
แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ Active learning 

เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความรู้ในการจัดการ
เ รี ยนการสอนแบบ 
Active learning 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการประชุมร่วมกัน
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ที่สามารถ
น า ไปพัฒนาการสอน
ของคณาจารย์ภายใน
คณะ 

รายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active 
learning อย่างน้อย 
1 รายวิชา 

การพัฒนากระกวนการสอนเพ่ือให้ผล
การเรียน และการทวนสอบรายวิชา
ส าหรับนิสิตมีเกณฑ์ที่สูงขึ้น  

     
     
     
     
     
     

 



แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (KM): การพัฒนากระกวนการสอนเพ่ือให้ผลการเรียน และการทวนสอบรายวิชาส าหรับนิสิตมีเกณฑ์ที่สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด: จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาการสอนของคณาจารย์ภายในคณะ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด: รายวิชากท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
ล าดับที่ กิจกรรมจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การค้นหาความรู้ 
จัดการประชุมของคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
เพ่ือท า knowledge mapping โดยเน้นประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพ่ือค้นหา
องค์ความรู้ร่วมกัน และพิจารณาถึงสิ่งที่จ าเป็นต้องรู้ 
และสิ่งที่องค์กรขาด  

มี.ค. 2560 ประเด็นความรู้ที่
น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน
การสอน  

1 ประเด็น บุคลากรใน
คณะที่มี
ประสบการณ์
สอนน้อย 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ที่มี
ประสบการณ์
การสอนจ านวน 
8-10 ท่าน 

2 การสร้าง และแสวงหาความรู้ 
คณะกรรมการด าเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
โดยให้คณะกรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้
ท่านละไม่เกิน 3 นาที จดบันทึกข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้ง
สรุปประเด็น และโพสต์ความก้าวหน้าใน e-meeting 
“การจัดการเรียนรู้” 

เม.ย. – ก.ค. 
2560 

จ านวนครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

3 - 4  ครั้ง บุคลากรใน
คณะ 

คณะกรรมการ 
KM 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
คณะกรรมการจัดท าประเด็นหัวข้อที่ส าคัญเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนแบบ active learning ที่รวบรวมได้
จากคณะกรรมการ KM แต่ละท่าน 

พ.ค.- ก.ค. 
2560 

จ านวนหัวข้อหรือ
ประเด็น 

2 - 3 เรื่อง บุคลากรใน
คณะ 

คณะกรรมการ 
KM 



4 การประมวล และการกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้เป็น
มาตรฐานสากล และเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นเนื้อหาที่มี
คุณภาพ ครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 

มิ.ย. – ส.ค. 
2560 

ตามหัวข้อความรู้
ที่ก าหนดเป็น
ประเด็นส าคัญ 

เอกสารรายงาน
การจัดการความรู้ 
1 เล่ม 

บุคลากรใน
คณะ 

คณะกรรมการ 
KM 

5 การเข้าถึงความรู้ 
คณะกรรมการจัดท าเอกสารองค์ความรู้เสนอต่อ
คณบดี เพ่ือให้พิจารณาน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
สอนของอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์
น้อยโดยแบ่งการส่งผ่านข้อมูลเป็น 2 วิธีคือ การป้อน
ความรู้ โดยการส่ง email ถึงอาจารย์ภายในคณะ
โดยตรง หรือการใช้โอกาสเลือกใช้ความรู้ โดยการน า
องค์ความรู้ทั้งหมดโพสลงในหน้าเว็บไซต์ของคณะ 

กลางเดือน 
ต.ค. 2560 

จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้  

2 วิธีการ บุคลากรใน
คณะที่มี
ประสบการณ์
สอนน้อย 

คณะกรรมการ 
KM 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ KM และ
อาจารย์ผู้น า KM ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ
องค์ความรู้ไปใช้ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง
เนื้อหาส่วนที่ขาด และรวบรวมเนื้อหาที่แก้ไขปรับปรุง
แล้วจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

พ.ค. 2561 จ านวนคู่มือ 1 เล่ม  คณาจารย์ทั้ง
คณะ 

คณะกรรมการ 
KM 

7 การเรียนรู ้
เมื่อน า KM ไปใช้ประโยชน์ท าให้คณะทราบแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของคณะด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning เพ่ือผลหรือคะแนนการ

มิ.ย. 2561 การน าความรู้ไป
ใช้ 

1 ประเด็น   



ทวนสอบรายวิชา 
 
 


