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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

โครงการ การจัดการความรู้ : KM Sharing Day 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรู้ในองค์กรหรือ Knowledge Management (KM) ได้เข้าไปมีส่วนสําคัญเป็นอย่าง
มากในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นท้ังในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องพัฒนาและปรับตัวเอง 
เพ่ือความก้าวหน้าและการอยู่รอด ดังนั้นการจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนําองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพราะหัวใจสําคัญขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบริหารให้สมาชิก
ในองค์กรทุกคนมีจิตสํานึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ือง และนําไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างย่ังยืนได้ในท่ีสุด 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ซ่ึง
เป็นทุนทางปัญญาที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คณะก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ัวท้ังองค์กร  ดังน้ันเพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็น
ความสําคัญถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ และเพ่ือให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ครอบคลุม
ทุกสาขา/หน่วยงานของคณะ เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าและนําพาคณะไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายต่อไป 

คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ขึ้น เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์
และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร การนําผลสําเร็จของการดําเนินงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนข์องการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในคณะมีวัฒนธรรมในการรวบรวมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้

และนําความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ 
3. เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์มีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้

ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายได้อย่างย่ังยืน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์   จํานวน   30  คน 
 

สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ 
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ระยะเวลาดําเนินการ :  วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 

การดําเนินโครงการ 
1. มีบอร์ดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของสาขา/หน่วยงานในคณะฯ 

 2. มีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะฯ 
 3. จัดให้มีการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
 4. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
  

ตารางดําเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ.2558 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําร่างและรายละเอียด
โครงการ 

            

2. นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้น 

            

3. ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรดําเนินงาน 

            

6. ดําเนินงานตามโครงการฯ             
7. ติดตาม ประเมินผลโครงการ
แ ล ะ ราย งาน ผลก าร ดํ า เนิ น
โครงการ 

    
 

        

8. รายงานผลการติดตามการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

            

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ)                    
รายการ ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.     พค. มิ.ย.  กค.  สค.  กย.  
เบิกจ่ายเงิน         8,500    
 

งบประมาณ  งบประมาณรายได้ 2558 
1. ค่าใช้สอย   จํานวน 6,300 บาท 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท )  1,800 บาท   
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท)   4,500 บาท 

2. ค่าวัสดุ    จํานวน 2,200 บาท 
ซองใส่เอกสาร, กระดาษสําหรับทําเอกสาร, ปากกา และอ่ืนๆ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   8,500 บาท 
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ตอนท่ี 2 : ผลการดําเนินโครงการ 
 

 งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ขึ้นเม่ือ
วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมอาภากร ซ่ึงสรุปผลการจัดโครงการ ดังน้ี 
 

 2.1  การบรรลุผลตามเกณฑ์การประเมินโครงการ 
การบรรลุผลเชิงปริมาณ : การจัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม

โครงการจํานวน 49 คน ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ จึงสรปุได้ว่าการจัดโครงการน้ี
บรรลุผลเชิงปริมาณ 
 การบรรลุผลเชิงคุณภาพ : โครงการได้กําหนดเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวช้ีวัด
ความสําเร็จเชิงคุณภาพ โดยได้กําหนดระดับค่าความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซ่ึงผลจากการตอบแบบ
ประเมินโครงการทําให้ทราบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ค่าร้อยละ 89.00 ซ่ึงสูงกว่าค่า
ร้อยละของความพึงพอใจที่กําหนด จึงสรุปได้ว่าการจัดโครงการน้ีบรรลผุลตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 

 2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 การจัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ได้รับงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2558  จํานวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงได้ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรวมเป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังน้ี 

1) ค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง)  จํานวน   7,140  บาท 
2) ค่าวัสดุ (ค่าเอกสารประกอบการประชุม)  จํานวน   1,360  บาท 

                      รวมทั้งสิ้น             จํานวน   8,500  บาท 
 

 จากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 49 คน มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท้ังสิ้น จํานวน 8,500 บาท (แปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 173.50 บาท/คน ท้ังน้ี ยังไม่มีการคํานวณต้นทุนแฝง เช่น ค่าห้อง
ประชุม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
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ตอนท่ี 3 : สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

 งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการการจัดการ
ความรู้ : KM Sharing Day   จากผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 ชุด  ได้รับแบบสอบถามคืน  จํานวน 30 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1.1 เพศ  ชาย    จํานวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 10  
   หญิง   จํานวน  27 คน   คิดเป็นร้อยละ 90  
 

