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คำนำ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งเสรมิ สมรรถนะและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ใช้เป็ นเครื่องมือในการ

แสวงหาองค์ความรูเ้พื่อการพัฒนาตนอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและใน

ระดับอาเซยีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจงึกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง

เร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่กำหนดโดยเร็ว  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงาน จัด

การศึกษาที่ดำเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถงึให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับ

บุคคลทั่วไป นักเรยีน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดต่างๆ ด้วยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มี

หลักสูตรการสอนภาคภาษาอังกฤษ จึงมีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆ 

จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้กำหนดการจัดตั้งกลุ่มองค์

ความรู้ “กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา” เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 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. พัฒนาห้องเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื่อให้ผู้ เรียนที่มี  ศักยภาพทาง

ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และด้านวิชาการ (Academic 

Literacy) และพัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ที่เน้นทักษะการฟังและการพูด

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพื่อให้

ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่จะจบช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และในโรงเรยีนขยายโอกาส  

3. จดักจิกรรมและสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น  

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

สำหรับนักเรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูง  

   (2) การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรยีนอย่างตอ่เนื่อง คร่ึงวัน/ทั้งวัน/หรอืมากกว่านัน้ รวมทัง้ 

   (3) การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ ส่งเสริม/กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น English 

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

กจิกรรมการอ่านในและนอกห้องเรียน ด้วยเนือ้หาสาระที่หลากหลาย เป็นต้น 
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4.  ให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไป และมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพิ่มเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเลือก

เรียนตามความสนใจความถนัดและศักยภาพ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงาน จัด

การศึกษาที่ดำเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา

ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรยีน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดต่างๆ ด้วยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บรกิาร มีหลักสูตรการสอนภาคภาษาองักฤษ จึงมีความรู ้ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอด

องค์ความรูด้้านภาษาอังกฤษ ทั้งเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆ 

จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้กำหนดการจัดตั้งกลุ่มองค์

ความรู้ “กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา” เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ 

1 นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ ์ คุณอำนวย 

2 นางสาวนนัทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน  คุณเอือ้ 

3 นายเอกชัย  ด้วงเอีย้ง คุณวิศาสตร ์

4 นายสุรชัย  น้อยคำเมือง คุณวิศาสตร ์

5 นายมานติย ์ ศรีวงั คุณประสาน 

6 นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์ คุณลิขติ 

7 นางสาวอลิสา  พจนารถ คุณกจิ 

8 นางสาวฐติารีย ์ จติรประทุม คุณกจิ 

9 นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฐ์ คุณกจิ 

10 นางสาวพิชชาภา  โหลสกุล คุณกจิ 

11 นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง คุณกจิ 

12 นายอรรคพล  ธรรมบุตร คุณกจิ 

13 นายกฤษฏิธ์เนศ  มัคคภาวธีวฒัน์ คุณกจิ 

14 นายเชาว์ฤทธิ ์ พนิิจ คุณกจิ 

15 นายเมธาวัฒน์  แสงใส คุณกจิ 

16 นางสาวจันทนา  อนุลีจนัทร์ คุณกจิ 

17 นางสาวโยสติา สมเจริญ คุณกจิ 

18 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม คุณกจิ 

19 นางสาวสนุทร ีพัชรประทีป คุณกจิ 

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

 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการดำเนินงาน : 

 สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดกรอบองค์ความรูห้ลักที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้ช้ีแจงให้หน่วยงานนำไปสู่การกำหนดองค์ความรูห้ลักที่จำเป็น

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 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เพื่อกำหนดองค์ความรูห้ลักที่จำเป็นใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยได้ดำเนนิกจิกรรม ดังนี้ 

 1.1.1 สอบถามความคดิเห็นของสมาชิกในการกำหนดองค์ความรูห้ลัก 

 การสอบถามความคดิเห็นของสมาชิกโดยที่ประชุมมอบให้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

เป็นผู้ดำเนินการ จากการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกที่เข้าร่วม พบว่า สมาชิกมีความต้องการในการ

พัฒนากระบวนการด้านการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองกับแนวทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 1.1.2 ที่ประชุมได้คัดเลือกงานด้านการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้กำหนดองค์

ความรู้เป็นเรื่อง “แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา” พร้อมทั้ง

กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ และถอดบทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีเทคนิคต่างกัน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่ได้เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และ

นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 1.1.3 ได้กำหนดรายชื่อสมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้สอดคล้องกับ

การดำเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมาชิกได้มอบให้ นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์  เป็นคุณเอื้อ (CKO 

ของกลุ่ม) เพื่อทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายของผลลพัธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องกลุ่ม และ

กำหนดาหน้าที่ของสมาชิกให้มีความเหมาะสม เพื่อการทำงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 1.2.1 รายชื่อสมาชิกและหนา้ที่ของสมาชิกกลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู ้(KM)  

 1.2.2 ชื่อองค์ความรูท้ี่ตอ้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอื “แนวทางและกระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศดา้นภาษา” ดังปรากฎในรายงานข้อ 1.1.2 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 กลุ่มองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ได้ประชุมกลุ่ม

ย่อย ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. และดำเนินกจิกรรมการจัดการ

ความรู้ โดยสมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษา และถอดบทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีแนว

ทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงสรุปขอ้มูลวิธีปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิด้านภาษาได้ดังนี้ 

 

ฝ่าย แนวทางการพัฒนาฯ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ การสอดแทรกกิจกรรมเสรมิความรู้ระหว่างเรียนเพื่อ

สรา้งความสนใจให้กับนักเรยีน 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกจิกรรมเสรมิภาษานอกห้องเรียน เพื่อส่งเสรมิ

ความรูโ้ดยใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์ 

ฝ่ายบรกิารการศึกษา การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็น

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วม 

และมีปฏสิัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติที่

หลากหลายรูปแบบ 
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง : 

 2.2.1 ภาพกจิกรรม 

 2.2.2 ข้อมลูวิธีปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิด้านภาษา ของสมาชิกกลุ่มความรู ้

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 สมาชิกกลุ่ม ได้ประชุมกลุ่มย่อย และดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. โดยครั้งนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เรื่องรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดัดแปลงความรู้ให้

เหมาะสมกับการนำไปใช้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาควรมีการปรับเปลี่ยนวิธี

ถ่ายทอดความรู้โดยที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีความสนุกสนานควบคู่กันไป มากกว่าการนั่งเรียนใน

หอ้งเรียน จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณารูปแบบแนวทางและกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ก่อนนำไปใช้

จรงิ 

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ 

     สมาชิกกลุ่ม หารือ เรื่องแนวทางและ

กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษา จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไดส้รุปองคค์วามรู้ไว้ว่า การ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาใหก้ับสถานศึกษาใน

ปัจจุบัน นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว 

ควรมีการส่งเสรมิทักษะทางดา้นภาษาโดย

กระบวนการอื่นๆ เพิ่มขึน้ ได้แก่  

1. การจดักจิกรรมเสรมิภาษานอกห้องเรียน เพื่อ

ส่งเสรมิความรูโ้ดยใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  

2. การเสรมิจัดกจิกรรมทางวฒันธรรมต่างชาติ

ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจใน

     สมาชิกกลุ่ม สรุปแนวทางที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คน้ควา้ข้อมูล ตั้งข้อสังเกต 

เพื่อปรับรุงให้เกิดแนวทางที่ดขีึน้ นำกระบวนการ 

PDCA มาปรับปรุงให้เกดิความเหมาะสม โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมด้านการเรียนการ

สอนในหอ้งเรียน ปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียน

การสอนเป็นแบบ Active Learning คอื การเรียน

จัดการเรียนการสอนที่เนน้ใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วม 

และมีปฏสิัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการ

ปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ และเสรมิสรา้ง

บรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในโรงเรียน 

เช่น การมีเจา้ของภาษาชาวตา่งชาติเป็นผูส้อน

ฝ่ายคลังและพสัด ุ การสรา้งบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีความเปน็

นานาชาต ิ

ฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพ 

การเสรมิจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างชาติต่างๆ 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป การเรียนการสอนโดยตรงจากเจ้าของภาษา เพื่อสรา้ง

ความคุน้ชิน และความกลา้แสดงออกของนักเรยีน 
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วัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึน้ 

3. การเรียนการสอนโดยตรงจากเจ้าของภาษา เพื่อ

สรา้งความคุน้ชิน และความกล้าแสดงออกของ

นักเรยีน 

4. การสรา้งบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหม้ี

ความเป็นนานาชาต ิ

นักเรียน การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างชาติ

ต่างๆ การจัดกจิกรรมเสรมินอกหลักสตูร 

 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 3.2.1 รายงานการประชุม 

 3.2.2 ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม 

 

4. การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

ตามที่สมาชิกกลุ่มได้ออกแบบกระบวนการดำเนินงาน และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาความ

เหมาะสมแล้ว สมาชิกจึงได้นำแนวทางและกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานจริง 

โดยได้ร่วมใช้ในการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็น

โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2563 และจะนำประสบการจากการนำความรู้ไปใช้มาสกัด

ออกมาเป็นขุมความรูอ้ีกครัง้หนึ่ง 

 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาต่างประเทศใน

ห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 

Active Learning 

รูปแบบการสอนในห้องเรียนที่เน้น

ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และมี

ปฏิสัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติทีห่ลากหลาย

รูปแบบ 

การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร เสรมิสรา้งบรรยากาศ และ

เสรมิสรา้งกจิกรรมความเป็น

นานาชาติภายในโรงเรียน 

มีเจ้าของภาษาชาวต่างชาติเปน็

ผู้สอนนักเรียน, การจดักจิกรรม

ทางวัฒนธรรมต่างชาติตา่งๆ, การ

จัดกจิกรรมเสรมินอกหอ้งเรียน 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 ผลที่เกิดจากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม ได้ค้นพบว่า 

เมื่อนำแนวทางการพัฒนาฯ ไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ สามารถทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษา หา

ความรูด้้านภาษามากขึน้ มีความกล้าแสดงออก และชื่นชอบในการเรียนรูว้ิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 
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4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 4.2.1 ผลการประเมินความคดิเห็นโครงการพัฒนาโรงเรยีนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดปทมุธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2563 

 

5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ได้ประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เล่าประสบการณ์ ผลที่ได้รับจากการนำแนวทางการดำเนินงานไปใช้ และนำเสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของสมาชิก ได้ผลดังนี้ 

 

กระบวนการ/

แนวทาง/วธิีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง และผลจาก

การนำไปใช้ 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา

ภาษาตา่งประเทศใน

ห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอน

เป็นแบบ Active Learning 

รูปแบบการสอนในห้องเรียน

ทีเ่น้นให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วม 

และมีปฏสิัมพนัธ์กับกิจกรรม

การเรียนรูผ้่านการปฏิบัติที่

หลากหลายรูปแบบ สง่ผลให้

ผู้เรยีนมาความสนใจในการ

เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

มากยิ่งขึน้ 

การเรียนการสอนใน

รูปแบบ Active Learning 

ให้คำนึงถงึระดับการช้ัน

ของผู้เรยีน และ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนการสอนให้

เหมาะสมกับระดับช้ันของ

ผูเ้รียนเป็นหลัก 

การจัดกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตร 

เสรมิสรา้งบรรยากาศ และ

เสรมิสรา้งกจิกรรมความ

เป็นนานาชาติภายใน

โรงเรียน 

มีเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ

เป็นผู้สอนนักเรียน, การจัด

กจิกรรมทางวัฒนธรรม

ต่างชาตติ่างๆ, การจัด

กจิกรรมเสรมินอกห้องเรียน 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความกล้า

แสดงออก และชื่นชอบใน

การเรียนรูว้ิชา

ภาษาตา่งประเทศเพิม่มาก

ขึน้ 

การมีเจา้ของภาษา

ชาวต่างชาติเปน็ผู้สอน 

หากเป็นไปได้ให้จัดหา

ผู้สอนชาวต่างชาติแบบ 

Native speaker เปน็หลัก 

ทั้งนีรู้ปแบบการดำเนนิ

กิจกรรมเสรมินอก

ห้องเรียน ให้เน้นกจิกรรม

เป็นกลุ่ม เพือ่เสรมิสรา้ง

ความกล้าแสดงออก ของ

ผู้เรยีนใหม้ากยิง่ขึน้ 
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5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 5.2.1 ภาพกิจกรรม 

 5.2.2 เอกสารประกอบการประชุม 

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 กลุ่มความรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ได้นำข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศด้านภาษา และสรุปองค์ความรูเ้รื่องแนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านภาษา จัดทำเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศด้านภาษา ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาต่างประเทศ

