการฝึก/ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามสมรรถนะของสาขาวิชาจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

อาจารยป์รินดา ลาภเจริญวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 1 เพ่ิมเกมเข้ามาในการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการ

เรียนมากขึ้น และยังท าให้นักศึกษาเกิดความสนุกกับการเรียน และเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นส าหรับ
นักศึกษาชั้นปี 2-4 เพ่ือให้ค่อยๆ เกิดการเรียนรู้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบัญชี 
      เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชีเป็นสาขาสายอาชีพที่ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมี
การเสริมความรู้ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากบัญชี เช่น 
           - เพ่ิมวิชาด้าน กฎหมาย สารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับสายอาชีพนักบัญชี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ 



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 14 

 

           - เข้าเรียนและ Assign งานผ่าน Microsoft team / Google Meet / Google Classroom 
           - ปัจจุบันมีการเปิดการอบรมหลักสูตร Online มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากภายนอก โดยอาจารย์จะ Assign หลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าอบรมให้นักศึกษาทราบ และเข้าร่วม
การอบรมผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น SET e-learning / DBD Academy หรืออ่ืนๆ โดยให้นักศึกษาน าผลการ
อบรมมาท ารายงานให้กับอาจารย์ หรือการให้นักศึกษาน าผล Pre-Test / Post-Test มาส่งอาจารย์และน าผล
นั้นมาประกอบการประเมินการให้คะแนนนักศึกษา และแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบเพ่ือให้เกิดการตื่นตัวใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ การเสนอของอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจและน าไปพัฒนาต่อยอด 

อาจารยท์ัศนีย์ สวนฉิมพลี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
     แทรกการท างานเป็นทีมให้กับนักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของคณะ หรือกิจกรรมของสาขาวิชา รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ  
     โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และน าผลการแข่งขันมาประกอบการพิจารณาคะแนนในการ

เรียน เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความพยายามและเต็มที่กับกิจกรรมที่เข้าร่วม เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดการท างานรวมกันเป็นทีมและการออกไปแข่งขันยังเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

อาจารย ์ดร.พณีพรรณ สมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการ 
      ให้นักศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน ยกตัวอย่างจากการเรียนรู้ในการท าวิจัย 
การศึกษาจากช่องทางภายนอกที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจมากข้ึน 
           - การเข้าดู Youtube / การอบรม การใช้โปรแกรม SPSS ในการค านวณผลวิจัย 
           - การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยตามเว็บไซต์ต่างๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอพิจารณา 
2.1 ก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ประธานแจ้งก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

    การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
    การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

   

(นายอัยการ แก้วล้อม)    (นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน) 

       ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 15 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เวลา  10.00 – 12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาวกุลธิดา   มะลิซ้อน   ประธาน 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลลออ อานามวัฒน์  กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวิทย์  พุ่มพา   กรรมการ  
๔. นางสาวกัญจณ์ชญา  ชัยวิรัตน์นุกูล  กรรมการ 
๕. นางสาวประภาภัทร  ปิยวาจานุสรร์  กรรมการ 
๖. นางสาวพณีพรรณ   สมบัติ   กรรมการ  
๗. นางสาวบรรจงรัตน์   พรหมสุวรรณศิริ   กรรมการ 
๘. นางสาวทิพวรรณ  มีพ่ึง   กรรมการ 
๙. นางสาวขจรจิตร์   ธนะสาร   กรรมการ 
๑๐. นางสาวทัศนีย์   สวนฉิมพลี   กรรมการ 
1๑. นางปรินดา    ลาภเจริญวงศ์   กรรมการ 

 12. นายจิราย ุ   อัครวิบูลย์กิจ  กรรมการ 
13. นางสาวสุวนีย ์  กุลกรินีธรรม  กรรมการ 
14. นางสาวศนียา   พันธ์ศรี    กรรมการ 
15. นายภูดิท   กรรณิการ์  กรรมการ 
16. นายสาโรช   หว่างนุ่ม   กรรมการ 
17. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล  กรรมการ  
18. นายอัยการ    แก้วล้อม  เลขานุการ 

เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เทคนิคด้านการจัดการเรียนการสอน/ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการฝึก/ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามสมรรถนะของสาขาวิชาจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

อาจารยศ์นียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
      - ให้นักศึกษาเรียนและท างานให้จบภายในชั่วโมง ตอบค าถามนักศึกษาในชั่วโมงเรียน เป็นการ
แก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาและท าให้นักศึกษา และท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากข้ึน 
      - ให้นักศึกษาเข้าศึกษาผ่านตัวอย่างงานออนไลน์ผ่านการเข้าชม Youtube และมีวิดีโอเรียนทบทวน 
ที่มาจากบันทึกการสอนในคาบเรียนโดยใช้ Microsoft Teams เรียกว่า Tutorial 
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      - นักศึกษาดูแล้วมีข้อสงสัย สามารถน าข้อสงสัยนั้นมาสอบถาม อ.พลอย ได้ในคาบเรียนถัดไป และ
นอกจากนี้ ยังมี Tutorial อ่ืนๆ ให้นักศึกษาไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น วิดีโอจาก Thai MOOC (Thailand 
Massive Open Online Course จากเว็บ https://lms.thaimooc.org/) 

อาจารยส์ุวนีย์ กุลกรินีธรรม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ส่วนใหญ่เป็นวิชาปฏิบัติ จึงให้งานนักศึกษาท าในลักษณะของ Project- Base Learning ซึ่ง
นักศึกษาจะบ่นว่างานเยอะ มีงานทุกสัปดาห์เลย ในสาขาฯ จึงใช้วิธีการมอบหมายงานในลักษณะเป็นงาน
บูรณาการกัน อย่างเช่น วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design: SA) วิชา 
การเขียนโปรแกรมเว็บ (Web Programming) และวิชา การบริหารสารสนเทศ (Information Management: 
IM) หรือวิชา ระบบฐานข้อมูล (Database System) จะมอบหมายเป็นแบบ Project- Base และให้นักศึกษา
ใช้ความรู้ 3 วิชา ในการท างาน 

     - บูรณาการในการสอนโดยให้นักศึกษาท า Project โดยเมื่อเริ่มเปิดภาคเรียน ในสัปดาห์ที่ 4 หรือ
สัปดาห์ที่ 5 จะให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อการท างาน มี 2 ทางเลือก คือ 
หัวข้อจากที่อาจารย์เสนอให้ หรือให้นักศึกษาไปเลือกหัวข้อที่สนใจอยากท าโปรเจ็คเอง และจากประสบการณ์
ที่ผ่านมา พบว่า หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เลือกมาเอง ดูจะมีผลสัมฤทธิ์ของงานและความคืบหน้าในการท างานที่
ดีกว่าจะให้นักศึกษาหาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเอง นักศึกษาบางคนมีธุรกิจของเขาอยู่แล้ว ก็น ามาพัฒนาเป็น
เว็บ เมื่อมอบหมายงานให้นักศึกษาท าแล้ว ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการติดตามกระบวนการท างานของนักศึกษา 
จะมีการตรวจงานโดยให้นักศึกษาพรีเซนท์งาน แล้วอาจารย์เป็นผู้คอยตรวจและก ากับไปตลอดทุกสัปดาห์ 