 1.2 อายุ  ตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน  1  คน   คิดเป็นร้อยละ 3.30 
31 – 40 ปี จํานวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 10 
41 – 50 ปี จํานวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 
51 ปีขึ้นไป        จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
 

 1.3 สถานภาพ ผู้บริหาร    จํานวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 10 
อาจารย์  จํานวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 
บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

 1.4 การศึกษา   ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ 0  
ปริญญาตรี   จํานวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ 0 
สูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 1.5 ศูนย์ พระนครเหนือ    จํานวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  
เทเวศร์  จํานวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
โชติเวช  จํานวน  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

   พณิชยการพระนคร จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30  
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  จํานวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ 
 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับการประเมิน 

x ระดับ มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

 
 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
   

1 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร
ตระหนักถงึความสําคัญและประโยชน์
ของการจัดการความรู้ 

25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

2 เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรใน
คณะมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า 
แลกเปลี่ยนความรู้และนําความรู้มา
ขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ 

25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

3 เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์มีระบบการ
จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายได้อย่างย่ังยืน 

25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

 
 

ด้านเนื้อหาสาระตามโครงการ 
       

4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ 

20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

5 ความรู้ท่ีได้จากการนําเสนอความรู้ 20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

6 เน้ือหาสาระสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 

15 
(50%) 

15 
(50%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.50 มาก
ท่ีสุด 

 7 ความรอบรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จัดการบรรยาย/เสวนา 

15 
(50%) 

15 
(50%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.50 มาก
ท่ีสุด 

8 ความสามารถในการส่ือสารให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ 

20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

9 สื่อที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม 15 
(50%) 

15 
(50%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.50 มาก
ท่ีสุด 

10 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 
 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 
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 ด้านกระบวนการ ระยะเวลา และ
สถานท่ี 

       

11 กระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

12 พิธีกรดําเนินรายการ 25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

13 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม  

20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

14 สถานท่ีจัดโครงการความเหมาะสม 17 
(57%) 

13 
(43%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.56 มาก
ท่ีสุด 

15 การติดต่อประสานงาน/การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

20 
(67%) 

10 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.67 มาก
ท่ีสุด 

16 การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี
ระหว่างการจัดโครงการ 

17 
(57%) 

13 
(43%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.56 มาก
ท่ีสุด 

17 เอกสารประกอบการอบรมมีความ
เหมาะสม 

17 
(57%) 

13 
(43%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.56 มาก
ท่ีสุด 

18 อาหาร (คุณภาพและปริมาณ) 25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

19 อาหารว่างและเครื่องด่ืม 25 
(83.33

%) 

5 
(16.67

%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.83 มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางตอนที่ 2 แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อการจัดโครงการ การ

จัดการความรู้ : KM Sharing Day  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการจัด
โครงการครัง้นี ้มีค่าเฉล่ีย 4.68 อยู่ในระดับ มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 89 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   

 

 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนข์องการจัดการความรู้ 

อยู่ในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 
2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในคณะมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยน

ความรู้และนําความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ     อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 

3. เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์มีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายได้อย่างย่ังยืน อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 
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4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 
5. ความรู้ท่ีได้จากการนําเสนอความรู้  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   มีค่าเฉลี่ย 4.67 
6. เน้ือหาสาระสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
7. ความรอบรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่จัดการบรรยาย/เสวนา อยู่ในระดับ มากท่ีสุด           

มีค่าเฉลี่ย 4.50 
8. ความสามารถในการส่ือสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 
9. สื่อที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 
10. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.83 

 

ด้านกระบวนการ ระยะเวลา และสถานท่ี 
11. กระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด   

มีค่าเฉลี่ย 4.67 
12. พิธีกรดําเนินรายการ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 
13. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 4.67 
14. สถานท่ีจัดโครงการความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 
15. การติดต่อประสานงาน/การประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.67 
16. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีระหวา่งการจัดโครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด               

มีค่าเฉลี่ย 4.56 
17. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 
18. อาหาร (คุณภาพและปริมาณ) อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 
19. อาหารว่างและเครื่องด่ืม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 

 

 ส่วนท่ี 3  การให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดโครงการ 
 

 จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และไม่เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จํานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.67 
 

