
กลุ่มที่  1  

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคเรียนให้เก่งเป็นคนเรียนเก่ง” 

ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้ 

1. นางสาวสุภัลตรา  ธงวิชัย 
2. นางสาวพิสมัย  มังสี 
3. นางสาวปิยพร  พิมสลัด 
4. นางสาวนภาพร  นาเมืองรักษ์ 
5. นางสาววิภาดา  บัวเพียร 
6. นางสาวนลินทิพย์ เสนวันตะ 
7. นางสาวจิราวรรณ วงหาจักษ์ 
8. นายปฏิภาณ  อ่ึงพอง 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เทคนิคเรียนให้เป็นคนเรียนเก่ง” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการโรงแรม  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคเรียนให้เป็นคนเรียนเก่ง” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  
๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

 คนที่เรียนเก่งมีข้อได้เปรียบกว่าคนที่เรียนไม่เก่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะสอบเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มากกกว่า อีกท้ังยังเป็นความภาคภูมิใจให้กับตนเองและพ่อแม ่ดังนั้น  “เทคนิคเรียน
ให้เก่งเป็นคนเรียนเก่ง” สรุปได้ดังนี้ 

1. แบ่งเวลาให้เป็น  ถึงแม้ว่าเราจะชอบเล่นเกมส์ อ่านการ์ตูน เล่นกีฬา ดูหนัง ฟังเพลง ขอแค่เรา
แบ่งเวลาให้เป็น แค่นี้ก็สามารถแบ่งเวลาเรียนได้ 

2. ทบทวนล่วงหน้า-หลัง เรียนเข้าหัวไม่ต้องจ าเคล็ดลับง่าย ๆ อ่านล่วงหน้า ก่อนเข้าห้องเรียนสัก 
10-15 นาที อ่านผ่าน ๆ แค่หัวข้อก็พอว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง 

3. คนเรียนเก่งไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  เช่น ดินพอกหางหมู แต่ก็เชื่อว่าดินพอกหางหมูมันไม่ดีเพราะ
เวลามีการบ้านควรท าให้เสร็จแล้วค่อยท ากิจกรรมอย่างอ่ืน ฉะนั้น เรียนเก่งจะต้องไม่ท าตัวเหมือน
ดินพอกหางหมู 



4. คนเรียนเก่งไม่เรียนอัดก่อนสอบ ข้อนี้ตามสองข้อที่แล้วมาติด ๆ ถ้าน้องปล่อยพอกไว้ตั้งแต่ต้น
เทอม ยันปลายเทอมแล้วมาอัดอ่านทีเดียวก่อนสอบมันจะไม่ทันเอาหลายเรื่องหลายวิชาถ้าใคร
เคยเรียนอัดก่อนสอบคงรู้ดีอาจจะท าให้สมองเครียดได้ 

5. คนเรียนเก่งลงมือท าโจทย์แบบฝึกหัดการบ้าน เช่น ถ้าเรียนทฤษฎีเยอะจะให้ไม่สนใจในการเรียน
เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นการบ้านแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอบถามหาความรู้จะท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

6. คนเรียนเก่งท า (Mindmap) เรียนรู้จากภาพใหญ่ไปภาพเล็ก มันน่ากว่าเยอะมากถ้าเรามอง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมดโดยรวมว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ละข้อหัว
เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

7. คนเรียนเก่ง ท าสรุป / ชื่อโน้ตด้วยตนเอง การท าสรุปหรือช๊อตโน้ตจะเป็นเสมือนการทบทวนและ
สรุปเนื้อหาด้วยตัวเอง 

8. คนเรียนเก่ง ติวเป็นกลุ่มกับเพ่ือน ผลัดกันถามผลัดกันตอบ  การอ่านคนเดียวบางครั้งเราก็
มองข้ามเรื่องส าคัญบางเรื่องไป การจับประกลุ่มกะเพ่ือน ติว หรือผลัดกันถามตอบ ก่อนสอบจะ
ท าให้เราได้ในส่วนที่เรามองข้ามไป 

9. มั่นใจในตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ได้  ข้อห้ามที่ส าคัญมาก ๆ ห้ามคิดว่าตัวไม่เก่ง
แล้วไม่สามารถท าได้เด็ดขาด เด็กไม่เก่งก็มีวิธีเรียนดีของเด็กไม่เก่งเหมือนกัน (ท้อได้แต่ห้ายอม
แพ้) 

