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ค าน า 

 

รายงานฉบับนี้ เป็นการด าเนินการจัดการความรู้ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่

ให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถท าให้

เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ส าเร็จ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้  ได้ค านึงถึงการพัฒนา

นักศึกษา บัณฑติ และบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

       บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ในการพัฒนา

นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการบูรณาการการจัดการเรียน การสอนที่ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก่อให้เกิดการด าเนินการ อันน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และหน้าที่

ตามบทบาทของบุคลากรของทั้งภายในคณะ และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

             นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการจัดการเรียน การสอนในระดับ

ปริญญาตร ีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ รวมถงึกิจกรรมต่าง ๆ และการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ

เรียนการสอนของทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการเรื่อยมา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นต้อง

อาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้มี

นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญของปี พ.ศ. 2562  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมแผนการจัดการความรู ้(KM) ในยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 

บุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์นี้  ได้ค านึงถึงการพัฒนานักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึง

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมีแนวคดิในการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงก่อตั้งกลุ่มคณาจารย์เพื่อสร้างแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา โดยอาศัยความสัมพันธ์จาก 4 ฝ่าย ได้แก ่
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และสถานประกอบการ ช้ันน าในระดับ

นานาชาติ ภายใต้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน” เพื่อ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน และยังเป็นการด าเนินการตาม

พันธกจิ และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน” ได้ตระหนัก

ถึงภาวะความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของยุคสมัยในศตวรรษที่  21 นี้ ซึ่ง

ส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะการ

มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการใช้ภาษาที่ 2 

ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงน าไปสู่

การด าเนินการคน้หาเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวันของนักศึกษาขึน้ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ตารางที่ 1.1 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ที ่ สมาชิก บทบาทหน้าที่ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะดา อาชายุทธการ คุณอ านวย 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรลิกัษณ ์นามวงษ์ คุณกจิ 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รนิรดา พัฒนใหญ่ยิง่ คุณประสาน 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ฉัตรทอง คุณกจิ 

๕ อาจารย ์ดร.รตันชัย ไทยประทุม คุณประสาน 

๖ อาจารย ์ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงษ์ คุณกจิ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล คุณวิศาสตร ์

๘ อาจารย ์ดร.เสาวณยี์ ค าพนัธ์ คุณกจิ 

๙ อาจารย ์ดร.นฤมล บุญมัน่ คุณกจิ 

๑๐ อาจารย ์ดร.สารสิา ปิน่ค า คุณประสาน 

๑๑ อาจารย ์ดร.ไพลนิ ชยาภัม คุณกจิ 

๑๒ อาจารย ์ดร.ชูเกยีรต ิผุดพรมราช คุณประสาน 

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฒาลศิา เนยีมมณี คุณประสาน 

๑๔ อาจารย ์ดร.พรรณทิพย ์กาหยี คุณวิศาสตร ์

๑๖ อาจารย ์ดร.ธนดิา ฉั่วเจรญิ คุณประสาน 

๑๗ อาจารย ์ดร.ชสูิทธิ ์หงส์กลุทรพัย์ คุณประสาน 

๑๘ อาจารย ์ดร.คณติดา ทองขาว คุณกจิ 

๑๙ อาจารย ์ดร.จติรลดา ชูมี คุณวิศาสตร ์

๒๐ อาจารย ์ดร.ปญัชลี พัฒนิบลูย์ คุณกจิ 

๒๑ อาจารย ์ดร.คมกฤช รัตตะมณี คุณกจิ 

๒๒ อาจารย ์ดร.พลอยทราย โอฮาม่า คุณกจิ 

๒๓ อาจารย ์ดร.กติติคุณ มีทองจนัทร์ คุณวิศาสตร ์

๒๔ อาจารยน์ันทพร อัคนิจ คุณกจิ 

๒๕ อาจารย์ณฐักมล พึ่งส าราญ คุณกจิ 

๒๖ อาจารย์จตุรภุช บุษรา คุณกจิ 

๒๗ อาจารย์ทศพล ชูโชต ิ คุณวิศาสตร ์

๒๘ อาจารย์ชัชพล ชอบวิทยาคุณ คุณวิศาสตร ์

๒๙ อาจารย์จริาพร วีณุตตรานนท์ คุณประสาน 
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ที ่ สมาชิก บทบาทหน้าที่ 

