
การสอนภาษาอังกฤษผ่านการจัดการความรู้ KM 

หลักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

2. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตรงกบัความต้องการ ความสนใจ และความถนดัของตนเอง 

3. ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความคิดออกได้อยา่งอิสระ 

4. ผู้ เรียนได้ใช้ความคิด และเป็นผู้ปฏิบตัิด้วยตนเอง 

5. ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงและได้รับประสบการณ์ตรง 

6. ผู้ เรียนได้ใช้สือ่ตา่ง ๆ ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 

7. ผู้ เรียนได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่นหรือได้ท างานเป็นกลุม่ 

8. ผู้ เรียนได้เรียนอยา่งมคีวามสขุ 

9. การสอน และการทดสอบสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

 

กระบวนการจัดการความรู้มี 7 กิจกรรม  

1. การบง่ชีค้วามรู้ คือ การระบปุระเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้ รู้ที่สอดรับกบันโยบาย ขอบเขตและเปา้หมายขององค์กร  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม ่รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไมใ่ช้ออกจากแหลง่

รวบรวม  

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคดัแยกความรู้เป็นกลุม่ประเด็นให้งา่ยตอ่การเข้าถึงอยา่งมีขัน้ตอน  

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มรูีปแบบมาตรฐาน ไมซ่ า้ซ้อน มีความสมบรูณ์ มีความถกู

ต้องและนา่เช่ือถือ  

5. การเข้าถงึความรู้ คือ การสร้างแหลง่เผยแพร่ที่สามารถเข้าถงึได้ทกุที่ทกุเวลา  

6. การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ คือ การน าความรู้เข้าสูเ่วทีแลกเปลีย่นที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมลูรองรับให้งา่ยตอ่การ

เข้าถงึและสบืค้น  



7. การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นสว่นหนึง่ของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพฒันาให้เกิดประสบการณ์ใหมอ่ยู่

เสมอ  

         ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(ดดัแปลงจาก อาภรณ์ ใจเที่ยง เข้าถึงได้จาก http://www.sut.ac.th/tedu/news/Teaching.htm) 

 

Active Learning เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนเป็นผู้กระท าหรือปฏิบตัด้ิวยตนเองด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า 

ทดลองรายงาน ท าโครงการ สมัภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่ง

แท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่เตรียมการจดับรรยากาศการเรียนรู้ จดัสือ่สิง่เร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้

ร่วมกนั 

Construct เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้ค้นพบสาระส าคญัหรือองค์การความรู้ใหมด้่วยตนเอง อนัเกิดจากการได้ศกึษาค้นคว้า

ทดลอง แลกเปลีย่นเรียนรู้และลงมือปฏิบตัิจริง ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 

รวมทัง้ท าให้ผู้ เรียนรักการอา่น รักการศกึษาค้นคว้าเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ซึง่

น าไปสูก่ารเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ (Learning Man) ที่พงึประสงค์ 

Resource เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ท่ีหลากหลายทัง้บคุคลและเคร่ืองมือทัง้ในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน ผู้ เรียนได้สมัผสัและสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่ป็นมนษุย์ (เช่น ชมุชน ครอบครัว องค์กรตา่งๆ) ธรรมชาติ

และเทคโนโลยี ตามหลกัการท่ีวา่ “การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุที่ทกุเวลาและทกุสถานการณ์)” 

Thinking เป็นกิจกรรมที่สง่เสริมกระบวนการคิด ผู้ เรียนได้ฝึกวิธีคดิในหลายลกัษณะ เช่น คิดคลอ่ง คิดหลากหลาย คิด

ละเอียด คิดชดัเจน คิดถกู ทางคดิกว้าง คดิลกึซึง้ คิดไกล คิดอยา่งมีเหตผุล เป็นต้น การฝึกให้ผู้ เรียนได้คิดอยูเ่สมอใน

ลกัษณะตา่งๆ จะท าให้ผู้ เรียนเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คดิอยา่งรอบคอบมีเหตผุล มีวิจารณญาณ ในการคิด มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ที่จะเลอืกรับและปฏิเสธข้อมลู ขา่วสารตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกได้อยา่งชดัเจนและมี เหตผุลอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด ารงชีวติประจ าวนั 