10. คนเรียนเก่ง ดูแลตัวเอง กินให้พอ นอนให้พอ  หลาย ๆ คนคิดว่า นี่คือเคล็ดลับตรงไหนเนี่ย แต่ที่
จริงแล้วมันเป็นสุดยอดเคล็ดลับที่ท าให้น้องเก่งจากภายในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ กินอ่ิมนอน
หลับส่งผลให้สมองปลอดโปร่งตามไปด้วย 
 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 



นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

      

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 2 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี” 

1. นายอภิวัฒน์  สมอุดม 
2. นายอภิชาต  ชมพูทอง 
3. นายธนวิชญ ์  กาสีวงศ์ 
4. นางสาวนภาพร  พรมศรีสุข 
5. นายธนกฤต  คุสนั่น 
6. นางสาวพัชรา  แสงเขียว 
7. นางสาวจารุวรรณ ทรงรัตน์ 
8. นายวิทยาคม  ค าจ าปา 
9. นายสุทธิพงศ์  สุทธิแสน 
10. นายกฤษปกรณ์  แซ่ลิ้ม 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
     ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  
๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

 ทุกคนที่เรียนก็อยากได้เกรด A  อยากเรียนให้ได้เกรดตามที่หวังไว้ ซึ่งสามารถท าได้ไม่ยาก แค่มีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่น  ดังนั้น “เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี” สรุปได้ดังนี้ 

1. มีสมุดบันทึกตารางหรือปฏิทินไม่ว่าจะมีสมุดบันทึกตารางเวลาซึ่งพกมาเป็นเป้ ทุกครั้งที่กลับจาก
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ลองตรวจปฏิทินและดูซิว่ามีภารกิจอะไรบ้าง 

2. แปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ 
3. เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้าความรู้เก่า 
4. ติวให้เพ่ือน 
5. หลีกเลี่ยงการจัดโน้ตด้วยข้อความล้วน ๆ  
6. วางรากฐานให้มั่นคง 
7. อ่านบทสรุปก่อนเริ่มเรียน 
8. ตั้งใจฟังในห้องเรียน 



9. ฝีกจับประเด็น 
 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 



นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 3 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เคล็ดลับเรียนเก่ง ความจ าดี” 

1. นางสาวประกายฟ้า ถาลี 
2. นางสาวปิยรีตน์  แก้วนิวงศ์ 
3. นางสาวธิชากร  สนมศรี 
4. นางสาวสุริยาพร  มานิล 
5. นายอนันต์ชัย  ได้เงิน 
6. นายปิยพัทธ์  ปัญญาวงค์ 
7. นายธีรภัทร์  แสนบุญ 
8. นายฐาปกรณ์  อุดตา 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เคล็ดลับเรียนเก่ง ความจ าดี” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เคล็ดลับเรียนเก่ง ความจ าดี” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  
๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

 ส าหรับการเรียนหนังสือที่ต้องเรียนให้เก่งแล้ว "ความจ า" เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะจะท าให้เราเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลให้ความจ าดีขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังนั้น “เคล็ดลับเรียนเก่ง ความจ าดี” สรุปได้ดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจในเนื้อหา 
2. ท าแผนผังความคิด เพ่ือท าความเข้าใจ 
3. อ่านบททบทวนบทเรียน 
4. สร้างสูตรให้ตนเองเข้าใจ 
5. ออกก าลังกายสมอง 
6. พักสมอง 
7. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
8. ทดสอบความรู้ของตนเอง 
9. สรุปและจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 
10. ติวเป็นกลุ่มกับเพ่ือน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
11. สร้างความม่ันใจในตนเอง 
12. เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปภาพ 



13. อ่านบทสรุปก่อนเริ่มเรียน 
14. ฝึกจับประเด็นที่ส าคัญ 
15. ตั้งใจฟัง และคิดตาม 
16. ให้รางวัลตนเอง 
17. ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป 
18. มีความสุขกับการเรียน 
19. แบ่งเวลาให้เป็น 
20. ไม่เข้าใจให้ถาม 
21. อย่าคิดว่าตนเองเรียนไม่เก่ง 