 โดยผู้เข้าร่วมโครงการเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 
 

            2.1 ข้อดีของการจัดงานในครั้งนี ้
 - มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน 
 - เป็นการกระตุ้นบุคลากรใหเ้กิดความตื่นตัวในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
 - ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความกระตือรือร้นหาความรู้แก่ตนเองและสงัคม 
 - ความเป็นกันเอง ทําให้บรรยากาศดี 
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 - หัวข้อเข้ากับสภาพปัจจุบนั  
 - ได้รับความรู้ความเข้าใจจากตัวอย่างงานวิจัย 
 - มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและนําไปพัฒนาตนเองให้ภูมิความรู้ดีขึ้น 
 - ได้แนวคิดที่จะไปพัฒนานักศึกษาให้เข้ากับ AEC ปลายปีน้ี 
 - การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
 - มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อของแต่ละวิทยากร 
 - เกิดความรักในงานวิจัยและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

   

  2.2 ข้อควรปรับปรุงในการจัดงานในคร้ังนี ้
                 - ควรเตรียมเอกสารให้เพียงพอกับผู้เข้าสัมมนา 
       - ควรควบคุมเวลาในการนําเสนอของผู้นําเสนอให้ตรงกําหนดเวลา 
       - เอกสารควรให้รายละเอียดมากกว่าน้ี  
            

  2.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
       - แบบสอบถามไม่ควรมี ข้อ 1.5 เลย 
       - จัดเวทีสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้รายเดือน หรือรายภาคโดยกําหนดแผนงานเป็นปฎิทินจะได้
เลือกเข้ารับฟังได้ 
       - ขอขอบคุณหัวหน้างานการจัดการความรู้ในทุกๆ เรื่อง 
       - ขอขอบคุณผู้บริหารของคณะฯ ที่ให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างดี 
       - ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการครัง้น้ีทุกท่านที่ทําให้การอบรมเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลท่ี
สมบูรณ์ 
       - ขอขอบคุณวิทยากรทกุท่านที่กรุณาเสียสละเวลาและอุทิศเวลาทีมี่ค่ามาบรรยาย KM ให้กับทุก
ท่านอย่างสนุกสนาน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านอย่างต่อเน่ือง 
  

 
 
 
 
 
                   
  
 
 
 



    9                                              รายงานสรุปผลโครงการการจัดการความรู้: KM Sharing Day   
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร ์มทร.พระนคร 

ตอนท่ี 4 : ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

พิธีกร : ผศ.ดร.ชญานนท์ กณุฑลบตุร 
ประธานเปิดโครงการ : ผศ.ทรงสริิ วิชิรานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

มอบของที่ระลกึแก่อาจารย์ผู้ ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ 
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บรรยากาศโครงการการจดัการความรู้ : KM Sharing Day 
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  บรรยากาศโครงการการจดัการความรู้ : KM Sharing Day 
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     ภาคผนวก 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
- รายช่ือผู้เขา้รว่มโครงการ 
- กําหนดการจัดโครงการ 
- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- คํากล่าวรายงานโครงการ 
- คํากล่าวเปิดโครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
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กําหนดการ 
โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day 

ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 

 
วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน  2558 

  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
  09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดโครงการฯ   

ประธาน :  คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
ผู้กล่าวรายงาน :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  09.30 - 10.15 น. การนําเสนอองค์ความรู้จากการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทย 
       ให้ชาวต่างชาติ” โดย อาจารย์พรกนก  ศรีงาม 
  10.15 – 11.00 น. การนําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง “วิจัยอะไร... 
     อย่างไร...ในอาเซียน (ให้สนุก)” โดย ดร.พงศร์ัชต์ธวัช วิวังสู 
  11.00 – 12.00 น. การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง “บูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู ่
     ชุมชน ไทย – เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”  
     โดย ผศ.ดร.ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์ 
  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 15.30 น.  เวทีเสวนา เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ 

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”  
โดย คณาจารย์จากสาขาวิชา ประกอบด้วย :  

1) ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
2) อาจารย์นนท์ณพร กิติศรีปัญญา สาขาการท่องเที่ยว 
3) อาจารย์พัลลพ หามะลิ สาขาการโรงแรม 
4) อาจารย์วัชรพงษ์  สูงปานเขา  สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
5) อาจารย์ปิยะชาติ  สิทธ์ิวิภูศิริ  สาขาศึกษาทั่วไป 

  15.30 – 16.00 น. สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมเวทีเสวนา  
      โดย ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร 
  16.00 – 16.30 น.  พิธีปดิโครงการ  โดย  คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
 หมายเหตุ :  พิธีกรดําเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  
กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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คํากล่าวเปิดโครงการ 
การจัดการความรู้ : KM Sharing Day 

โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558   ณ  ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

........................................................... 
เรียนท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้  