อาจารยท์ิพวรรณ มีพึ่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
     - ให้นักศึกษาสมมุติบทบาท ตัวเองเป็นผู้ประกอบการว่าจะพัฒนา e-commerce สถาน
ประกอบการว่าจะออกมาเป็นแบบไหน การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System 
Analysis and Design) ที่สอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งนักศึกษาที่เรียน เป็นกลุ่มที่ได้
เรียนกับ อ.กุ้ง มาก่อนแล้วในวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (Electronics Commerce and 
Digital Marketing) เมื่อมาเรียนในวิชาการวิเคราะห์ใช้วิธีการเรียนในลักษณะ Backward Design จากงานใน
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ นักศึกษาจะมีเว็บ e-Commerce อยู่แล้ว ที่ให้นักศึกษาสมมติตนเองเป็น
ผู้ประกอบการ และมีการ Design ในเชิง Business ที่จะใส่ลงใน Digital Platform ว่าเป็นธุรกิจประเภทใด 
จะเป็นการ Backward ที่จะให้นักศึกษาคิดว่า ถ้านักศึกษามีเป้าหมายอยู่แล้ว นักศึกษาอยากได้ เว็บ             
e-Commerce ส าหรับผู้ประกอบการ จะมีวิธีการวิเคราะห์และออกแบบอย่างไร 
     - อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการการจัดท าและพัฒนา e-commerce เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติได้ รวมถึงสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ ว่าบทบาทของนักศึกษาเป็นนักวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ จะมีวิธีการอย่างไรในช่วงต้นน้ า เพ่ือที่จะด าเนินการไปสู่ปลายน้ าหรือปลายทางที่ได้ตั้งเป้าไว้ วิธีการ
สอนแบบนี้ จะท าให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จากที่เทอมก่อน ที่นักศึกษาสมมติตนเองเป็นผู้ประกอบการ
แล้ว ได้คิดและ Design จนครบ Loop ฟังก์ชันแล้ว เทอมนี้มาอยู่ในส่วนการคิดจากที่เป็นรูปธรรมนี้ ให้อยู่ใน
รูปแบบของ Conceptual ที่เป็นรูปภาพอยู่ในเนื้อหาของการเรียน ตัว Digital Platform ที่ให้นักศึกษา
เสริมสร้างองค์ความรู้ ก็คือ Thai MOOC 
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อาจารยภ์ูดิท กรรณิการ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชามัลติมีเดีย 
     - สื่อสิ่งพิมพ์ อาจถูกมองว่าหมดความนิยมไปแล้ว แต่ในมุมมองของอาจารย์สื่อสิ่งพิมพ์ยังมี
ความส าคัญ เนื่องจากสามารถใช้ฝึกทักษะให้นักศึกษาในแง่ของกระบวนการคิด ในการเรียนสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
ควรเรียนสื่อทุกสื่อให้ครบ ซึ่งสื่อท่ีจะเรียนก็เริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์ วิทยุ หนังสือ และนิตยสารต่างๆ ในการสอน
วิชา สื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนจะเปลี่ยนเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 1 นั้นจะให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด เพ่ือให้เขาได้รู้จักได้
เรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้น เนื่องจากนักศึกษารุ่นหลังๆ ที่เกิดในยุคดิจิตอล มักจะไม่ค่อยจะรู้จัก Content 
หรือรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ จึงต้องให้เขาได้รู้จักสื่อสิ่งพิมพ์ที่แบบเป็นกระดาษ ว่าเป็นอย่างไร เช่น หนังสือพิมพ์ 
พาดหัวข่าวเป็นอย่างไร พาดหัวข่าวใหญ่ พาดหัวข่าวย่อย ภาพประกอบข่าวควรจะถ่ายอย่างไร (ดูพาดหัวข่าว) 
นิตยสาร ให้นักศึกษาดูที่การเขียนบทบรรณาธิการ ให้นักศึกษาเลือกศึกษาหนังสือพิมพ์ นิตยสารคนละเล่ม 
นอกจากได้เรื่องการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประกอบข่าว การเขียนข่าว Creative Thinking เรื่องของ
กระบวนการคิด นักศึกษาจะน าสิ่งที่เขาเรียนรู้มาผลิตออกเป็น Content เป็นรูปแบบก่อนว่า สื่อมีอะไรบ้าง 
ข่าวมันประกอบด้วยอะไรบ้าง 
     - งานที่ให้นักศึกษาท าเป็น digital magazine ท าแบบเป็นกระดาษ และท าเป็นแบบ e-book ด้วย 
และให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ โดยฝึกในเขียน pocket book คนละ 1 เรื่อง ในตอนแรก 
ด้วยความที่นักศึกษาในสาขามัลติมีเดีย จะถนัดทางเทคโนโลยี แต่เขาจะขาดทักษะการเขียน บางคนเขียนดี เช่น 
เรื่องการด าเนินชีวิตของเขา นอกจากการเขียน ก็ให้เขาใส่ภาพประกอบ และไปสู่การท าเป็นรูปเล่ม แต่ก่อนจะให้
นักศึกษาท าเล่มและ e-book หลังการระบาดของโรคโควิท-19 มานี้ จะให้นักศึกษาท าแต่ e-book ซึ่งนักศึกษา
สามารถท าได้ดี และยังมีการท าข่าว ให้นักศึกษาหัดเขียนข่าว ท าข่าวออนไลน์ ใช้ไอเดียจากบทความการเขียนข่าว
ออนไลน์ 5 รูปแบบเป็นแนวทาง ให้นักศึกษาศึกษาแล้วท างาน จากสิ่งพิมพ์ธรรมดา ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสิ่งพิมพ์
ดิจิตอลนักศึกษาจะต้องท าอย่างไรบ้าง โดยสมมติว่า ถ้านักศึกษาท างานในส านักข่าว แล้วต้องท าข่าวออนไลน์ 
จะต้องท าอย่างไรบ้าง อ.นุ น าเอาตัวอย่างข่าวออนไลน์ต่างๆ มาให้นักศึกษาดู เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท า และให้
นักศึกษาลองเขียนข่าวดู การส่งงานของนักศึกษาวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 1 นี้จะให้นักศึกษาโพสต์ส่งงานของตนเอง
บนหน้า Facebook ของวิชาเรียน 