 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

           



กลุ่มที่ 4 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “วิธีเรียนอย่างไรให้สนุก” 

1. นางสาวยุวดี  สุขภูวงศ ์
2. นางสาวสุภาวรรณ ชนะพจน์ 
3. นางสาวชุติมา  บัวลอย 
4. นางสาวปิยะธิดา  ปามี 
5. นางสาววิภาดา  นาคอก 
6. นางสาวทิพย์สุดา  ผะกาแดง 
7. นางสาวนุจเรศ  พันเกตุ 
8. นางสาวอริศรา  พันธ์นิยม 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “วิธีเรียนอย่างไรให้สนุก” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “วิธีเรียนอย่างไรให้สนุก” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  
๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

การเรียนควรเริ่มต้นจากการส ารวจว่า   ตนเองชอบเรียนอะไร  เก่งวิชาไหน  อ่อนวิชาไหน  เมื่อรู้
จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ค่อย ๆ ปรับปรุงแก้ไข  การเรียนโดยไม่อ่านหนังสือเรียนก็เปรียบเสมือนการว่ายน าโดยไม่อบอุ่น
ร่างกายก่อน  การอบอุ่นร่างกายก่อนลงน้ าจะท าให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ าได้  เช่นเดียวกับการอ่าน
หนังสือเรียนก่อนเข้าเรียน  จะท าให้เราเข้าใจเนื้อหาและส่วนส าคัญของบทเรียนได้เร็วขึ้น ซึ่งจะท าให้เราเรียนได้สนุกไม่
น่าเบื่อ “วิธีเรียนอย่างไรให้สนุก” สรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนรู้  ทัศนคติของเราต่อการเรียนมีผลอย่างมาเพราะการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับส าเร็จ
แล้วครึ่งหนึ่ง การเรียนไม่เก่ง เรียนช้า ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่ง แต่เขาอาจจะมีปัญหา เรื่อง ทัศนะคติต่อ
ตนเอง สมาธิ การจดจ่อเอาใจใส่ในการเรียนช่วยเราให้เรียนดีขึ้น เราต้องตั้งเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ความพากเพียรในกาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2. การท าความเข้าใจ  การเรียนด้วยความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้เป็นตัวช่วยที่ท าให้เราเกิดความสนุกใน
การเรียนมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและประเมินผลอยู่    เรื่อย ๆ ตราบที่ความ
คิดเห็นของเรายังอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง อย่างกลัวที่จะวิจารณ์สิ่งที่ก าลังเรียนรู้หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนได้ 



3. การวาแผนและจัดตารางเรียน มีค ากล่าวว่า “ถ้าคุณพลาดที่จะวางแผนคุณก็วางแผนที่พลาด”  
การวางแผนมันช่วยให้เรารู้ตัวว่าต้องท าอะไรรู้ว่าต้องท าอะไรก่อน หลัง ท าให้เรารู้แนวทางในการ
เรียนของเรา การท าตารางสามารถบังคับตัวเองได้เพราะเราจะรู้เวลาเรียน เวลาท ากิจกรรม และ
เวลาพักผ่อนของเราได้ 

4. ใช้ชีวิตให้สนุก หลาย ๆ คนเรียนอย่างเดียวจนไม่มีเวลาท ากิจกรรมอ่ืนเราต้องสมดุลทั้งการเรียน
และกิจกรรม 
4.1 การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง คือ การออกก าลังกาย พักผ่อน กินอาหารที่ดี 
4.2 รักษาสติปัญญาที่ดี ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพใช้วิชาความรู้ที่มีอย่างถูกต้อง และ

น ามาประยุกต์ใช้ช่วยสังคมให้พัฒนามากข้ึน 
4.3 พัฒนาชีวิตด้วยการท ากิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะส่วนตัวในการด าเนินชีวิตในสังคม  

ใช้ชีวิตด าเนินอย่างสอดคล้องระหว่างการเรียนกับกิจกรรม 

 ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

 

 

 

 



 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 



กลุ่มที่ 5 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคการจัดท าโครงการวิชาชีพให้มปีระสิทธิภาพ” 