๓๐ อาจารย์กัญญารัตน ์บุษบรรณ คุณกจิ 

๓๑ อาจารย์จรสพร คนชุม คุณกจิ 

๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิธนิาถ เจรญิโภคราช คุณกจิ 

๓๓ Dr. Mohammad Bagher Javadi Nobandegani คุณกจิ 

๓๔ นายปวติร คงประเสรฐิ คุณลิขติ 

๓๕ นางสาวนภาพร ทองรัตนชาต ิ คุณลิขติ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อเสนอ และก าหนดองค์ความรู้หลักและ

แผนการด าเนินงาน โดยในที่ประชุมได้มีมติก าหนดองค์ความรู้หลัก เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21: เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

  1.1.2 คณะกรรมการอ านวยการจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ และสรรหาคณะกรรมการ

ด าเนินงานจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา และก่อตั้งกลุ่มความรู้ “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน” ขึ้น เพื่อการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งการท าให้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

จะตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลต่อภาวะการมีงานท าของบัณฑิตได้ดีกว่า

บัณฑิตที่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรยังน าผลสะท้อนกลับจากสถาน

ประกอบการมาปรับปรุงหลักสูตร และมีความทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยคณะกรรมการด าเนินงาน

ประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 35 คน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจึงออกหนังสือค าสั่งเลขที่ 481.1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ขึน้  

1.1.3 คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด าเนินงานในกลุ่มความรูใ้ห้แก่คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละท่าน (หน้า 2) 

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 1.2.1 หนังสือค าสั่งเลขที่ 481.1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 2.1.1 แสวงหาองค์ความรู้จากการทวนสอบกระบวนการ โดยการจัดท าแบบสอบถามการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการ

เรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละราย ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงประเด็นค าถามจาก

คณะกรรมการอ านวยการ 

 2.1.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการให้ สัมภาษณ์

ตัวแทนนักศึกษา โดยตัวแทนดังกล่าวมาจากนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาภาคฤดู

รอ้น ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 และน าผลส ารวจที่ได้ไปประเมินผลทางสถติิโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย
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ของกิจกรรมที่นักศึกษาใช้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษซึ่งมาจากงานอดิเรก (ตารางที่ 2.1) และจัดแบ่งงานอดิเรก

เพื่อหาความถี่ของกจิกรรมที่เป็นงานอดิเรกต่อไป (ตารางที่ 2.2) 

 

ตารางที่ 2.1 ขอ้มูลคา่เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน

ของนักศึกษา 

 

กิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการ

อบรมภาคฤดูร้อน 

ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

นักศึกษาผูเ้ขา้รับการ

สอบคัดเลือกอบรม

ภาคฤดูร้อน ประจ า

การศึกษา ๒๕๖๒ 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

สถานศึกษาสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ 3.43 0.98 3.86 0.66 

มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับญาติ พีน่้อง คนรูจ้ัก 2.52 1.13 2.50 1.16 

ความสนใจส่วนตัว 4.14 0.90 4.36 0.63 

งานอดิเรก 4.43 0.79 4.14 0.86 

การเรียนรายวิชาภาษาองักฤษในหลักสูตร 3.52 0.79 3.79 0.58 

การท ากิจกรรมนอกชัน้เรียนระดับมหาวิทยาลยั 2.86 0.90 3.21 1.05 

การท ากิจกรรมนอกชัน้เรียนระดับมธัยมศึกษา 3.14 0.90 3.07 1.07 

การใช้โปรแกรม SPEEXX 2.71 1.50 2.50 0.94 

การเรียนนอกชัน้เรียน/เรยีนพเิศษ 3.57 0.98 3.07 1.64 

 

ตารางที่ 2.2 ขอ้มลูแจกแจงความถี่งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใน

ชีวติประจ าวันของนักศึกษา 

 

กิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการ

อบรมภาคฤดูร้อน 

ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

นักศึกษาผูเ้ขา้รับการ

สอบคัดเลือกอบรม

ภาคฤดูร้อน ประจ า

การศึกษา ๒๕๖๒ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

N =  7 100 14 100 

ชมภาพยนตร ์ละคร 4 57.14 9 64.29 

เล่นกีฬา   1 7.14 

ซื้อของ สะสมของ 2 28.57 2 14.29 
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กิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการ

อบรมภาคฤดูร้อน 

ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

นักศึกษาผูเ้ขา้รับการ

สอบคัดเลือกอบรม

ภาคฤดูร้อน ประจ า

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

รอ้งเพลง ฟังเพลง 6 85.71 12 85.71 

เล่นเกม 6 85.71 7 50 

ท่องอินเทอร์เน็ต 7 100 9 64.29 

อื่น ๆ   2 14.29 

 