: KM Sharing Day ทุกท่าน ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการฯ 
ครั้งน้ี เพราะทางคณะฯ ถือว่าการจัดการความรู้เป็นภารกิจที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงของคณะฯ ที่จะต้องผลักดันให้
เกิดขึ้น เพ่ือสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้รว่มกันระหว่างบุคลากร ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสาํคัญในการ
ขับเคลื่อนคณะฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน 

เป็นท่ีทราบกันอยู่ทั่วไปว่า โลกในปัจจุบันได้ถูกขับเคลื่อนโดยพลวัตของกระแสโลกาภิวัตน์  
(Globalization) ก่อให้เกิดการแข่งขนัและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซ่ึงมีผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเป็นรอยต่อของการก้าวสู่ยุค “สังคมภูมิปัญญา
และการเรียนรู”้ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ท้ังภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่างตกอยู่ท่ามกลางกระแส
ของการแข่งขนัและความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นน้ี ซ่ึงวิถีท่ีจะการรอดพ้นวิกฤติดังกล่าวได้และประสบ
ความสําเร็จเหนือคู่แข่งขัน นอกจากจะต้องระดมทรัพยากรทุกชนิดเพ่ือการบริหารจัดการแล้ว กลยุทธ์ท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงคอื การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในฐานะทีเ่ป็นทรัพย์สินอันมีค่าย่ิงใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมาย นอกจากน้ันยังให้ความสําคัญกับ “ความรู้” ซ่ึงอยู่ในตัวบุคคลและความรู้
องค์กรอันจะนํามาซ่ึงการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กร แนวคิดที่นํามาประยุกต์ใช้สําหรับ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ท่ีได้รับความสนใจยิ่งประการหนึ่ง  คือ “การจัดการความรู้” 

โครงการท่ีจัดในวันนี้ จึงเป็นเครื่องมืออันหน่ึงในการสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกันอันจะเป็นพลวัตขับเคลื่อนคณะฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาอันมีค่าตลอดวันนี้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกดิขึ้น 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day  
ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 
 

…………………………………………………………………… 
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คํากล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ 
การจัดการความรู้ : KM Sharing Day 
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558   ณ  ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 
........................................................... 

กราบเรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ดิฉัน ในนามคณะผูจั้ดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันน้ี 
 โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยงานการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ 
จํานวน 30 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ :  

1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ 

2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้และ 
นําความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ 

3. เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างย่ังยืน 
กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย : 
ภาคเช้า เป็นนําเสนอองค์ความรู้ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องที่ 1 การนําเสนอองค์ความรู้จากการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” นําเสนอ

โดย อาจารย์พรกนก  ศรีงาม 
เรื่องที่ 2 การนําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง “วิจัยอะไร...อย่างไร...ในอาเซียน (ให้สนุก)” 

นําเสนอโดย ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 
เรื่องที่ 3 การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง “บูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ ชุมชน ไทย – เมียนมาร์ 

“ความสุขใต้ร่มพระบารมี” นําเสนอโดย ผศ.ดร.ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์ 
ภาคบ่าย เป็นการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบตุร เป็นพิธีกร และมีคณาจารย์จาก
สาขาวิชาเป็นผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย :  

ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  
อาจารย์นนท์ณพร กิติศรปัีญญา สาขาการท่องเที่ยว  
อาจารย์พัลลพ หามะลิ สาขาการโรงแรม 
อาจารย์วัชรพงษ์  สูงปานเขา  สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
อาจารย์ปิยะชาติ  สิทธ์ิวิภูศิริ  สาขาศึกษาทั่วไป 
บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ 

คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 



    37                                               รายงานสรุปผลโครงการการจัดการความรู้: KM Sharing Day   
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

แบบประเมินโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day 
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2558  ณ  ห้องประชุมอาภากร 
..................................................... 

คําชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ 
             ปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1.1 เพศ   ชาย   หญิง 
 1.2 อายุ   ตํ่ากว่า 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
 1.3 สถานภาพ  ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน 
 1.4 การศึกษา    ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
 1.5 ศูนย์  พระนครเหนือ   เทเวศร์  โชติเวช 
    พณิชยการพระนคร   ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ 

 
ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1)    

       ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
1 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
     

2 เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นใหบุ้คลากรในคณะมีวัฒนธรรมในการ
รวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้และนําความรู้มาขยายผลสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคข์องคณะฯ 

     

3 เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์มีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคณะไปสู่
เป้าหมายได้อย่างย่ังยืน 

     

      ด้านเนื้อหาสาระตามโครงการ 
4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้      
5 ความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
6 เนื้อหาสาระสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน      



