
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 

“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้า  
แก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z” 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14 มิถุนายน 2561 
 https://www.youtube.com/watch?v=gsrVrb8xCwE 

พรีเซ้นต์ km.mp4








ประชุมก ำหนดหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2561 

Discovery 
Plan 

Generation Z หรือ เจน แซด  
 
หรือ Silent Generation  
ปัจจุบันถือเอำ ช่วงหลัง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  
เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงวัยนี้ เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาพร้อม 
Digital และ Social Network 
เป็นช่วงวัยที่ควำมหลำกหลำยทำงสังคมมีมำก  
ท้ังเรื่องเพศวิถี (Gender) ท่ีมีควำมแตกต่ำง และให้กำร
ยอมรับเพศทำงเลือกมำกขึ้น  
มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ (Ethnography)  
มีควำมหลำกหลำยทำงเทคโนโลยีทุกด้ำน เช่น กำรแพทย์ 
วิศวกรรม วิทยำศำสตร์ รวมท้ัง เทคโนโลยีกำรสื่อสำร
โทรคมนำคม ที่เป็น Fully Digitalization  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/330 
https://www.forbes.com/sites/thehartmangroup/2017/12/07/gen-z-holding-the-keys-to-unlocking-the-future-marketplace/ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 



 

http://psdg.anamai.moph.go.th/images/about_us/KM3-400w.jpg 

ประชุมก ำหนดหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2561 

Discovery 
Plan 

Socialization 
 
กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Tacit 
Knowledge ไปสู่ 
Tacit Knowledge  
โดยแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ตรงของผู้ที่
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

 
Internalization 
 
กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Explicit 
Knowledge ไปสู่ 
Tacit Knowledge 
โดยมักจะเกิดจำกกำรน ำ
ควำมรู้ที่เรียนรู้มำ ไป
ปฏิบัติจริง  

Externalization 
 

กำรสร้ำงและแบ่งปัน
ควำมรู้จำกกำรแปลง 
Tacit Knowledge 
เป็น Explicit 
Knowledge โดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 
 

Combination 
 

กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Explicit 
Knowledge ไปสู่ 
Explicit 
Knowledge โดย
รวบรวมควำมรู้ประเภท 
Explicit ที่เรียนรู้มำ
สร้ำงเป็นควำมรู้ประเภท 
Explicit ใหม่ๆ  

ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 



AI: Appreciative Inquiry 

1. Discovery คือการค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสดุของประสบการณ์ด้านบวกจากหลายแหล่ง               
เป็นการค้นหาว่าช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรอืการเกิดความส าเรจ็ ด้วยการถามเชิงบวก 

2. Dream คือการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก าหนดวิสัยทัศนด์้วยการตั้งค าถามถึงความฝันต่อองค์กร 
3. Design คือการออกแบบกลยุทธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ ที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ค้นพบและเลือกหนทางที่ดีที่สุด 
4. Destiny คือการไปให้ถึงยังเป้าหมาย เป็นขั้นที่ต้องน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัติลงมือท าตามแผน

ก าหนดการ 

David Cooperrider 
Professor of Organizational Behavior of the 
Weatherhead School of Management at 
Case Western Reserve University 

ประชุมก ำหนดหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2561 
Discovery 

Plan ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 



http://psdg.anamai.moph.go.th/images/about_us/KM3-400w.jpg 

ประชุมก ำหนดหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2561 

Discovery 
Plan 

Socialization 
 
กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Tacit 
Knowledge ไปสู่ 
Tacit Knowledge  
โดยแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ตรงของผู้ที่
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

 
Internalization 
 
กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Explicit 
Knowledge ไปสู่ 
Tacit Knowledge 
โดยมักจะเกิดจำกกำรน ำ
ควำมรู้ที่เรียนรู้มำ ไป
ปฏิบัติจริง  

Externalization 
 

กำรสร้ำงและแบ่งปัน
ควำมรู้จำกกำรแปลง 
Tacit Knowledge 
เป็น Explicit 
Knowledge โดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 
 

Combination 
 

กำรแบ่งปันและสร้ำง
ควำมรู้จำก Explicit 
Knowledge ไปสู่ 
Explicit 
Knowledge โดย
รวบรวมควำมรู้ประเภท 
Explicit ที่เรียนรู้มำ
สร้ำงเป็นควำมรู้ประเภท 
Explicit ใหม่ๆ  

Discovery 

Dream Design 

Destiny 

ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 



ประชุมก ำหนดหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2561 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

ประชุมสรุปประเด็น ก ำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2 

น ำไปวำงแผนกลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ 

ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินกระบวนการ KM ของคณะวิทยำกำรจัดกำร   

กิจกรรมครั้งที่ 2   วันจันทร์ท่ี 9 เมษำยน 2561 

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 
   

Discovery 
Plan 

Dream 
Design 

Design 

Design 
Do 

Destiny ประชาสัมพันธ์ KM สู่กำรน ำไปปฏิบัติใช้ ภำคกำรศึกษำที่ 1-2/2561 
   

ทบทวน ผลที่เกิดกับนักศึกษา ด้วยกำรท ำGroup Discussionกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน 
จำกกำรน ำ KM ไปปฏิบัตใิช้ 
   

Check 
Destiny 

Act 
Discovery ประเมินกระบวนการ และกำรน ำ KM ไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

>>> ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2562 
   

Discovery 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

วิทยากร ดร.วชิรา เครือค าอ้าย 
บรรยายเทคนิค KM 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