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.2.1 แบบสอบถามการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

2.2.2 รายงานการประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสกัดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการตั้งข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ จากกระบวนการเสาะแสวงหาความรูท้ี่ต้องการ 

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

1. น าผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาเข้าที่ประชุม

เพื่อสกัดองคค์วามรู้ 

1. น างานอดิเรกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

2. ให้นักศึกษา อ่านบทความ วิเคราะห์บทความ 

รวมถึงเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ

นักศึกษา 

2. ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์มี

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของนักศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจในตัวหลักสูตรของ

นักศึกษาก่อนการท า มคอ. 3 

3. การสั่งงาน หรือใบงานเป็นการรับชมสื่อผ่าน 

www.youtube.com หรือ รับชมภาพยนตร์ แล้วสรุป

สาระส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ 

3. เมื่ อนักศึกษารับชมสื่อแล้ว มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ผ่านการเขยีน อ่านบทความโดยสรุป 

4. การศึกษาผ่าน E-Learning ผ่านมหาวิทยาลัยช้ัน

น าทั้งใน และนอกประเทศ 

4. อาจารย์ผู้สอนแนะน าเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาเข้าไปคน้ควา้เพิ่มเติม 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 
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 3.2.1 รายงานการประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู ้ได้น าความรู้เรื่อง เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน โดยการสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม จัดท าเล่ม

คู่มือเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับวทิยาศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

ให้ฝึกเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ 

และอ่านภาษาอังกฤษ 

1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

ฝึกเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ 

ร่ วม กั บ ก า ร ใ ช้ แอ พ พ ลิ เค ช่ั น 

Grammarly ใน ก า รต ร ว จ ส อ บ

ไวยากรณ์ และสะกดค า รวมทั้ง

การศึกษาผ่าน E-Learning ผ่าน
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งใน และนอก
ประเทศ 

1. การใช้แอพพลิเคช่ัน Grammarly 

ในการตรวจสอบไวยากรณ์ และ

สะกดค า รวมทั้งการศึกษาผ่าน E-
Learning ผ่านมหาวิทยาลัยชั้นน า
ทั้งใน และนอกประเทศ 

2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

ให้ฝกึฟัง และพูดภาษาอังกฤษ 

2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

ให้ฝึกฟั ง และพูดภาษาอังกฤษ 

ผ่านการสั่งงาน หรือใบงานเป็น

ก า ร รั บ ช ม สื่ อ ผ่ า น 

www.youtube.com ห รื อ รั บ ช ม

ภาพยนตร์ แล้วสรุปสาระส าคัญ

เป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ว ม ทั้ ง

การศึกษาผ่าน E-Learning ผ่าน
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งใน และนอก
ประเทศ 

2 .  ก า ร รั บ ช ม สื่ อ ผ่ า น 

www.youtube.com ห รื อ รั บ ช ม

ภาพยนตร์ แล้วสรุปสาระส าคัญ

เป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ว ม ทั้ ง

การศึกษาผ่าน E-Learning ผ่าน
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งใน และนอก
ประเทศ 

3 . จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษ าส าข าวิ ช า

เดียวกันเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเรียน

เดียวกัน 

3. เพิ่มจ านวนกลุ่มเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์

เพื่อให้นักศึกษามีการกระจายตัว 

ลดความแออัดของห้องเรียน 

3. เพิ่มจ านวนกลุ่มเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 

ไม่ม ี 4. เพิ่มทักษะความกล้าแสดงออก 

โดยให้นักศึกษาน าเสนอ หรืออ่าน

4. เพิ่มทักษะความกล้าแสดงออก 

โดยให้นักศึกษา 
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

ใบ งานหน้ าห้ อ ง เรียน  รวมถึ ง

กจิกรรมการใช้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ 

ไม่ม ี 5. น ากิจกรรมในรูปงานอดิเรก 

เข้ามาใช้ประกอบการเรียนการ

สอนเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 

5. ใช้งานอดิเรกเป็นการกระตุ้น

ความอยากเรยีนภาษาอังกฤษ 

 

 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุงไปปฏิบัติพบว่า นักศึกษาที่เรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรม์ีสมาธิ และส่วนรว่มกับกิจกรรมภายในห้องเรียนเพิ่มขึ้น รวมถงึผล

การสอบวัดความรูพ้ืน้ฐานภาษาอังกฤษ SSRU-TEP มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