1. นายบุญมา  รามศรี 
2. นางสาวจิรัตน์ดา  ศรียะอาจ 
3. นางสาวอันธิกา  โอ้น 
4. นางสาวรัตน์ธิดา  โยบุตดา 
5. นางสาวเสาวลักษณ์ โยบุตตา 
6. นางสาวจิราพร  มณีขาว 
7. นางสาวนันตา  ราชม 
8. นาสาวประภาพร  มนตรี 
9. นายอภิวัฒน์  กิตติภัครโสภณ 
10. นางสาวชนนิชา  แสงชัย 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เทคนิคการจัดท าโครงการวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ” 
วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคการจัดท าโครงการวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ” ในวันจันทร์ ที่  
28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่         
การปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

โครงการเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดท าขึ้นแล้วน าไปด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้ โครงการทุกโครงการที่ก าหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนแผนงาน มีรูปแบบการด าเนินงานที่ได้
จัดเตรียมได้อย่างมีระบบ การด าเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลงยอมรับและรับรู้กันทุกฝ่าย โครงการทุก
โครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่ดูแลจากผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ และที่ส าคัญโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบและการประเมินอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
โครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดังนั้น “เทคนิคการจัดท าโครงการวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ” 
สรุปได้ดงันี้ 

1. มีการก าหนดโครงการหรือโครงการนั้น 
2. ค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีการวางแผนโครงการ 
4. มีการตรวจสอบโครงการด าเนินการนั้น ๆ 



5. การมีส่วนร่วมของคนในกลุ่มโครงการ 
6. ให้ความจริงจังกับการปฏิบัติตามแผน 
7. ควบคุมการด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด 

 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 



กลุ่มที่ 6 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ” 

1. นางสาวสุวนิดา  บุญเทียม 
2. นางสาวนันทิตา  อุดมศรี 
3. นายคฑายุทธ  ซ้อนบุตร 
4. นางสาวประภัสรา จรีศรี 
5. นายพงษ์พัฒน์  ปัตตานี 
6. นายยศภัทร  ค าสุข 
7. นายนนทกาญจน์  พิมพล 
8. นายอานนท์  สุขวิพัฒน์ 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ” ในวันจันทร์ ที่  28  
มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

ภาษาอังกฤษดีช่วยได้ท้ังเรื่องเรียนและเรื่องงาน  ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนต่อหรือความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นหลักท าให้การออกเสียงอาจมีความแตกต่างจากต้นแบบ ดังนั้น
“เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ” สรุปไดด้ังนี้ 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.1 ฟังเพลงสากลในสไตล์ที่เราชื่นชอบเอง 
1.2 จดค าศัพท์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
1.3 ติดตามพอดแคสหรือยูทูปแชแนล 
1.4 ฝึกสร้างประโยคจากศัพท์ภาษาอังกฤษ 
1.5 แปะกระดาษโน้ตเตือนความจ าเป็นภาษาอังกฤษ 

      2.   เทคนิคการเรียนภาษา English 
  2.1 อย่าไปเคร่งแกรมม่านัก 
  2.2 พยายามใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันมากเท่าที่จะท าได้ 
  2.3 พูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 



  2.4 ฝึกออกเสียงอยู่บ่อย ๆ 
  2.5 การจ าศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานที่ต่าง ๆ 

      3.   การเรียนรู้ด้วยสังคม 
 3.1 การฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติ 
 3.2 ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการอ่าน Blog บาทความภาษาอังกฤษ 
 3.3 หาเพื่อนหรือสังคมที่มีชาวต่างชาติเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ 
 3.4 เป็นสมาชิกเว็บบอร์ดต่างประเทศเพ่ือเข้าไปอ่านและร่วมสนทนา 

  สรุป  คือ สิ่งท่ีควรและไม่ควรท าเพื่อที่จะเก่งภาษาอังกฤษ 

1. กล้าที่จะพูด  2. อย่ากลัวที่จะถาม 3. มองในแง่ดี คนที่เก่งภาษาทุกคนเริ่มที่ 0 
 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 7 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคการเรียนให้เข้าใจ” 