    38                                               รายงานสรุปผลโครงการการจัดการความรู้: KM Sharing Day   
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

      ด้านวิทยากร 
 7 ความรอบรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกับเร่ืองที่จัดการบรรยาย/เสวนา      
8 ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ      
9 สื่อที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม      
10 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้      
ด้านกระบวนการ ระยะเวลา และสถานท่ี 
11 กระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
     

12 พิธีกรดําเนินรายการ      
13 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม       
14 สถานท่ีจัดโครงการความเหมาะสม      
15 การติดต่อประสานงาน/การประชาสัมพันธ์โครงการ      
16 การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการจัดโครงการ      
17 เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม      
18 อาหาร (คุณภาพและปริมาณ)      
19 อาหารว่างและเครื่องด่ืม      
 
 ส่วนท่ี 3 การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดโครงการ 
            3.4 ข้อดีของการจัดงานในครัง้น้ี 

1)..................................................................................................................................... 
2)....................................................................................................................................... 
3)..................................................................................................................................... 

   3.2 ข้อควรปรับปรุงในการจัดงานในคร้ังน้ี 
 1) ................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................... 
 3) ................................................................................................................................... 

             3.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1) ................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................... 
 3) .................................................................................................................................... 

 
                                                    ขอบคุณในความร่วมมือ     

                                                                                        งานการจัดการความรู้ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
 

 
 
 

 

เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาต ิ

โดย อาจารย์พรกนก  ศรีงาม 

 

การนําเสนอผลงานแนวปฏบัิตทิี่ด ี

(Good Practices) 

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ 
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เอกสารประกอบเรื่องเล่าจากการอบรม “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” 
โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day 
ณ ห้องประชุมอาภากร วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ผู้สรุปเอกสารประกอบเร่ืองเล่า : อ.พรกนก ศรีงาม 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
เทคนิคการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ 

1. เน้นการใชภ้าษาไทยได้ใช้ภาษาไทยเป็น...โดยวิธีเรียนแบบธรรมชาติสอนแบบธรรมชาติ เช่น สอน
ภาษาไทยล้วนๆ โดยไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาใดปนอยู่ เช่น เน้นให้ทราบคําได้ว่านี่คือ ช้อนนะ สอ้มนะ   
จานนะ หลบันะ  

2. ใช้วิธีสอนแบบแม่สอนลูก (mother tongue ) ...แม่พูดยํ้าๆ แม่ทําบ่อยๆ แม่คอยสังเกต แม่เห็น
เหตุร้าย แม่รีบแก้ไข แม่ใส่ใจด้วยความรัก แม่ฟูมฟักด้วยเมตตา ต่อมตีด่าไม่ทํางาน ...สิง่ท่ีได้คือ  

2.1 สรรพนามช้ีเฉพาะ เช่น ลูกหกล้ม เราเข้าไปปลอบบอกว่า “ โอ๋...มาหาแม่นะ” การช้ีน้ิว 

ไปหา ปู่ ย่า ตา ยาย พร้อมกับพูดว่า น่ีตา น่ันยาย โน่น ปู่  

2.2 เรียนรู้อวัยวะของร่างกาย ดูซิหน้าเป้ือนหมดแล้ว ตาแดงก่ําเลย นํ้าตาไหล เช็ดแก้มเร็ว  
เด็กก็จะจําแนกคําได้เองโดยธรรมชาติเพราะเห็นบ่อย ๆ ได้ยินบ่อยๆ  

3. สอนจากง่ายไปหายาก จากใกล้ไปหาไกล จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  

- สอนจากง่ายไปหายาก เช่น จะสอน ห นํา จําเป็นต้องสอนอักษรสามหมู่ก่อน หรือ จะสอนเรื่อง 
เวลา หรือการซ้ือของ ควรสอนเร่ืองตัวเลขก่อน  

- สอนจากใกลไ้ปไกล เช่น สอนเรื่องทิศทาง ควรให้รู้จักมือซ้าย มือขวาก่อน  

- สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เช่น คําว่า สมาธิ การจราจร น้ําใจ คําเหล่านี้ไม่ต้องพะวงว่าจะต้อง  
กําหนดเป็นหัวข้อขึ้นมาสอน แต่ควรสอนพวกคํานาม คํากริยาก่อนเป็นพ้ืนฐาน คํายากเด็กจะทราบได้เองเม่ือรู้
ประสาความแล้ว แต่ควรสอนให้รู้ความหมายจากภาพด้วยตัวนักเรียนเอง  

4. การสอนท่องจํา 
การสอนท่องจัดเป็นการให้ความรู้อย่างหน่ึง เช่นท่องบทประพันธ์ 20 ม้วนจําจงดี ท่องคําว่าบัน ท่อง

