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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล 
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง    มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง 
ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.
วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการความรู้ ไว้ คือ ส าหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ 
เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 

1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1)  การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4)  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5)  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม

ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6)  การจัดบันทึก “ขุมความรู้”  และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่

ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge( และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge( ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม( อยู่ในสมอง (เหตุผล( และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของ
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ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ( การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน
คนเดียว 

กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่ง
มีดังนี ้(ท่ีมา : www.siamhrm.com( 

1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะคัดเลือกว่าจะใช้
เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถท าได้หลายทาง เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้พวก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT( หรือการประชาสัมพันธ์บน Web board 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการซึ่งจะแบ่งได้สองกรณีได้แก่ Explicit Knowledge 
อาจจะจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ หรือ Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ 
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การ
ยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
1. "คุณเอ้ือ" คือผู้ที่ท าให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนน า

สนับสนุนทรัพยากรแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความส าเร็จหลากหลาย 
รูปแบบ  

2. "คุณอ านวย" ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และอ านวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม 
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3. "คุณกิจ" ผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่า คุณกิจคือผู้จัดการความรู้ตัวจริง 
เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge( และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพ่ือ การ
ปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  

4. "คุณลิขิต" ท าหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจท าหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือท า
หน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต” จด 
บันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอ่ืน ๆ  

5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM ค าว่า "วิศาสตร์" มาจากค าว่า "IT wizard" หรือ
พ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการด าเนินการ KM  

6. "คุณประสาน" ในการท า KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน" จะท า
หน้าที่ประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่ายท าให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก เกิดการหมุน
เกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน" 
 

โมเดลปลาท ู

 

 
 

“โมเดลปลาท”ู เป็นโมเดลอย่างง่าย ของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน คือ 
 1. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision-KV( หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของ
การจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะท าจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะท า KM ไปเพ่ืออะไร?” โดย”หัวปลา” 
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นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ด าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอย
ช่วยเหลือ 

2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS( เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญ ซึ่ง “คุณอ านวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีมให้เกิด
การหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 
 3. ส่วน “หางปลา” ( Knowledge Assets-KA( เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จาก
การเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หาง
ปลา” นี้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป 

 

ผลด าเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 1.8 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model( ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills( (www.p21.org ( ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้
พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  
และความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  

ในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับ 
ที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การท ากิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่ถือว่ามี
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ประสิทธิภาพ นั้น ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor( ผู้สอนต้องมีลักษณะของผู้
ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching( และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น าผู้เรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการ
เรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent( ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะ นั่นคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill( ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19  

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี 3 ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 3. การเรียนรู้แบบขั้นบันได (IS( 
1.กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ

ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระท าจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสุขที่จะเรียน มีลักษณะดังนี ้

     1.1 การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning( การเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะ
ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานใน
ชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และ
วิธีการประเมิน 

              1.2 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning( การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้(teacher(เป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (facilitator( หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide( ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม 
กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง   ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้เรียน
ได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัวความรู้ (knowledge( หรือวิธีการหาความรู้ (searching( แต่เป็นทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills( ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career 
skills( ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills( การ
ออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving( ทักษะการสื่อสาร (communicating( และทักษะ
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การสร้างความร่วมมือ(collaboration(ประโยชน์ที่ได้ส าหรับผู้สอนที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับผู้สอนด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
ด้วย   

              1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning( ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้
ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมาก ๆ Teach less..Learn More”  การเรียนแบบ Learning 
by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุก
ขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่
กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจน
ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น ผู้สอนจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ 
“มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันท ี

             1.4 การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning( เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทาย
ผู้สอนมากที่สุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน 
โดยมีผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (facilitator(  

 2.กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งหรือ
ถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เหตุการณ ์ต่าง ๆ จากผู้สอนยังไปผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