1. นางสาวชุติมา  ดอยมา 
2. นางสาวขนิษฐา  น้อยแสงศรี 
3. นางสาวเกษมณี  เหล่าแสรง 
4. นางสาวสุพัฒนา  หาษาพุทธ 
5. นางสาวเรณุกา  เฮ้าสา 
6. นางสาวปียฉัตร  พรมกมล 
7. นางสาวเพ็ญนภา  สุขพ่วง 
8. นายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง 
9. นายนัทวุฒิ  ชฎา 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เทคนิคการเรียนให้เข้าใจ” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
     ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาก่อสร้าง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคการเรียนให้เข้าใจ” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือนักศึกษาได้รับ
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 เคล็ดลับการเรียนต้องท าความเข้าใจกับสิ่งที่เรียน และน าไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตในประจ าวัน 
ปรับใช้กับการท างาน ไม่ใช่การท่องจ าเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเราท่องจ าอย่างเดียวตลอดๆ แต่ไม่รู้วิธีในการน าไปปรับ
ใช้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ หรือท าให้เกิดประโยชน์จากสิ่งที่เรียน ดังนั้น “เทคนิคการเรียนให้เข้าใจ” สรุปได้ดังนี้ 

1. ตัวเรา 
1.1 ตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์สอน 
1.2 ไม่หยอกล้อกันในเวลาที่อาจารย์สอน 
1.3 คิดวิเคราะห์ในเรื่องที่ตนเองเรียน 
1.4 จดสรุปสาระส าคัญในบทที่เรียน 

2. ครู 
2.1 มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
2.2 มีการอธิบายให้เข้าใจง่าย 
2.3 มีความเอาใจใส่ในตัวนักเรียน 
2.4 ยินดีที่จะช่วยเหลือนักเรียน 
 



3. เพื่อน 
3.1 ทบทวนล่วงหน้าก่อน-หลังเรียน 
3.2 ลงมือท าโจทย์ แบบฝึกหัดการบ้านและอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจ 
3.3 ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน 
3.4 ติวเป็นกลุ่มให้เพ่ือน ผลัดกันถาม-ตอบ 
3.5 สอนให้เพ่ือนให้เข้าใจ 

4. สภาพแวดล้อม 
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
4.2 อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
4.3 ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ 
4.4 มีแสงสว่างเพียงพอ 
4.5 สะอาด สงบ อากาศดี 
4.6 มีอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน 

 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

 



 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 8 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคการเรียนไม่ให้ตดิกิจกรรม ติด I   ตดิ IA” 

1. นายดนัย  นนทศรี 
2. นายนันท์วัฒน์  บุรีขันธ์ 
3. นายชนพล  สุวรรณเทน 
4. นางสาวนัฐริกา  ตู้แก้ว 
5. นางสาวศัลสนีย์  เพียมา 
6. นายคณพัฒน์  ทองโส 
7. นายนนทวัฒน์  สิงห์แขก 
8. นายธนบูรณ์  โยยันติ 
9. นายศรัณย์  ตั้งตระกูล 

 
สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

ประเด็น “เทคนิคการเรียนไม่ให้ติดกิจกรรม ติด I   ติด IA” 
วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคการเรียนไม่ให้ติดกิจกรรม ติด I   ติด IA” ในวันจันทร์ ที่  28  
มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

เหตุผลหลัก ๆ ของนักศึกษาที่มักโดนรีไทร์ก็เพราะผลการเรียนหรือเกรดไม่ถึงตามที่ก าหนด ซึ่งบางคน
ติดกิจกรรม ติด I   ติด IA ติดต่อกันหลายเทอมจนน่าตกใจ  ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลจากการไม่ตั้งใจเรียน บางคนหัวดี 
เรียนเก่ง แต่โดนรีไทร์ก็มีให้เห็น เพราะไม่เข้าเรียนแถมไม่ส่งงาน ดังนั้น “เทคนิคการเรียนไม่ให้ติดกิจกรรม ติด I   ติด 
IA” สรุปได้ดังนี้ 

1. ท าตามหน้าที่ในการเรียน ไม่เกียจคร้าน 
2. เลือกคบเพ่ือนที่มีการรับผิดชอบต่อกาเรียน 
3. พยายามไม่มีปัญหาในการเรียน 
4. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
6. ส่งงานให้ครบ 
7. เข้าเรียน 
8. สร้างวินัยให้ตนเอง 



