
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
“การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน  

และกระบวนการในการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่” 
 

 องค์ความรู้ทีไ่ด้         

แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการน า

นักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :   
สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน

และการด าเนินชีวิตมากขึ้น ผู้ที่สามารถปรับตัวมีทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์  การ
คิดเชิงวิพากษ์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวังขององค์กร 
ย่อมเป็นที่ต้องการของสถาบันองค์กรต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนยุคใหม่เพ่ือให้ก้าวทันสู่โลกแห่งอนาคต โดย
อาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสังคมโลกนั้น จึงไม่ควรแต่มุ่งให้ผู้เรียน  เรียนรู้แค่
เนื้อหา สาระวิชาในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนควรเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
นอกห้องเรียนและควรฝึกทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตและการท างานในศตวรรษใหม ่

  
ตัวช้ีวัด (KPI) :   

1) ได้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ประกอบการ 
และการศึกษาดูงาน 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับมาก (ระดับ 
3.51) 

3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการ
น านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับมาก (ระดับ 3.51) 

 
 
 
 
 



เป้าหมาย :     
 1. อาจารย์ผู้สอนมีการแบ่งปันความรู้เรื่องการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
กระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 

2. อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีและน าไปใช้ได้จริง  
3. นักศึกษาเรียนมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้จากสถานที่จริงก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้  (KM) 
1.  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น (การบ่งชี้ความรู้) 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ประกอบการ การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้     
การท างาน การประกอบอาชีพ 

 
วิธีการสู่ความส าเร็จ  
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะเพ่ือวางแผนแนวทางการด าเนินงานท าให้เกิดกิจกรรม

การบ่งชี้ความรู้ มีการวิเคราะห์ทบทวนการจัดการความรู้ในตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 พบว่าการเสริมทักษะการ

เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี

ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

      
  
 
 



2.  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ (การสร้างและแสวงหาความรู้) 
 การส ารวจคณาจารย์ในคณะที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 เชิญ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์มาให้ความรู้  ในด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านโจทย์วิจัยชุมชน ในรายวิชาการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตามรายละเอียด มคอ.3 ที่ก าหนดไว้ พร้อม
ทั้งการประเมินทักษะการเรียนรู้ที่ได้ของนักศึกษา 

 

    

 

3.  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  (การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้) 
 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สอนที่มีการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และน านักศึกษา
ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในภาคเรียนที่ 2/2561 เพ่ือการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนดังนี้ 

 การศึกษาดูงานที่โรงงาน Premium Food Ltd. วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว (ด้านการแปรรูปผัก 
ผลไม้) และโรงงานแคบหมูแม่แช่ม 

 การจัดโครงการผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ น านักศึกษาเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการ ณ Monkey Farm Oraganic Thailand 
 



 

        

 

      

 

4.  การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน (การเข้าถึงความรู้) 

การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

     วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการ

เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในคณะ หัวข้อ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
นอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการผลิต



บัณฑิตและด้านการบูรณาการวิจัย” ประจ าปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ห้องวิมาน โรง
แรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่  
 

          

 

         
 
 

5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ (การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้)  
 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจ าปี 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมเอ้ืองส าเภางาม ชั้น 2 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
   วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ใน



กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจ าปี 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมเอ้ือง
ส าเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

        

 
 

6.  การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวทางปฏิบัติ 
 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
  
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรน าแนวปฏิบัติ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

7.  การประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัย  
ประเมินผลตามตัว KPI ที่ก าหนด ได้ผลดังนี้ 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด (KPI) : ผลการด าเนินงาน 
1) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการน า
นักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะ

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 



ประเด็นตัวช้ีวัด (KPI) : ผลการด าเนินงาน 
การเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน  และ
กระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ใน
ระดับมาก (ระดับ 3.51) 

3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
กระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ใน
ระดับมาก (ระดับ 3.51) 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 

 
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 การจัดท าแบบประเมิน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
 จัดท ารายการผลการประเมินต่อคณะ และมหาวิทยาลัย  