Happiness เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนเรียนอยา่งมคีวามสขุ ซึง่เป็นความสขุที่เกิดจาก 1) ผู้ เรียนได้เรียนในสิง่ที่ตนชอบหรือ

สนใจ ท าให้เกิดแรงจงูใจในการใฝ่รู้ ท้าทาย อยากค้นคว้า อยากแสดงความสามารถและให้ใช้ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ที่ 

2) การมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งผู้เรียนกบัผู้สอนและระหวา่งผู้เรียนกบัผู้ เรียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร มี

การชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกนั ท าให้ผู้ เรียนรู้สกึมีความสขุและสนกุกบัการเรียน 



Participation เป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม ตัง้แตก่ารวางแผนก าหนดงาน วางเปา้หมายร่วมกนั และมี

โอกาสเลอืกท างานหรือศกึษาค้นคว้าในเร่ืองที่ตรงกบัความถนดัความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ท าให้ผู้ เรียนเรียน

ด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคณุคา่ของสิง่ทีเ่รียนและสามารถ ประยกุต์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวติจริง 

Individualization เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนให้ความส าคญัแก่ผู้ เรียนในความเป็นเอกตับคุคล ผู้สอนต้องยอมรับใน

ความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพมากกวา่

เปรียบเทียบแขง่ขนัระหวา่งกนัโดยมีความเช่ือมัน่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ที่

แตกตา่งกนั 

Good Habit เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้พฒันาคณุลกัษณะนิสยัทีด่งีาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมี

น า้ใจ ความขยนั ความมีระเบียบวินยั ความเสยีสละ ฯลฯ และ ลกัษณะนิสยัในการท างานอยา่งเป็นกระบวนการการ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น และ การเห็นคณุคา่ของงาน เป็นต้น 

Self-Evaluation เป็นกิจกรรมที่เน้นการประเมินตนเอง เดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมินฝ่ายเดยีว แตก่ารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ประเมินตนเองอยา่งสม า่เสมอและตอ่เนื่อง จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเองได้ชดัเจนขึน้ รุ้จดุเดน่จดุด้อยและพร้อมที่จะ

ปรับปรุงหรือพฒันาตนเองให้เหมาะสมยิง่ขึน้ การประเมินในสว่นนีเ้ป็นการประเมินตามสภาพจริงและอาจใช้แฟม้สะสม

ผลงานช่วย 

ความหมายของ KM (Knowledge Management) 

            การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกยอ่ๆ วา่ KM คือ เคร่ืองมือเพื่อใช้ในการบรรลุ

เปา้หมายอยา่งน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กนั ได้แก่ บรรลเุปา้หมายของงาน บรรลเุปา้หมายการพฒันาคน และบรรลุ

เปา้หมายการพฒันาองค์กรไปสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  โดยการจดัการให้มีการค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝง

เร้นในตวัคน หาทางน าออกมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ ตกแตง่ให้งา่ยตอ่การใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึน้ มีการตอ่ยอดให้

งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึน้ มีความรู้ใหมห่รือนวตักรรมเกิดขึน้จากการเอา

ความรู้ที่ไมเ่หมือนกนัมาเจอกนั  

            หลกัส าคญัของการจดัการความรู้ คือ กระบวนการจดัการ“คลงัความรู้” หรือ “ขมุความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม 

“เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ด้วยวิธีตา่งๆ เช่น การจดบนัทกึ เป็นการจดบนัทกึความรู้ เทคนคิ 

เคลด็ลบัในการท างานท่ีได้มาจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ควรบนัทกึในหลายรูปแบบ ทัง้ทีเ่ป็นตวัอกัษร ภาพน่ิง 

ภาพเคลือ่นไหว ผงัมโนทศัน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้นกัเรียนเข้าถงึ เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลงั

ความรู้เหลา่นีใ้นรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึง่เป็นการ

สกดัความรู้ที่ซอ่นเร้นให้เป็นความรู้ที่เดน่ชดั น าไปเผยแพร่และแลกเปลีย่นหมนุเวียนใช้ พร้อมยกระดบัตอ่ไป 