  4.2.1 รายงานการประชุม วันที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

5.1.1 น าวิธีการสอนที่ผา่นการปรับปรุงแล้ว เข้าพบหัวหน้าฝ่ายบุคคลของโรงแรมพูลแมน คงิพาว

เวอร์ กรุงเทพ (รางน้ า) เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากก าหนดการเดมิคอื วันที ่18 มนีาคม 

2563 เนื่องมากจากสถานการณก์ารระบาดของไวรัส โควดิ – 19 เพื่อปรึกษาหารอืทัศนคติ แนวคดิ การใช้

ภาษาองักฤษในการปฏิบตัิงาน  

กลุ่มความรู้ได้รับค าแนะน าจากสถานประกอบการให้ฝึกเขียนประวัติย่อเพื่อการสมัครงาน และ

การสนทนาในชีวติประจ าวันเพิ่มเติม 

คณะกรรมการอ านวยการและผู้ทรงคุณวุฒิจึงพิจารณาเสนอให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์น าค าแนะน าดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อเป็น

ประโยชน์แกน่ักศึกษาต่อไป 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งทีป่รับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ม ี 1. การฝึกเขียนประวัตืย่อ 

และการสนทนาพื้นฐาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความ

มั่นใจ และกล้าแสดงออก

1. การฝึกเขียนประวัตืย่อ 

และการสนทนาพืน้ฐาน 

ไม่ม ี
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ของนักศึกษาเมื่อต้องเจอ

กั บ ส ถ า น ก า รณ์ จ ริ ง

ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 5.2.1 ภาพถา่ยการศึกษาดงูาน 

 5.2.2 คูม่อืเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษในชีวติประจ าวัน 

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

 กลุ่มความรู้ “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน” ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง  “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน” และสรุปองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21” จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ชีวติประจ าวัน” ที่พรอ้มเผยแพรใ่ห้บุคลากรที่เก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผู้สอนจัดการเรยีนการสอนโดยให้

ฝึกเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ และ

อ่านภาษาอังกฤษ 

1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยฝึก

เขียน และอ่านภาษาอังกฤษ รว่มกับ

การใช้แอพพลิเคช่ัน Grammarly ใน

การตรวจสอบไวยากรณ์ และสะกด

ค า  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ าผ่ า น  E-
Learning ผ่านมหาวิทยาลัยชั้นน า
ทั้งใน และนอกประเทศ 

ไม่ม ี

2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้

ฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษ 

2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้

ฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษ ผ่าน

การสั่งงาน หรอืใบงานเป็นการรับชม

สื่ อ ผ่ า น  www.youtube.com ห รื อ

รั บ ช ม ภ า พ ย น ต ร์  แ ล้ ว ส รุ ป

ส าระส าคัญ เป็ น ภ าษ าอั งกฤษ 

รวมทั้งการศึกษาผ่าน E-Learning 
ผ่านมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งใน และ

ไม่ม ี
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นอกประเทศ 
3. จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาเดียวกัน

เรีย น วิ ชาภ าษาอั งกฤษส าห รับ

วิทยาศาสตรใ์นกลุ่มเรียนเดียวกัน 

3. เพิ่มจ านวนกลุ่มเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์

เพื่อให้นักศึกษามีการกระจายตัว ลด

ความแออัดของห้องเรียน 

ไม่ม ี

ไม่ม ี 4. เพิ่มทักษะความกล้าแสดงออก 

โดยให้นักศึกษาน าเสนอ หรืออ่านใบ

งานหน้าห้องเรียน รวมถึงกิจกรรม

การใช้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ 

ไม่ม ี

ไม่ม ี 5. น ากิจกรรมในรูปงานอดิเรก เข้า

มาใช้ประกอบการเรยีนการสอนเพื่อ

กระตุ้นการมีส่วนรว่มของนักศึกษา 

ไม่ม ี

ไม่ม ี 1. การฝึกเขียนประวัตยื่อ และการ

สนทนาพืน้ฐาน เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

ความมั่นใจ และกล้าแสดงออกของ

นักศึกษาเมื่อตอ้งเจอกับสถานการณ์

จรงิภายหลังส าเร็จการศึกษา 

ไม่ม ี

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

6.2.1 คูม่ือเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

6.2.2 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (www.sci.ssru.ac.th) 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรูท้ีไ่ด้ 

การส่งเสริมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันนั้นตอบสนองต่อตลาดแรงงานใน

อนาคตโดยตรง เพราะตลาดแรงงานในอนาคตจะเป็นตลาดแรงงานเสรีที่มีความเป็นสากลมากขึ้น ท าให้มี