วันในรอบสัปดาห์ ท่องเดือนในรอบปี ก่อนหมดเวลาในคาบจะช่วยให้เข้าใจได้ดีแต่พึงระวังว่าบางคําไป
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเช่น ผู้ใหญ่ สะใภ ้ซ่ึงต้องใช้การอธิบายความหมายอาจสร้างความยุ่งยากในการ
สอนระดับต้นแต่ถ้าผู้เรียนเรียนเขียนท่ีสูงกว่าระดับพ้ืนฐานก็สามารถให้ท่องจําได้  

5. การสอนโดยใช้สถานการณ์สมมุต ิอาจช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาได้ถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด นักเรียนอาจใช้คําท่ีคิดว่าถูกต้องแล้ว เช่น “ ผมขออนุญาตไปซักมือก่อนครับ”  
“ ดิฉันไม่ชอบทานผิวพรรณไก่เลย” การสรา้งสถานการณ์หรือสร้างแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาไทย
ในบริบทต่างๆก็จะเป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรยีนต่างชาติใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

6. การสอนออกเสียง / สอนพูด  

- ท่ีสําคัญครูผูส้อนต้องออกเสียงท่ีถูกต้องเป็นมาตรฐานเข้าไว้ แต่ไม่เน้นยํ้าจนเกินไป  

- พยายามสอนให้นักเรียนกล้าท่ีจะออกเสยีงเลียนแบบเสียงของคร ูแต่หากเขาออกเสียงไม่ชัดก็ค่อย  
แก้ไขไม่เร่งรีบเพ่ือไม่ให้เขารู้สึกกลัวขยาดไม่กล้าออกเสียง  
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- หากผู้สอนกังวลว่าพูดภาษาของผู้เรียนไม่ได้ ...ให้แก้ปัญหาด้วยการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนเตรียมสื่อ การสร้างสถานการณ์จําลองและท่ีสําคัญให้ตระหนักว่าเรากําลังสอนภาษาไทย  

- เน้นการสอนให้สื่อความได้ ให้เขากล้าท่ีจะพูดสื่อความกับเจ้าของภาษาให้ได้มากกว่าท่ีจะเน้น   
“สอนให้เป็นนกัภาษาไทย”  

- กรณีชาวต่างชาติประสงค์เรยีนภาษาไทยไม่จําเป็นต้องสอนสัทอักษรให้ชาวต่างชาติเพ่ือนํามา  
บันทึกเสียงภาษาไทยเพราะภาษาไทยมีระบบตัวเขียนอยู่แล้ว และเป็นการลดภาระเรือ่งการจดจํา รูปลักษณ์
ของสัทอักษรอีกด้วย  

- ผู้สอนทราบระบบการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องย่อมทราบปัญหาของนักเรียนต่างชาติว่ามีปัญหา  
การออกเสียงคาํใด ให้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นตัวอย่างท่ีถูกต้องเพ่ือให้ผู้เรียนออกเสียงคํา ภาษาไทย
ได้ตรงเจ้าของภาษา เช่น “กุ้ง” กับ “กุ้ม” “บ้าน” กับ “บ้าม”  

- การสอนพูดกับการสอนออกเสียง ต่างกันตรงท่ี การสอนออกเสียงสอนให้ออกเสียงได้ถูกต้องไม่ว่า  
จะเป็นเสียงพยัญชนะ สระ แต่การสอนพูดเป็นการสอนให้รู้จักนําคําไปใช้ เช่น คําว่า “ไม่รู้” ถ้า ต้องการให้
สุภาพต้องสอนให้ผู้เรียนพูดว่า “ ไม่ทราบ” คําว่า “ OK” นักเรียนจะพูดบ่อยเม่ือ เข้าใจ เช่น ครูถามว่าเข้าใจ
ไหมคะ นักเรียนมักตอบว่า ok เราควรสอนว่า เข้าใจแล้วค่ะ หรือ รับทราบค่ะ เป็นต้น หรือคําตอบรับ เช่น 
อือๆ เป็น ค่ะ ครับ  

7. การสอนเขียน  
การสอนเขียนสามารถดําเนินการสอนไปพร้อม ๆ กับการสอนพูดเพราะจะช่วยเสริมสรา้งพัฒนาการ 

และทักษะของการจดจําได้มากกว่าการสอนพูดแต่เพียงอย่างเดียว นักเรียนจึงควรเรียนระบบการ เขียนของ
ไทยควบคู่กันไปเพ่ือใช้บันทึกเสียงให้ตรงตามลักษณะรูปอักษรไทย  