     2.1 การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep Listening( โดยใช้เทคนิค สุนทรียสนทนา(Dialogue( 
เป็นการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังผู้อ่ืนพูดอย่างตั้งใจ ฟังให้มาก 
พูดให้น้อยลง ไม่พูดแทรกขณะอีกฝ่ายก าลังพูด ท าให้ฟังและได้ยินมากขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในการท างานหรือการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 

              2.2 การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Communities of Practice หรือ CoP ซึ่งเป็น
การดึงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมา  เพ่ือแลกเปลี่ยนและท าให้เกิดการเรียนรู้   

  2.3 การฝึกทักษะการท างานเป็นทีม, เรียนรู้แบบกลุ่ม ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนท างานร่วมกันตามวิธีแห่งประชาธิปไตย 
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              2.4 การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีเพ่ือวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสาร
สารสนเทศ ใช้เครื่องมือสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย (คอมพิวเตอร์ เครื่อง เล่นมีเดีย ฯลฯ( และ social network 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือเข้าถึง (access( จัดการ (manage( ผสมผสาน (integrate( ประเมิน (evaluate( และ
สร้าง(create( สารสนเทศ เพ่ือท าหน้าที่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. การเรียนรู้แบบข้ันบันได(IS) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามที่คาดหวังนั้น   
มีมากมายหลายวิธี กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ  ที่ผู้สอนสามารถน าไป
ปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและธรรมชาติของวิชา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีข้ันตอนดังนี ้

    ขั้น   L1  การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question( เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

    ขั้น  L2  การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search( เป็นการฝึกแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตหรือจากการปฏิบัติ
ทดลอง เป็นต้น 

    ขั้น  L3  การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct( เป็นการฝึกน าความรู้และสารสนเทศหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ 

    ขั้น  L4  การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate( เป็นการฝึก
ให้ความรู้ที่ได้มาน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 

    ขั้น  L5  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve( เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

 คุณลักษณะของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers( เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 ผู้สอนก็จ าเป็นต้องมีทักษะ 8 ประการด้วยกัน เพ่ือที่จะสร้าง/ส่งมอบ/ถ่ายทอด

ความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนได้ เรียกว่าเป็น ผู้สอนพันธุ์ C (C-Teachers( 

C-Teachers ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ผู้สอนระดับซีแต่อย่างใด หากหมายความถึงผู้สอนที่มีทักษะต่าง ๆ ซึ่ง

มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในอนาคตนั่นเอง C-Teachers ประกอบไปด้วยทักษะที่จ าเป็น 8 ประการได้แก ่
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1. C-Content 
หมายถึง การที่ผู้สอนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการสอน C-Content ถือเป็นลักษณะที่ 

จ าเป็นอย่างที่สุดและขาดไม่ได้ส าหรับผู้สอน เพราะถึงแม้ผู้สอนจะมีทักษะ C อ่ืนที่เหลือทั้งหมด แต่หากขาดซึ่ง
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนของตนแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ผู้สอนที่ไม่แม่นในเนื้อหา หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนพยายามถ่ายทอด/ส่งผ่านให้แก่ผู้เรียน 
 

2. C-Computer (ICT) Integration 
หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

เหตุผลส าคัญท่ีผู้สอนจ าเป็นต้องมีทักษะด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้ ICT โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้ว หากมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
          3. C-Constructionist 

หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Constructionism ซึ่งมุ่งเน้นว่า การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคล จากการที่ได้ลงมือท ากิจกรรมใด ๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีอยู่ในตัวบุคคลนั้นมาก่อน ผู้สอนที่เป็น ผู้สร้างสรรค์ไม่
เพียงแต่ใช้ทักษะนี้ในการพัฒนาในด้านของเนื้อหาความรู้ใหม่ส าหรับผู้เรียน หากยังสามารถน า ไปใช้ในการสร้าง
แผนการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ผ่านการลงมือผลิต
ชิ้นงานต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