ความเคลื่อนไหวของแรงงานความรู้กวา้งขวางตามไปด้วย การส่งเสรมิให้บัณฑิตมีความรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษ

ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจึงต้องมีมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น ทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมการท างาน รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพที่พร้อมจะเรียนรูแ้ละรับสิ่งใหม่ ๆ ในปัจจุบัน โดยหลักสูตร หรอืสาขาวิชาจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อใช้เป็นประสบการณ์การท างานในประเทศหรือ

ต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายได้ 

ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บันทึกอยู่ที่คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้  

การส่งเสริมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันนั้น หากบุคลากรสายวิชาการมี

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะพบว่ามีประโยชน์ทั้งแก่หลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา กล่าวคือ หลักสูตรนั้น ๆ จะไม่ตาย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย ตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปซึ่งจะมีพร้อมทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เป็นตัวเลือก

ล าดับต้น ๆ ของสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการเองจะประหยัดต้นทุนในการอบรมพนักงาน

ใหม ่(ทุนมนุษย์) ได้เป็นจ านวนมหาศาล 

2.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

การน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้นเร่ิมต้นจากคณาจารย์ให้ความรู้ที่เหมาะสม 

ทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความอยากเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เมื่อนักศึกษา

เกิดความสนใจนักศึกษาจะเริ่มหาแนวทางการศึกษาหาความรู้ที่ตนต้องการ ซึ่งผลจากการน าความรู้ที่ได้รับ

ทั้งหมดจะถูกสะท้อนกลับมายังตัวหลักสูตรท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. คูม่อืเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

2. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (www.sci.ssru.ac.th) 

 



12 

 

 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การมีส่วนรว่มของคณะกรรมการด าเนินงาน นักศึกษา และสถานประกอบการ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

ไม่มี 

 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย 

ไม่ม ี

4.2 นวัตกรรม  

ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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1. หนังสือค าสั่งเลขที่ 481.1/2562 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2562 
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18 

 

 



19 
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2. แบบสอบถามการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษในชีวติประจ าวัน 

 

แบบสอบถามการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าชี้แจง: กรณุาตามค าถามโดยสงัเขป หรือตรงกับความคดิของท่านมากที่สุด 
 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
2. สาขาวิชา 
 1. วิทยาการคอมพิวเตอร ์    8. เทคโนโลยีชีวภาพ   
 2. เทคโนโลยสีารสนเทศ     9. สถิติประยุกต ์
 3. คหกรรมศาสตร ์      10. ชีววิทยา  
 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   11. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 5. เคมี       12. ฟิสิกส์ประยุกต ์
 6. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม     13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 7. คณิตศาสตรส์ารสนเทศ     14. นิติวิทยาศาสตร ์
3. ปัจจุบันท่านศกึษาอยู่ชัน้ปีใด 
 ช้ันปีท่ี 1   ช้ันปีท่ี 2   ช้ันปีท่ี 3   ช้ันปีท่ี 4 
4. เกรดเฉลี่ยสะสม ณ ปัจจุบันของท่านคืออะไร 
 ต่ ากว่า 2.00    2.00 - 2.50    2.51 - 3.00   
   3.01 - 3.50    3.50 ข้ึนไป 
5. ร้อยละของคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของท่านคือเท่าใด (โปรดระบุ)     
6. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากที่ใด (โปรดระบุ)     
7. งานอดิเรกของท่านคืออะไร 
 ชมภาพยนตร์ ละคร      ร้องเพลง ฟังเพลง 
 เล่นกีฬา       เล่นเกม 
 ซื้อของ สะสมของสะสมตา่ง ๆ     ท่องอินเทอร์เน็ต 
 วาดรูป ถ่ายรูป      อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
8. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของท่านเกิดจากสาเหตุใด 

สาเหตุ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สถานศึกษาสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ      
2. มีโอกาสใช้ภาษาอังกษกับญาติ พี่น้อง คนรู้จัก      
3. ความสนใจส่วนตัว      
4. งานอดิเรก      
5. การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสตูร      
6. การท ากิจกรรมนอกช้ันเรียนระดับมหาวิทยาลัย      
7. การท ากิจกรรมนอกช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา      
8. การใช้โปรแกรม SPEEXX      
9. เรียนนอกช้ันเรียน/เรยีนพิเศษ      
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3. รายงานการประชุม วนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
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4. ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ า) 
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5. คู่มือเทคนิคการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 
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6. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sci.ssru.ac.th) 

 

 

http://www.sci.ssru.ac.th/