- ควรสอนเขียนอักษรกลางประสมกับสระเสียงยาวเป็นลําดับ เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า ต่อมาจึง  
สอนสระ ไม่จําเป็นต้องครบทุกสระ แต่ให้รู้ว่ามีการวางสระอยู่ได้ 4 ตําแหน่ง  

- เลือกคําท่ีเป็นพยัญชนะเด่ียวประสมกับสระเด่ียวก่อน เช่น ปู นา กา นา แล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้น
ด้วยการใส่ตัวสะกด เช่น ทอง แมว ยาว แตงโม  

- สอนเขียนใหส้อดคล้องกับการฝึกพูดด้วย เช่นให้ฝึกพูด ช่ืออะไร ..ฉันชื่อ..คุณชื่ออะไร..สวัสดีครับ  
ฯลฯ การสอนเหล่านี้ควรสอนหลังจากการสอนพยัญชนะและสระแล้ว  

- ต่อจากน้ีค่อยเร่ิมสอนอักษรควบ เช่น ปลา กราบ กลืน กว้าง แล้วจึงสอนอักษรนํา อักษรตาม  
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เช่น ขนม ขนุน ถนอม สนิม สนาม และควรสอนเขียนจากตัวอย่างไปสู่กฎ นักเรียนจะเข้าใจ ง่ายขึ้น แต่ระวัง
อย่าให้ตัวอย่างมากเกินไปโดยเฉพาะศัพท์ท่ีมีโอกาสใช้น้อย เช่น ขยุ้ม อาขยาน ผงก ผนวช  

- เม่ือเห็นว่านักเรียนเร่ิมความชํานาญด้านการเขียนแล้วค่อยเพ่ิมการสอนคําศัพท์ท่ีเขยีนด้วยรูปแบบ
พิเศษ ( ควรสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการพูดด้วย ) ศัพท์ท่ีเขียนด้วยรปูแบบพิเศษ เช่น สามารถ ธงชาติ 
ความจริง รัฐบาล มิตร นายกรัฐมนตรี ท่ีสําคัญฝึกให้นักเรยีนอิงการเขียนตาม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเพ่ือเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน  

8. การสอนให้รู้วัฒนธรรมไทย  
- วัฒนธรรมมักสอดคล้องกับความคิด ความเช่ือ และแสดงออกทางด้านการกระทํา เช่น คนไทยมักพูด

ว่า ไม่เป็นไร อะไรก็ได้ ผู้น้อย ผู้ใหญ่ การยกมือไหว้ สิ่งเหลา่นี้ควรนํามาสอน โดยเฉพาะการยกมือไหว้พร้อมทั้ง
กล่าวคําว่า “สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ” หรือ ขอบคุณค่ะ/ ขอบคุณครับ ผู้เรียนภาษาจึงควรได้รับการฝึก
เช่นเดียวกัน  

- การฝึกวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น การรํา การเล่นดนตรีไทย การรับประทานอาหารแบบไทย ฯลฯ  
9. การสอนในภาคสนาม การสอนในภาคสนามเป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรยีนไปสัมผัสเหตุการณ์เป็นจริง

ทางสังคมนอกห้องเรียน เช่น การพาไปเท่ียวตลาดเพื่อหาคําศัพท์ใหม่ๆ แหลง่ท่องเที่ยวการเกษตร เช่น สวน
ผลไม้ ห้องครัวให้ รู้จักการทําขนม การทําอาหาร ประเด็นคือ ควรเลือกเวลา สถานที่ท่ีไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ พวกเขามากนัก ควรบอกแผนงานว่าจะพาไปที่ใด ระยะเวลา ระบบขนส่งของไทย ความตรงต่อเวลา 
มารยาทการให้บริการ เพ่ือให้เขาได้เตรียมตัวออกภาคสนามและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในภาคสนาม  

10. การสร้างส่ือ  
การสร้างสื่อซ่ึงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือถ่ายทอดความคิดไปยังผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ได้เร็ว

ขึ้น หรือมีความกระจ่างชัดในการจดจําคําศัพท์และความหมาย ตลอดจนนําไปใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ จึง
ควรเน้นสื่อที่ช่วยเพ่ิมการรับรู้ของคน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่น ทางตา ...ได้แก่ แผ่นป้าย บัตรคํา 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ทางห.ู..เช่น เสียงเพลง เสียงเคาะจงัหวะ เสยีงดนตร ีสัตว์ร้อง เสียงคนสนทนา 
ฯลฯ ทางจมูก...เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ กลิ่นแป้งหรอืเครื่องสําอาง ทางลิ้น... เช่น รสของอาหาร ขนม 
ผลไม้ ทางกาย... เช่น สื่อที่นํามาใช้ให้รับทราบถึง ร้อน เย็น อ่อน แขง็ เรียบ กระด้าง ขรุขระ เป็นต้น  