            4. C-Connectivity 
            หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือนอาจารย์ทั้งใน
สถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา บ้าน และ/หรือชุมชนเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างดี เมื่อสิ่งที่เรียนรู้มี
ความสัมพันธ์โดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับความสนใจ ประสบการณ์ ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของผู้เรียน การ
ที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในชั้นเรียนกับเพ่ือน อาจารย์ในสถานศึกษา บ้านและสังคมแวดล้อมที่
ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งได้มากเท่าใดก็ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงได้มาก
เท่านั้น 
            5. C-Collaboration 
             หมายถึง การที่ผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องมีทักษะในบทบาทของการเป็นโค้ช หรือที่ปรึกษาท่ีดีในการเรียนรู้ (ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง( ของผู้เรียน รวมทั้งการเป็นผู้เรียนเองในบางครั้ง ทักษะส าคัญของการเป็นโค้ช
หรือที่ปรึกษาท่ีดีนั้น ได้แก่ การสร้างฐานการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม อ านวยให้ผู้เรียนเกิดฐาน



 
9 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์  

การเรียนรู้ที่จะต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้ึนได้ ทั้งนี้การเรียนรู้จะเกิดข้ึนในผู้เรียนได้อย่างจ ากัดหาก
ปราศจากซึ่งฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากผู้สอน 
             6. C-Communication 
              หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่เฉพาะการพัฒนา
ให้เกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารที่ดี เช่น การอธิบายด้วยค าพูด ข้อความ ยกตัวอย่าง ฯลฯ เท่านั้น หากยังหมาย
รวมถึงการเลือกใช้สื่อ (Media( ที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะน าเสนอ หรือ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
              7. C-Creativity 
              หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะบทบาทของผู้สอนในยุคสมัยหน้านั้นไม่ได้
มุ่งเน้นการเป็นผู้ป้อน/ส่งผ่านความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง หากมุ่งไปสู่บทบาทของการสร้างสรรค์ ออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผู้สอนจะได้รับการคาดหวังให้สามารถท่ี
จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              8. C-Caring 
              หมายถึง การที่ผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนาและความห่วงใยอย่างจริงใจแก่
ผู้เรียน ในทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น ทักษะ Caring นับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะความมีมุทิตา รัก 
ปรารถนาดี และห่วงใยกับผู้เรียนของผู้สอนนั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอน ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย แทนความรู้สึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู้ ซึ่งการตื่นตัวอย่างผ่อน
คลาย ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่จริง 
คุณลักษณะจ าเป็น 8 ประการส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies 

1. ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning( หมายถึง ความสามารถของ

ผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตน รู้จักวิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้น  ๆ 

อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ไม่ต้องให้มีผู้ใดมาบังคับ รวมทั้งการมีความเป็น

ผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้  ถือว่ามีความส าคัญมากเป็นอันดับแรกและเป็นทักษะที่ต้องการ การ

ปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผู้สอน จากระบบการศึกษา หรือจากสังคมเท่านั้น หากยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจากครอบครัวเป็นส าคัญ 

2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills( หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการฝึกฝนทักษะ

การคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนทักษะด้านการคิดนั้นประกอบไปด้วย

การคิดในหลายลักษณะ แต่ที่ส าคัญมากส าหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิด
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อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learners( การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers( การคิดไตร่ตรอง (Reflective 

Thinking( รวมทั้ง ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers( 

3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators(หมายถึง การที่

ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีทักษะของการเป็นผู้น ารวมทั้งการเป็นผู้ตามที่ดี 

สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงาน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

เป้าหมายร่วมกันให้กับผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ได้ รวมทั้งการเป็นผู้ ฟังและผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ดี โดยผู้ เรียน Gen 

Net/Tweenies ควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning( โดยทักษะที่

ต้องมุ่งเน้น ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร (Communication Skill( อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers( หมายถึง การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนักส ารวจที่ดี

ชอบที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตน โดยสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง 

