
 

รายงานสรุปการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต (KM)  
“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)” 

ปีการศึกษา 2562  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
วันที่  9  เมษายน  2563  ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ
ในเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของ
งาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคนหาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีองค์
ความรู้ใหม่หรือเกิดนวัตกรรมที่ได้จากความรู้ทีห่ลากหลาย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดท าโครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะฯ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) นั้น และเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และน าไปสู่การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพในด้านการผลิตบัณฑิต 

จากการด าเนินโครงการมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน  35  คน สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

ผลส าเร็จของโครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ มีบุคลากร 
จ านวน  35 คน ตามเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในประเด็นหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 
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บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการ

ด าเนินการในเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถ 
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มี
องค์ความรู้ใหม่หรือเกิดนวัตกรรมที่ได้จากความรู้ที่หลากหลาย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดท าโครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะฯ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) นั้น และเพ่ือให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และน าไปสู่
การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพในด้านการผลิตบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓๕  คน 

พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2  อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 9  เมษายน 2563 
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รายงานสรุปการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต (KM)  
“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)” 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

 
 
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 35 คน โดยการระดมสมองและเสนอความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้ 

 
ผู้ด าเนินรายการ มีรายชื่อ ดังนี้ 
1. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

เป็น คุณอ านวย (facilitator) 
2. ผศ.ดร.ส าราญ วิเศษ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพฯ   

เป็น Note Taker 
 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมแลกเปลี่ยน มีรายช่ือ ดังนี้ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริหาร 

วิชาการ คณะครุศาสตร์ 
2.  อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย   อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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จากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต ประเด็นหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem Based Learning) สรุปได้ดังนี้  
 

การจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้ 

วิธีการ/ขั้นตอน ผลการน าไปใช้ประโยชน์ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based 
Learning) 

1. ศึกษาประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็น สิ่งที่อยากเรียนรู้ หรือ
ปัญหาในการศึกษาในห้องเรียน 
3. ผู้สอนน าปัญหาทางหลัก
กฎหมายที่เกิดขึ้นจริงมาเป็น
กรณีศึกษาให้นักศึกษา 
4. ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพ่ือจะได้
ทราบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลในเรื่องดังกล่าว และ
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 
5. ใช้ปัญญาในกรณีศึกษา เพื่อเขียน
โครงการในการลงพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติจริง 

1. ปัญหา การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
    -การฟัง ใช้ทรัพยากร ห้อง Sound Lab เพ่ือ
เสริมทักษะการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการฟัง 
การสนทนาโต้ตอบระหว่างนักศึกษากับผู้สอนที่
เป็นเจ้าของภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
    -การพูด มอบหมายให้นักศึกษาถ่าย VDO 
Clip โดยสื่อสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ทบทวนค าศัพท์
หรือสืบค้นค าศัพท์เพิ่มเติมทางสื่อ Online และ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
    -การอ่าน ก่อนเรียนให้นักศึกษาอ่านบทเรียน
ก่อน 
    -การเขียน ให้นักเรียนเขียนตามค าบอก
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ได้ทบทวน
ค าศัพท์ที่ได้เรียนมา ได้สังเกตการสะกดค าการ
อ่านออกเสียงและนักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากสื่อ Online หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
2. ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่จริง ซึ่งนักศึกษาได้เข้าใจ
รากฐานของปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง และ
สามารถเอาหลักแนวคิด ทฤษฎี มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนได้ ถือเป็นการเปิด
ห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนเมื่อเจอกับสภาพ
ปัญหาจริง และนักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูด 
การถามกับชาวบ้าน 
3. จากปัญหาในการเรียนรู้ในห้องเรียนสาขาวิชา 
น านักศึกษาไปศึกษาจากสถานที่จริง แหล่ง
ความรู้จริง 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 


