
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57100  
โทร 0 5377 6526, แฟกซ์ 0 5377 6527 

แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู ้

ผลส าเร็จจากการน าแนวทางปฏิบัติท่ีดีไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
 
 
1.ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มาตรฐานการสอนของ

ส านักวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2.องค์ความรู้ของในตัวบคุลลได้ถูกถ่ายทอดและมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารยใ์นส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.นักศึกษาเรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนได้ดีขึ้น 

ประเด็นการจัดการความรู้  
 เรื่อง เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการปฏิบตัิงาน 
ด้านการเรียนการสอน  



หลักการและเหตุผล  
ส านั กวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ "การ
จัดการความรู้"  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นองค์กร
เรียนรู้อย่างแท้จริงนั้น เพื่อ ให้การด าเนิน
โค ร ง ก า ร เป็ น ไ ปอ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ละมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม การ
จัดการองค์ความรู้ โดยการจัดการความรู้ครั้งนี้ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ เลือก
ประเด็น เทคนิคการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยเหตุผลที่เลือกคือ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการความรู้จาก

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากร ส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

2.เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ส านักวิชาวิทยาสตร์
สุขภาพ 

3.เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพในการวิเคราะห์การจัดการองค์
ความรู ้

4.รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนางานการจัดการความรู้
ของส านักวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.ทีมงาน KM ของส านักวิชา ประชุมเพื่อเลือกประเด็น 
ในการท าการจัดการความรู้ โดยได้เลือกประเด็น 
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง แผนการจัดการองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 

3.ด าเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
เร่ือง เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคั 

4.ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดีจากการจดัการเรยีนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การสอนหรือ
เทคนิคการสอนของผู้สอนโดยตรง สามารถสรุปรวบรวม
เป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1.ผู้สอนควรชี้แจงและท าข้อตกลงกับนักศึกษา เรื่องการเข้า

เรียน เพื่อเป็นกระตุ้น ย้ าเตือนไม่ให้ขาดเรียนหรือเป็น
การเตือนให้นักศึกษาเกิดส านักในคุณธรรม จริยธรรม 
ตามมาตรฐานของหลักสูตรก าหนด แต่ละรายวิชา 

2.มีการทดสอบก่อนและหลังการเรียน เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษา กระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

3.การหยิบยก สถานการณ์ปัจจุบัน เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน จะท าให้นักศึกษาสนใจและมีส่วนร่วมในการซักถาม
หรืออภิปรายมากขึ้น 

4 .ควร ใช้ กิ จกรรมกระตุ้ น  สร้ า งจิ ตส านึ ก เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณในศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนเรียนอยู่ควรมีการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นระยะว่า นักศึกษามีคะแนนเก็บ
เท่าไหร่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินคะแนนผลการเรียนของตัวเองได้ล่วงหน้า 

5.ในขณะท าการสอน หมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
หากนักศึกษาหลับหรือไม่สนใจการเรียน อาจใช้ต้องมีการ
พักระหว่างการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปผ่อนคลาย
อิริยาบท ท าให้การเรียนการสอนไม่ตึงเครียดจนเกินไป 

6.อาจจะมีกิจกรรมเสริมระหว่างเรียน เช่นการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การฝึกน าเสนอ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะในหลายๆด้าน ทั้งความคิด การกล้าแสดงออก การ
มีเหตุและผล เป็นต้น 

แนวปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่มา : การจัดการเรียนความรู้ ส านักวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

เนื่องด้วยส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ในประเด็นการพัฒนาการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ประสบการณ์ตรงและทักษะ ตลอดจนเพื่อ
น าความรู้ท่ีได้มาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สามารถน ามาใช้
ใน การปฏิบัติงานจริงซึ่งมี คณาจารย์ของส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 คน โดยได้ร่วมให้ความรู้ 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีประเด็นร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นความรู้ในประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้  
(โดยการช้ีแจง มีข้อตกลงระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ช่ัวโมง
แรกของการเรียนการสอน) 

2.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ 
และความถนัดของตนเอง 

3.ผู้ เ รี ยนมี โอกาสแสดงความรู้ ความคิดหรื อ
แสดงออกได้อย่างอิสระ 

4.ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

5 .ผู้ เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ จ ากสภาพจริ งและได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง 

6.ผู้เรียนได้ใช้สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 
7.ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นหรือได้

ท างานเป็นกลุ่ม 
8.ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
การสอนและการทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้  

1.อาจารย์ผู้สอน ต้องศึกษา Curriculum 
Mapping และ ค าอธิบายรายวิชา 
รวมทั้งจัดท า มคอ. 3   

2.อาจารย์ผู้สอน ควรเตรียม เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน 

3.อาจารย์ผู้สอน ควรค้นคว้าศึกษาเทคนิค
การสอนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอน  

2.การสอนในวิชาปฏิบัติ อาจารย์จะต้อง
จัดเตรียมขั้นตอนการด าเนินงานไว้ ให้
นักศึกษา สามารถตรวจสอบด้วยตนเองว่า
ด าเนินงานได้ถึงขั้นตอนใดแล้ว มีขั้นตอน
ใดที่ตนเองยังท าไม่ได้ ก็ให้นักศึกษาท า
ความเข้าใจ หรือทบทวนการด าเนินงาน
ขั้นตอนนั้น ๆ ให้เข้าใจ จดจ า แล้วจึงไป
ฝึกปฏิบัติ ท ากระบวนการเช่นนี้ซ้ า ๆ จน
มั่นใจและปฏิบัติได้จริง 

4. การวัดผลประเมินผล 
1.น า Curriculum Mapping มา

ประกอบการพิจารณาก าหนดระดับ
คะแนนในการวัดผล  

2.ท าการบันทึกคะแนนกิจกรรมที่นักศึกษา
ท าอย่างชัดเจน 

3.มีการประชุมวิพากษ์ข้อสอบแต่ละรายวิชา 
4.ประชุมพิจารณาผลการเรียน เพื่อประเมิน

ภาพรวมผลการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา  

5.การส่งผลการเรียนให้กบัส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ควรส่งผลการ
เรียนผ่านระบบ Online เพราะระบบจะ
ช่วยในการค านวณ และสามารถเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน หรือใช้
ตรวจสอบความโปร่งใส ซึ่งอาจารย์ผูส้อน
สามารถเข้าระบบดูได้เมื่อต้องการ
ตรวจสอบในภายหลัง 

6.ควรให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

7.มีการทวนสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามCurriculum 
Mapping   

1 .เนื่องจากอาจารย์ที่ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนจบทางด้านการสอน เทคนิค
การสอนของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน 
เพื่อให้ทิศทางการสอนของส านัก
วิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2 . เนื่องจากส านักวิชาจะมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ จึงอยากให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีให้คงไว้ 

กระบวนการด าเนินงาน/วิธีการด าเนินงาน 

1. หลักการจัดการเรียยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การเตรียมการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้น 
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

1.การสอนในวิชาบรรยาย อาจารย์ผู้สอน
ควรสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจประเด็นเนื้อหาสาระใน
ระหว่างเรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ทั้งการบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนเอง 
การใช้สื่อวีดีทัศน์จากเหตุการณ์จริง
ประกอบการบรรยาย ใหน้ักศึกษาได้ท า
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
จากการชมวีดีทัศน์แล้วร่วมกันวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน 
หรือน าเสนอหน้าห้องเรียน 

3.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทหรือท า
การสอบย่อยทุกครั้งก่อนการสอนเพื่อเป็น
การทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมา  

4.อาจารย์ผู้สอนควรแทรกความรู้ด้าน
จริยธรรมวิชาชีพ  