รวมทั้งสืบค้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ทักษะส าหรับการสืบเสาะค้นหานี้ครอบคลุมการที่ผู้เรียน จะต้องมีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศที่

เหมาะสม เพ่ือให้สามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความกระตือรือร้น (Active Learners( หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนในลักษณะเชิงรุก 

กล่าวคือไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่งๆ( ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ผู้เรียนเชิงรุกหมายถึงการที่ผู้เรียนจะต้อง

เป็นผู้ร่วมมือที่ดีของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับในการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้เรียนควรให้ความ

ใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive( ศึกษาเนื้อหา รู้จักถาม/ตอบค าถามในบริบทที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ที่มี

ความหมายให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูก

กาลเทศะ 

6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Skills( ในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในด้านการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือโปรแกรมส านักงานเท่านั้น หากหมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถดูแล

รักษาเครื่องมือและ/หรือระบบต่าง ๆ ได้ในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถของผู้เรียนในการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น (Search Skills( ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/

หรือ ทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น 
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7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second Language Skills( หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 

ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสอง เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลักของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ใน

ระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ภาษาสากลส าหรับสังคมไทยที่ถือได้ว่าส าคัญมากท่ีสุด คือ

ภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการ น าไปใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดในโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ใน

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ในยุคสมัยหน้านั้น ควรมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนในด้าน

ภาษาอังกฤษ 

8. ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures( และความตระหนักถึงความเป็นไปในโลก (World 

Awareness( หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดับ

ที่เพียงพอที่จะท าให้รู้จักตนเอง รู้จัก “ราก” หรือประวัติศาสตร์ของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ 

(Self-Identity( เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกต่างกับสังคม/โลกรอบตนเองได้โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization( ซึ่งการเชื่อมต่อกันบนโลกสามารถเกิดข้ึนได้ภายในพริบตา ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมนับวันจะน้อยลงทุกทีการที่พลเมืองในสังคมใดสามารถจะคงไว้ในวัฒนธรรมที่ดีของตนเองไว้

ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับวัฒนธรรมและความเป็นไปในทางที่ดีของโลกภายนอกได้ก็จะท าให้สังคมนั้นมี

ความได้เปรียบเหนือสังคมที่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และคอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอ่ืน ๆ 

เข้ามาเพียงทางเดียว 

ผู้เรียนยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z( มีพฤติกรรมชอบใช้อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกัน
ว่าเป็นชาวเน็ต (netizen( เกือบครึ่งหนึ่งของผู้เรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเหตุผลความจ าเป็นต่าง ๆ ของครอบครัว 
บางคนต้องเผชิญกับสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เรียนบางคนถูกท าร้าย
จากผู้ปกครองตนเอง อันเนื่องมาจากความยากจน พ่อแม่ติดสุรายาเสพติด สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมี
ความแตกต่างกันมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมลพิษทางสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจผู้เรียนทั้งสิ้น ซึ่งอาจท าให้
ผู้เรียนมีสมาธิสั้นขาดแรงบันดาลใจ มีความรู้ผิด ๆ ได้เรียนรู้แบบผิวเผิน ผู้สอนต้องรู้และเข้าใจในตัวผู้เรียนส่วน
หนึ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆดังกล่าว  มีความเมตตา รัก ปรารถนาดี และห่วงใยผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเชื่อใจมกีารตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย แทนความรู้สึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู้  
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รูปแบบหรือเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning( 
- การเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research–based Learning( 
- การเรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning( 
- การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction( 
- การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative/Collaborative Learning( 
- การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI( หรือสื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การใช้เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tools( 
- เทคนิคการใช้ Concept Mapping 
- เทคนิคการใช้ Learning Contracts 
- เทคนิคบทบาทสมมติ (Role Playing Model( 
- เทคนิคหมวก 6 ใบ 
- เทคนิคการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์(Jigsaw(  ฯลฯ 
 