9. รักษาสุขภาพ 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

 

 



นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มที่ 9 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การหารายได้ระหว่างเรียน” 

1. นางสาวรัชนีกร  ศรีประจักร 
2. นายกฤษณ์กมล  นิวงษา 
3. นายธนบูรณ์  ปรากฏรัตน์ 
4. นายภูริช   เมืองโคตร 
5. นายมงคลวัฒน์  มาตวงค์ 
6. นายธนดฃ  โพธิสาสิม 
7. นายพงษ์ประสิทธิ์ แดงดา 
8. นางสาวนุจรินทร์  อินทร์เกศา 
9. นางสาวสิโนรัตน ์  พรมสี 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “การหารายได้ระหว่างเรียน” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
      ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “การหารายได้ระหว่างเรียน” ในวันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖
2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือนักศึกษา
ได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 การหารายได้ระหว่างเรียนเป็นอีกทางหนึ่งในการผ่อนเบาภาระทางบ้านได้  นักศึกษาที่ติดขัดเรื่องเงิน
สามารถใช้ช่องทางนี้ในการหารายได้พิเศษเสริมนอกเหนือจากเงินที่คุณพ่อคุณแม่ได้ส่งให้ใช้  ดังนั้น “การหารายได้
ระหว่างเรียน” สรุปได้ดังนี้ 

1. การขายของออนไลน์  
1.1 การขายเสื้อผ้า 
1.2 การเปิดบิลขายครีม 

2. หารายได้จากการแข่งขันกีฬา 
2.1 ต่อยมวย 
2.2 แบดมินตัน 

3. รับจ้างท่ัวไป 
3.1 รับจ้างจดงาน 
3.2 รับจ้างตามฤดู 
3.3 ช่างแต่งหน้า 



4. ท างานพาร์ทไทม์ 
4.1 ชาบ ู
4.2 ห้างสรรพสินค้า  เช่น พิซซ่า  KFC 

 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 



 

      

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 10 



กิจกรรมการจัดการความรู้ “เทคนิคการป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน” 

1. นางสาวสิลิษา  อินทรย์ 
2. นางสาวปิยณัฐ  วานสิน 
3. นางสาวอมรรัตน์  ผ่องอ่วย 
4. นาสาวกนิษฐา  อ่อนอ้ัวะ 
5. นางสาวอนงรัตน์  อาทิตย์ตั้ง 
6. นางสาวอรญา  พะวงษ์ 
7. นางสาวสิริลักษณ์ บุญมา 
8. นาสาวบุญยวรรณ วงพรม 
9. นายนิมิต  เนื่องแก้ว 
10. นายนพรัตน์  ปัญทรักษ์ 
11. นายณัฐติกรณ์  ค าบุรี 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “เทคนิคการป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
     ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “เทคนิคการป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน” ในวันจันทร์ ที่  28  
มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นโดนเฉพาะเรื่องเพศ การหาทางออกที่ดีจากการหมกหมุนเรื่องเพศ   
เช่น  การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การอ่านหนังสือ การร้องเพลง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมสามารถหันเห      
การหมกมุ่นเรื่องเพศเป็นการป้องกันสิ่งที่ดีที่สุด แต่การป้องกัน  เมื่อจ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องให้วัยรุ่นทราบ  
เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนป้องกันภาวการณ์ตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่สมควร การป้องกัน       
การตั้งครรภ์หรือคุมก าเนิดมีหลายวิธีความแตกต่างกัน ดังนั้น  “เทคนิคการป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน” สรุปได้
ดังนี้ 

1. สาเหตุ 
สภาพแวดล้อมของสังคมและสิ่งยั่วยุที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ปัญหาที่ตามมา 
ความไม่พร้อมที่จะดูแลบุตรที่เกิดข้ึนมาแล้วน าไปทอดทิ้งเป็นปัญหาให้กับสังคม 

 



3. เทคนิคการป้องกัน 
3.1 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 
3.2 หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 
3.3 ไม่อยู่ด้วยกัน 2ต่อ2 
3.4 ยั้บยั้งชั่งใจ 
3.5 ทานยาคุมก าเนิด 
3.6 นับระยะปลอดภัยหรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า (หน้า 7 หลัง 7)  