11. คํานึงถึงหลักความพร้อม หลักแห่งผล หลักการเสริมแรง และหลักการฝึกหัด  

- หลักความพร้อมคือคํานึงถึงความพร้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ความพร้อมของครู ความพร้อม  
ของนักเรียน ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์การสอน ความพร้อมเรื่องเวลาเป็นต้น  

- หลักแห่งผล หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้เม่ือผู้เรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียน ถ้าหากเรียนไป  
แล้วแต่ยังนึกไม่ออกจะนําความรู้ท่ีเรียนไปสร้างให้เกิดผลอะไรแรงจูงใจก็จะน้อยตาม ครูจึงต้องบอก ถึง
เป้าหมายในการปรับใช้วิชาภาษาไทยให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเอง เช่น หากผู้เรียนมีความสามารถ ถึงขั้นดี
แล้วมีงานที่สามารถจะทําได้อีกหลายประเภท เช่น เป็นนักแปล เป็นครูสอนภาษา เป็น เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
เป็นผู้สื่อข่าว เป็นล่าม เป็นต้น  

- หลักการฝึกหัด ช่วยให้ผู้เรยีนเกิดความชํานาญในการสอนแต่ละครั้งคร ูจึงควรให้ผู้เรยีนได้มีโอกาส  
ฝึกหัดอยู่เสมอโดยไม่จําเป็นต้องเป็นงานหรือการบ้านแต่อาจเป็นการเล่นเกม หรือการละเล่น ร้องรํา ทําเพลง
ให้เกิดความสนุกแต่ได้ความรู้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น  

12. การสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอน  

- ทําให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความอยากรู้ และให้เขามีความเช่ือม่ันในตนเอง เช่น การพูดคุย  
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ทักทาย คุณร้อนม้ัย รถติดม้ัย คุณต่ืนกี่โมง แอร์เย็นม้ัย ลดแอร์หน่อยม้ัย ไม่จําเป็นต้องเร่งเลค็เชอร์ในทันที ส่วน
เสริมในขณะสอนคือการสร้างสื่อที่ทําให้น่าสนใจเหมาะกบัวัยและสมัยนิยม เช่น การนําเรื่องราวของดารา 
นักแสดง เพลง ดนตรี ภาพยนตร์ท่ีอยู่ในความสนใจมาเป็นสื่อ  

- ทําให้ผู้เรียนอยากรู้ หรือช่วยสร้างการรับรู้ เช่น การนําจ๊ิกซอว์รูปสัตว์ รูปผลไม้ มาให้นักเรียนได้  
ลองฝึกซักถามกันเองในช้ันเรยีน หรือ พูดคําศัพท์แล้ววาดรูปช้า ๆ ให้เห็น เช่น พูดคําว่า “แตงโม” คําว่า “ปู” 
ก็วาดภาพช้าๆ ให้เห็นเป็นรูปคําดังกล่าว เป็นต้น  

- การเสริมแรงให้ผู้เรียนลดความตึงเครียดด้วยการชมตลอดเวลาไม่ดุด่า ว่าร้าย บ่น ชักสีหน้า การ  
แสดงความขุ่นเคอืงหรือเบ่ือหน่ายเพราะกริยาเช่นน้ีจะทําให้ผู้เรียนขาดความเช่ือม่ัน หวาดกลัวและ เบ่ือหน่าย
ในท่ีสุด  

12. ครูควรมีลักษณะของความเป็นครูและมีหลักคิดสําหรับครูสอนภาษา  

- ครูสอนภาษาควรเป็นผู้มีปัญญาไหวพริบดี เป็นผู้มีเมตตา กรุณา อารมณ์ขัน ใจกว้างเปิดรับความ  
ต่างทางความคิด และมีหลักคิดอยู่เสมอว่า “ถ้าเขาเก่งแลว้ก็ไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับเรา” “ผู้เรียน ทุกคน
พัฒนาได้” “นักเรียนมีความสามารถรับรู้เรื่องภาษาไม่เท่ากัน” และ “การสอนภาษาคือการ เปิดโลกใหม่ให้กับ
ผู้เรียน”  
 
 

*********************************************************************** 
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเอกสารประกอบการอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นท่ี 5 วันท่ี 
22- 23 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
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