การด าเนินการการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  
ปีการศึกษา 2563 

การผลิตบัณฑิต เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงาน และการจัดท าผลงานวิชาการ เป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงมี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้”การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”ให้กับคณาจารย์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญของคณะ ถ่ายทอดประสบการณ์ เล่าสู่ฟังและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  

 
สรุปความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2563 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
ประเด็นความรู้ : “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”  
หัวข้อการจัดการความรู้ : การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน  
                               ศตวรรษท่ี 21 
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน  15  คน 



 
13 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์  

วัน เดือน ปี ด าเนินการ : 22 กรกฎาคม 2564 
สรุปความรู้ที่ได้ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดย สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning( เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ PBL มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกทักษะการคิดของนิสิตในการแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ คิด

วิจารณญาณ การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย 

องค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน  

1.ปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง (Scenario) ต้องเป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นความสนใจขอหรือพัฒนา 
Scenario ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร เรียนรู้ค านึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้
บูรณาการความรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาของ Scenario ต้องค านึงถึงแนวคิดหลักของ
หลักสูตร  

2. Self- Directed Learning เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นิสิตรับรู้ความต้องการในการเรียนของตนเองได้ 
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ สามารถบอกและระบุทรัพยากรที่ช่วยการเรียนรู้ได้และใช้วิธีการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้เพียงใด โดยมีข้อตกลง
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียนคือ ความต้องการการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้คุณค่ากับประสบการณ์การ
เรียนรู้แต่ละบุคคล มีความพร้อมในการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและท าให้เกิดแรงจูงใจภายใน  

3.Small group ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning สามารถท าได้ ทั้งกลุ่ม
เล็กและกลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มเล็กมีผู้เรียนประมาณ 10-12 คน โดยใช้กับผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 และกลุ่มใหญ่จ านวน
ผู้เรียนประมาณ 20 คน ใช้กับผู้เรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยกลุ่มเล็กมีข้อดีคือ สามารถสังเกตของผู้เรียนได้ทั้งหมด
และประเมินศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้ แต่มีข้อเสียคือสิ้นเปลือง ทรัพยากรและต้องใช้ผู้สอนจ านวนมาก แต่
กลุ่มใหญ่มีข้อดีคือสามารถพัฒนาความเป็นผู้น า มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และได้ข้อมูลที่หลากหลาย ประหยัด
ทรัพยากร แต่ ไม่สามารถประเมินศักยภาพผู้เรียนได้รายบุคคลได้ 
ลักษณะท่ีจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา  
2. การสนับสนุนการท างานของกลุ่มย่อย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างอิสระ ความรู้ตาม

หลักวิชาการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประเมินผล  
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ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. เตรียมความพร้อมนิสิตในการจัดการเรียนการสอน ก่อนจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 ผู้สอนท าการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของ
นิสิตเป็นรายบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ เพ่ือปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเบื้องต้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเพ่ือความเข้าใจ ก่อนที่จะให้
ผู้เรียนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนวทางในการเรียนรู้ ที่นิสิตช่วยกันคิดและอยากลงมือปฏิบัต ิ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA  
5. สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเคารพในเงื่อนไขและกติกา

ที่ก าหนดขึ้น โดย ทุกคนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
6. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติได้กิจกรรมต่าง ๆ   โดย

ผู้สอนจะคอยเป็นผู้แนะน า ตอบค าถามและสังเกตผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 
 7. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรมและให้นิสิตน าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยผู้สอนเป็นผู้

คอย สนับสนุนให้เกิดการน าเสนอที่หลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดแนวคิดในการน าเสนอ 

8. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานและ 

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ 

สอนเป็นหลัก 

ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ไขปัญหา เพราะ

ต้องสรุป และวิเคราะห์งานวิจัยให้ได้ตามใบงานที่ก าหนด  
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วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิปจิตตฤกษ์ (แปล(. ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ  
          : ส านักพิมพ์ Open Worlds. 2554. 
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