ในห้องเรียน 

การจัดการเรียนการสอนเป็น

แบบ Active Learning 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใน

รูปแบบ Active Learning ให้เหมาะสมกับ

ระดับช้ันของผู้เรยีน เช่น  

ระดับอนุบาล จะให้มีกิจกรรมการสังเกต  

ระดับช้ันประถมศึกษา จะมีการเรยีนการสอน

ในหนงัสอืประกอบกับกจิกรรมการเรียนรู้

เพิ่มเติม  

ระดับช้ันมัธยมศึกษา จะเป็นการเรยีนการสอน

ตามหนังสือ ตำรา และเสรมิสรา้งกจิกรรมการ

ออกแบบความคดิสรา้งสรรค์ เป็นกลุ่ม 

การจัดกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตร 

เสรมิสรา้งบรรยากาศ และ

เสรมิสรา้งกจิกรรมความเป็น

นานาชาติภายในโรงเรยีน 

จัดหาผูส้อนชาวต่างชาติแบบ Native speaker 

และจัดกจิกรรมเสรมิทักษะเปน็กลุ่ม แทรก

ความสนุกสนานไมใ่ห้ผูเ้รียนมคีวามกลัว

ภาษาตา่งประเทศ 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 6.2.1 กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน เรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศด้านภาษา 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรูท้ี่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรูเ้ป็นลายลักษณ์อักษร) 

การพัฒนาทักษะด้านภาษาควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีถ่ายทอดความรูโ้ดยที่นักเรยีนได้ลงมือปฏิบัติและ

มีความสนุกสนานควบคู่กันไป มากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมด้านการเรียน

การสอนในห้องเรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning คือ การเรียนจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย

รูปแบบ และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในโรงเรียน เช่น การมีเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ

เป็นผู้สอนนักเรยีน การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างชาติต่างๆ การจัดกจิกรรมเสรมินอกหลักสูตร 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 1. สมาชิกกลุ่ม 

2. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บันทึกอยู่ที่  รายงานการประชุมกลุ่ม KM คร้ังที่ 3/2564 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องกลุ่มความรู้) 

สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์สูง

หรอืผู้ที่มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

มากยิ่งขึ้น 

2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

สมาชิกกลุ่มได้นำแนวทางและกระบวนการพัฒนาฯ ไปใช้ในการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2563 

โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมาความสนใจในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

มากยิ่งขึน้ มีเจ้าของภาษาชาวต่างชาติเป็นผู้สอนนักเรียน, การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างชาติต่างๆ, การ

จัดกจิกรรมเสรมินอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความกล้าแสดงออก และชื่นชอบใน

การเรียนรูว้ิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2563 
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2. รายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

3. สรุปการดำเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีแนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศด้านภาษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประสิทธิภาพ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

- 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรูท้ี่ได้) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามาถนำองค์ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการจัดทำ การพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจยั (R2R) ด้านการจัดกจิกรรมบรกิารวชิาการได ้

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) 

นำนวัติกรรมหรอืวิธีการใหม่ที่พบจากการวิจัยไปประยุกตใ์ช้ในการดำเนินงานด้านอื่นตอ่ไป 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
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รายชื่อสมาชิกการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 

กลุ่มองค์ความรู้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ลำดับท่ี ชื่อ – นามสกุล บทบาทหน้าที่ 

1 นางสาวนนัทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน  คุณเอือ้ 

2 นางสาวอลิสา  พจนารถ คุณกจิ 

3 นางสาวฐติารีย ์ จติรประทุม คุณกจิ 

4 นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฐ์ คุณกจิ 

5 นายมานติย ์ ศรีวงั คุณประสาน 

6 นายเอกชัย  ด้วงเอีย้ง คุณวิศาสตร ์

7 นางสาวพิชชาภา  โหลสกุล คุณกจิ 

8 นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง คุณกจิ 

9 นายอรรคพล  ธรรมบุตร คุณกจิ 

10 นายกฤษฏิธ์เนศ  มัคคภาวธีวฒัน์ คุณกจิ 

11 นายเชาว์ฤทธิ ์ พนิิจ คุณกจิ 

12 นายสุรชัย  น้อยคำเมือง คุณวิศาสตร ์

13 นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ ์ คุณอำนวย 

14 นายเมธาวัฒน์  แสงใส คุณกจิ 

15 นางสาวจันทนา  อนุลีจนัทร์ คุณกจิ 

16 นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์ คุณลิขติ 

17 นางสาวโยสติา สมเจริญ คุณกจิ 

18 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม คุณกจิ 

19 นางสาวสนุทร ีพัชรประทีป คุณกจิ 
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รูปภาพกิจกรรมประชุมกลุม่ย่อย และดำเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ 
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รูปภาพกิจกรรมการนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
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ผลการประเมินความคิดเหน็โครงการพัฒนาโรงเรยีนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

สู่การเป็นโรงเรยีนที่มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ปีการศกึษา 2563 
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