อาจารย์กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ
ระบบขนส่ง 
      - การลดปัญหารายงานและการบ้านจ านวนมากของนักศึกษา จากที่นักศึกษาแจ้งให้ทราบในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่า มีรายงานและการบ้านจ านวนมากในแต่วิชา ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 อ.ส้ม จึงในใช้วิธีการเรียนการสอนในเชิงอภิปราย ในวิชา การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์  
ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่สามารถน าวิธีการ
เรียนรู้ในเชิงอภิปรายมาใช้ได้ ให้นักศีกษาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการเน้นให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนมา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 น ามาประยุกต์กับกลยุทธ์ของโลจิสติกส์ แล้วน ามาเสนอในแนวคิดในมุมมองของ
นักศึกษา ตามหัวข้อที่อาจารย์ได้สอนในแต่ละคาบ ซึ่งจะเป็นการลดงานของนักศึกษาไปครึ่งหนึ่ง แทนที่จะท างาน
เป็นโปรเจ็คใหญ่ๆ เมื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนในเชิงอภิปรายนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมแล้ว นักศึกษาก็
จะผ่อนคลายในการเรียน และมีความเครียดลดลง 
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      - ท าปฏิทินการศึกษาท าให้นักศึกษารู้ขั้นตอนและระยะเวลา ท าให้สามารถวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบได้ดีมากขึ้น 
      - ให้คะแนนเพ่ิมส าหรับนักศึกษาที่ได้ปน าเสนองานภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลละออ อานามวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
      - การศึกษาด้วยตนเอง มีความส าคัญ ความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน ความรู้ยังมีมากมาย
ภายนอกห้องเรียน ในด้านเศรษฐศาสตร์เอง จะเห็นว่าโลกธุรกิจการเงินการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน มี Mobile Banking, Internet Banking หรือ Cryptocurrency หรือโฉมหน้าธนาคาร หรือโฉมของ
เศรษฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ ที่ท าให้ต้องกลับมา
พิจารณาว่า จะต้องท าอย่างไร จะต้องสอนนักศึกษาอย่างไร เมื่อสิ่งต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จาก
เรื่องนี้ สิ่งหนึ่งที่เลือกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ข้อมูล ซึ่งจะมีค าที่ได้ยินกันบ่อยๆ มองว่า Big Data นี้ เป็น
การน าข้อมูลจ านวนมหาศาลไปใช้งานโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา จึงเน้นไปที่การฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นส าหรับโลก
เศรษฐกิจดิจิตอล สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ มีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายได้อย่างไร รวมถึงทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอ ได้มอบหมายงานให้นักศึกษา ไปเริ่มต้นท าธุรกิจ ให้
นักศึกษาได้รู้ว่า การท าธุรกิจจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง บัญชีการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ การตลาด
ออนไลน์เป็นอย่างไร และในชั้นเรียนเองก็จะสอนให้นักศึกษาได้รู้จักสินทรัพย์ดิจิตอล การเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ 
การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ เช่น การขายสินค้าอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะน าเสนอบริการทาง
การเงินอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอพิจารณา 
2.1 ก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ประธานแจ้งก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

    การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

  (นายอัยการ แก้วล้อม)    (นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เวลา  10.00 – 12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสาวกุลธิดา   มะลิซ้อน   ประธาน 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลลออ อานามวัฒน์  กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ   กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวิทย์  พุ่มพา   กรรมการ  
5. นางสาวกัญจณ์ชญา  ชัยวิรัตน์นุกูล  กรรมการ 
6. นางวนิดา    ชุติมากุล  กรรมการ 
7. นางสาวประภาภัทร  ปิยวาจานุสรร์  กรรมการ 
8. นางสาวพณีพรรณ   สมบัติ   กรรมการ  
9. นางสาวบรรจงรัตน์   พรหมสุวรรณศิริ   กรรมการ 
10. นางสุชาดา   ท้าวลอม  กรรมการ 
11. นางสาวทิพวรรณ  มีพ่ึง   กรรมการ 
12. นางสาวขจรจิตร์   ธนะสาร   กรรมการ 
13. นางสาวดวงใจ   หนูเล็ก   กรรมการ 
14. นางสาวอุไรวรรณ   ชาญชลยุทธ  กรรมการ 
15. นางปรินดา    ลาภเจริญวงศ์   กรรมการ 
16. นายจิราย ุ   อัครวิบูลย์กิจ  กรรมการ 
17. นางสาวสุวนีย ์  กุลกรินีธรรม  กรรมการ 
18. นางสาวศนียา   พันธ์ศรี    กรรมการ 
19. นายภูดิท   กรรณิการ์  กรรมการ 
20. นายสาโรช   หว่างนุ่ม   กรรมการ 
21. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล  กรรมการ  
22. นายอัยการ    แก้วล้อม  เลขานุการ 

 

 

 



  

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 20 

 

เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เทคนิคด้านการจัดการเรียนการสอน/ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการฝึก/ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามสมรรถนะของสาขาวิชาจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

อาจารยท์ิพวรรณ มีพึ่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
      - ให้นักศึกษาเรียนและท าเว็บไซต์ผ่านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาโดยนักศึกษาจะมี
เว็บไซต์ไว้ โดยจะผูกโยงความรู้ด้วยวิธีการ Backword Design โดยให้นักศึกษาสมมุติตัวเองเป็นผู้ประกอบการ 
เป็นการพัฒนาต่อจากงานที่ท าไว้ ผ่านการจัดท าแผนภาพและสร้างระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกับลักษณะ
งานในภาคเรียนที่ผ่านมา ให้นักศึกษาฝึกท า Flowchart และ Contact Diagram รวมถึง Data Dictionary 
และ User Interface โดยนักศึกษาจะต้องมีเว็บไซต์ในการรวมงานเผื่อลดปัญหาการกระจายของงาน และ
ประโยชน์อีกอย่างคือนักศึกษาสามารถใช้เว็บไซต์ที่ท าเป็น Reference ในการใช้สมัครงานได้ 

อาจารย ์ดร.พณีพรรณ สมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
      - ให้นักศึกษาเรียนผ่านโปรแกรมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน www.miro.com ว่า
สิ่งที่จะถาม สิ่งที่ต้องการค าตอบจากอาจารย์ หรือการตอบค าถาม ท าให้บรรยากาศในการเรียนดูสบายขึ้น 
นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้น 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

  (นายอัยการ แก้วล้อม)    (นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

http://www.miro.com/