Discovery 
Plan 

กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้เรียน 

กลุ่ม A 

หัวหน้ำภำควิชำ 6 ท่ำน 
อำจำรย์จำกอำชีวศึกษำ 2 ท่ำน 
อำจำรย์จำกสำมัญศึกษำ 2 ท่ำน 
รวม 10 ท่ำน 

กลุ่ม A 

นักศึกษำตัวแทนภำควิชำ  
 
 
รวม 8 ท่ำน 

กลุ่ม B 

อำจำรย์ตัวแทนภำควิชำ 6 ท่ำน 
อำจำรย์จำกอำชีวศึกษำ 2ท่ำน 
อำจำรย์จำกสำมัญศึกษำ 2 ท่ำน 
รวม 10 ท่ำน 

กลุ่ม B 

นักศึกษำตัวแทนภำควิชำ  
 
 
รวม 7 ท่ำน 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



 

 Focus Group Interview 

http://staff.ucdavis.edu/news/communications_focus_groups.html 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



Results 

http://www.elemica.com/application-focus-group-prioritizing-corporate-supply-chain-initiatives/ 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



กิจกรรมครั้งที่ 1  วันศุกร์ท่ี 23 มีนำคม 2561  

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 

Plan 

Discovery 

ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



ประชุมสรุปประเด็น ก ำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2 

น ำไปวำงแผนกลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ 
Dream 
Design 

Dream 
+เทคนิคกำรสอนโดยใช้เกมส์ 
+เทคนิคกำรสอนโดยใช้เทคโนโลย ี
+เทคนิคกำรสอนโดยใช้ Project Based 

 

Design 
+กำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำรใน
การน าเทคนิคไปใช้ 
และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 

Plan 
ขั้นที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 



Sharing experience to find best practice 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq5vizzqTKAhUPCY4KHQcDDswQjRwIBw&url=http://brainshavings.com/unemployment-101/&bvm=bv.111396085,d.c2E&psig=AFQjCNExQ6S-5R5WskTWoCaiqPYz-CyRmQ&ust=1452699727013795
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq5vizzqTKAhUPCY4KHQcDDswQjRwIBw&url=http://brainshavings.com/unemployment-101/&bvm=bv.111396085,d.c2E&psig=AFQjCNExQ6S-5R5WskTWoCaiqPYz-CyRmQ&ust=1452699727013795
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq5vizzqTKAhUPCY4KHQcDDswQjRwIBw&url=http://brainshavings.com/unemployment-101/&bvm=bv.111396085,d.c2E&psig=AFQjCNExQ6S-5R5WskTWoCaiqPYz-CyRmQ&ust=1452699727013795


ก ำหนดตัวช้ีวัดของกำรน ำไปปฏิบัติใช้และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
   

กิจกรรมครั้งที่ 2   วันจันทร์ท่ี 9 เมษำยน 2561 

“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษำในกลุ่ม Generation Z” 
   

ฐาน A ฐานที่ B ฐานที่ C 

เกมส์ เทคโนโลยี Project Based 

เอื้องไอยเรศ เอื้องผำเวียง เอื้องศรีเชียงดำว 

แบ่งปันประสบการณ์และหา Best Practice 

ก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน 

คณะกรรมการประจ าฐานรวบรวมข้อมูลภาพรวมของแต่ละฐาน 
อาจารย์ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด  
กลุ่มละ 15 นาที 

Plan 

Design 

Design 

ขั้นที่ 3 สร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 



ประชาสัมพันธ์ KM สู่กำรน ำไปปฏิบัติใช้ ภำคกำรศึกษำที่ 1-2/2561 
   

Do 
Destiny 

ขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้ความรู้/ แนวปฏิบัติในงาน 



Do 
Destiny 

www.google.com 

ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าความรู้/ แนวปฏิบัติไปใช้ 

อาจารย์ผู้สอนจาก 9 หลักสูตรน าแนวปฏิบัติทีด่ีไปปฏิบัติใช้ ภาคการศึกษาที่ 1-2/2561 

   



Check 
Destiny 

http://www.thenewsmarket.com/about/wp-content/uploads/2016/09/Gen-Z-775x325.jpg 

ทบทวน ผลที่เกิดกับนักศึกษา ด้วยกำรท ำGroup Discussionกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน 
จำกกำรน ำ KM ไปปฏิบัตใิช้ 
   

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงเป็นชุดความรู้/ แนวปฏิบัติ 



Act 
Discovery 

www.google.com 

ประเมินกระบวนการ และกำรน ำ KM ไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
>>> ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อกำรท ำ KM ปี 2562 
   

ขั้นที่ 7 ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 



คณะกรรมการการจัดการความรู้  
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เดชวิทย์  นิลวรรณ        คณบดี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. วำริพิณ  มงคลสมัย   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลทิพย์  ค ำใจ 

อำจำรย์ ดร. มัทนำ  อินใชย 

อำจำรย์ ดร. ปรำส ี  เอนก 

อำจำรย์ กมลวรรธ    สุจริต 

อำจำรย์ กุสุมำ         สุธำค ำ 

อำจำรย์ ปริวัตร        ศิระเกียรติสกุล 

นำงสำว จันทร์จิรำ   ปัญญำ 

นำงสำว จำรุณี        อินต๊ะสอน 

นำย พลำกร            กวำงนอน 

นำงสำว สุนิสำ        เสนทอง 

นำง วิไลลักษณ์       ธูปเทียน 