 
 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 



 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

     
 
 
 

กลุ่มที่ 11 



กิจกรรมการจัดการความรู้ “การจัดท ากิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียน” 

1. นายอาทิตย์  ยะวัน 
2. นายวุฒิพงษ์  รักพันธ์ 
3. นายชณายุทธ  วังทะพันธ์ 
4. นายวัชระ  ไชยแก้ว 
5. นายสุรีรัตน ์  มาแผ้ว 
6. นายวีรวัฒน ์  แสงอ่อน 
7. นายสุชาต ิ  นามพลแสน 
8. นายสมเกียรติ  ภูผานี 
9. นายทิวากร  ไชยหด 
10. นายฐิติศักดิ์  ธูปแจ่ม 
11. นายสุทธวีร์  ชะหะ 
12. นายกิติศักดิ์  หาราช 
13. นายศตวรรณ แสงอ่อน 
14. นายชัชวาล  วงค์ตาผา 
15. นายพาสุ  พรหมประกาย 
16. นายธนากรณ์ รอดประชา 
17. นายชัยปกรณ์ แก้วบุดตา 
18. นายมงคล  ทบหา 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “การจัดท ากิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียน” 

วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
     ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน    
การเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “การจัดท ากิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียน” ในวันจันทร์ ที่  28  
มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสู่การปฏิบัติ พร้อมน าไป
เผยแพร่ 

 กลไกการบริการทางวิชาการ และได้ด าเนินการตามระบบที่วางไว้  โดยเริ่มจากการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ แล้วน าไปจัดท าแผนบริการทางวิชาการ เพ่ือจัดหางบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้น  “การจัดท ากิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียน” สรุปได้ดังนี้ 

 
1. การน านักศึกษาร่วมออกพ้ืนที่บริการวิชาการกับอาจารย์เพ่ือให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 



2. การน าประเด็นปัญหาจากการบริการวิชาการมาถ่ายทอดในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงการ 
4. การน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาได้เรียนในชั้นเรียน 

 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 



 

 

 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 12 



กิจกรรมการจัดการความรู้ “การจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน” 

1. นายศุภชัย  คึมยะราช 
2. นายนิรุทธ์  ปากดี 
3. นายธนาวุฒิ  ลาญาติ 
4. นางสาวดนยา แก้วระดี 
5. นายศุภณัฐ  แผ้วสุงเนิน 
6. นายธนวัฒน ์ พันเทศ 
7. นายปาระเมศ สิริวุฒ ิ
8. นายวุฒิชัย  ติดหล้า 
9. นายสมเกียรติ ตักโพธิ์ 
10. นายเกริกเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ 
11. นายอนพัทย์  ดีพรม 

 

สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประเด็น “การจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน” 
วันจันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

     ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา ในประเด็น “การจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน” ในวัน
จันทร์ ที่  28  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารสารสนเทศ  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิด
สู่การปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การท างาน วัฒนธรรมการแต่งงาน  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ  
ดังนั้น “การจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน”  สรุปได้ดังนี้ 

1. จัดตั้งการอบรม 
2. ส่งเสริมศิลปะพ้ืนบ้าน 
3. การเผยแพร่ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ประเพณี 12 เดือน 

3.1 เดือนอ้ายบุญข้าวกรรม 
3.2 เดือนยี่บุญคูณลาน 

3.3 เดือนสามบุญข้าวจี่ 
3.4 เดือนสี่บุญผะเหวด 
3.5 เดือนห้าบุญสงกรานต์ 



3.6 เดือนหกบุญบั้งไฟ 
3.7 เดือนเจ็ดบุญช าฮะ 
3.8 เดือนแปดบุญเข้าพรรษา 
3.9 เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน 
3.10 เดือนสิบบุญข้าวสาก 
3.11 เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา 
3.12 เดือนสิบสองบุญกฐิน 

      4.  ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในวันส าคัญของศาสนา 
      5. ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

       6. การจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 
 

 

นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 



 

 
 

นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความคิดสูก่ารปฏิบัติ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักศึกษาน าเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แผนที่ความคดิ 

 

 

 
 
 
 


