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บทน ำ 

 
กองวิชาฟิสิกส์ได้น าการการเรียนการสอนแบบทีมหรือ  Team Teaching มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนนายร้อยเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยนั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งการสอนแบบ Team Teaching นี้เป็นการที่มีครูอย่างน้อย 2 คนร่วมมือกันเตรียมการสอนอย่างใกล้ชิดและ
ด าเนินการสอนนักเรียนร่วมกันกับนักเรียนห้องเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน การสอนแบบทีมจะมีครูที่เป็น
หัวหน้าทีม (Team Leader) อาจารย์ร่วมทีมได้แก่อาจารย์อาวุโส (Senior Teacher) อาจารย์ประจ า 
(Master Teacher) และอาจารย์ผู้ช่วยสอน (Co-operative Teacher) และการสอนแบบนี้แบบนี้ได้ผลดี เมื่อ
อาจารย์หัวหน้าทีมและอาจารย์ร่วมทีมเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างดี 

 
 กองวิชาฟิสิกส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนแบบ Team Teaching นี้คงเป็นประโยชน์แก่ครู
อาจารย์และผู้อ่านทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะประการใดคณะผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 

 
 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ชื่อผลงาน  การสอนแบบ Team Teaching 

เจ้าของผลงาน กฟส.สกศ. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
          กองวิชาฟิสิกส์ได้น าการการเรียนการสอนแบบทีมหรือ  Team Teaching มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนนายร้อยเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยนั้น
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ลักษณะของผลงาน 

คู่มือการสอบแบบ Team Teaching 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 

ความสัมฤทธิ์ 

          ก าลังพล รร.จปร ., ทบ. และประชาชนที่เข้ารับอบรมการ สอนแบบ Team Teaching 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงใช้กับกับหน่วยงานของตนเองได้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
จัดการเรียนแบบ Team Teaching นี้คงเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์และผู้อ่านทุกท่าน 

ความภาคภูมิใจ 
๑. ก าลังพลของ รร.จปร. และ ทบ. เข้าใจระบบการสอนแบบ Team Teaching 
๒. ก าลังพลของ รร.จปร.  และ ทบ. สามารถน าการสอนแบบ Team Teaching ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานของตนเองได้ 
๓. สามารถเผยแผ่ความรู้ให้ก าลังพลของ รร.จปร., ทบ. และผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

 

จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

ตรวจถูกต้อง 

พ.ต. 
           

 

  (อภิรักษ์ แสงกระสินธ์) 
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บทที่ 1 
หลักการและแนวคิดการสอนแบบ Team Teaching 

 
 

การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย  แต่จะจัดการเรียนการสอนแบบใด ๆ ก็ล้วนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในเชิงบวก  
คือด้านดี ๆ ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านสมอง สติปัญญา ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและทักษะ
ทางสังคม โดยเป้าหมายสุดท้ายหรือเป้าหมายหลักของชาติ คือการพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ส่งผลให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างความสุข เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง   

ปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย แต่ที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในสถานศึกษา ศูนย์การฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีรูปแบบ
หรือเทคนิควิธีการจัดการสอนอยู่ 7 รูปแบบคือ  

1. การสอนบรรยาย (Lecture)   

2. การสอนปฏิบัติการ (Laboratory)  

3. การสอนโครงงาน (Project)  

4. การสอนสัมมนา (Seminar)   

5. การสอนกลุ่มใหญ่ (Large group)   

6. การสอนกลุ่มย่อย (Small group)  

7. การสอนแบบทีม (Team Teaching) 

ในเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบทีมหรือ Team Teaching เป็นการท างาน
ร่วมกันของครู ตั้งแต่ 2  คนขึ้นไปร่วมกันออกแบบบทเรียน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การ
วิเคราะห์หัวข้อหลัก การวิเคราะห์หัวข้อรอง การวิเคราะห์ระดับความรู้และทักษะ การวิเคราะห์จุดประสงค์  
การสร้างเนื้อหา การก าหนดวิธีการสอน การสร้างสื่อการสอน การสร้างแบบประเมินผล การวางแผนการสอน 
ท างานร่วมกัน และความรับผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มเดียวกันครบทั้งกระบวนการ ผู้สอนอาจ
เลือกวิธีสอนใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของการเรียน การสอนเป็นคณะนั้นมีประโยชน์ หากจะ
น ามาใช้ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตัวครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเอาศักยภาพของ
ผู้สอนแต่ละคนออกมาใช้ให้มากท่ีสุด  

กองวิชาฟิสิกส์ได้ท าการสอนให้กับนักเรียนนายร้อยแบบ แบบ Team Teaching โดยเริ่มด าเนินการปี
การศึกษา 2552 เรื่อยมา     
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วัตถุประสงค์ Team Teaching 

 1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
2. เพ่ือพัฒนาการสอนของอาจารย์และปรับความรู้ความช านาญในการ สอนให้อยู่ในระดับใกล้เคียง

กัน    
3. เพ่ือความอ่อนตัวในเรื่องจ านวนนักเรียนกับห้องเรียน  
4. เพ่ือแบ่งเบาภาระงานนิเทศการสอน   

องค์ประกอบของ Team Teaching 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching มีองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะประสบความส าเร็จ
ได้ ในแต่ละองค์ประกอบต้องมีความรับผิดชอบในบทบาท ภาระหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่ผลักภาระ หรือมอบ
ภาระให้ส่วนอื่นท าหน้าที่แทน และองค์ประกอบของ Team Teaching ที่ส าคัญคือ  

นโยบาย   กองวิชาต้องก าหนดไว้เป็นนโยบายให้มีการสอนแบบ Team Teaching อย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดแห่งความส าเร็จ ทั้งด้านกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและครูผู้สอน 
ก าหนดระบบและเครื่องมือประเมินอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต่อไป
ได้อย่างแท้จริง  

คน ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนายร้อย คนเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching  เพ่ือให้การด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ  คนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักและรับผิดชอบในบทบาท  หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
ดังนี้ 

ผู้บริหาร ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา แนะแนวทางให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการให้ความรู้  
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้  

อาจารย์ เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการสอนแบบ Team Teaching ต้องท างานร่วมกันเป็นทีม มี
เป้าหมายต่อคุณภาพผู้ เรียนเป็นส าคัญ ต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ครูที่มีความรู้  
ความสามารถ มีเทคนิคการสอน เทคนิคการแก้ปัญหา ต้องสามารถถ่ายทอดออกมาสู่ครูที่มีประสบการณ์น้อย 
เป็นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการสอนนักเรียนนักศึกษาไปด้วยกัน 

นักเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จอันหนึ่งที่ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญ เนื่องมาจากพ้ืนฐานทางสังคม ครอบครัว และองค์ความรู้ที่มีมาแตกต่างกัน ผู้สอนต้องหาหลักการ  
เทคนิค วิธีการต่างมาพัฒนาให้มีคุณภาพของเขาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สถานที่และเวลา  การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching เป็นการรวมองค์ประกอบหลาย ๆ 
ส่วน คือ ห้องเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์การสอน ครู นักเรียน สถานที่  ทั้งหมดนี้ต้องมีความพร้อมและมีความ
สอดคล้องกับช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
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การบริหารจัดการ  การด าเนินการจัดการศึกษาแบบ Team Teaching ให้เป็นระบบ มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ก าหนดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 
 2. การก าหนดทีมผู้สอน ประกอบด้วยหัวหน้าทีม ผู้ร่วมทีม 
 3. การประชุมเตรียมความพร้อมของทีม ก าหนดเป้าหมายวิธีการสอนแบบ Team Teaching 
ก าหนดวิธีการประเมินผล ตลอดจนการออกแบบบทเรียนร่วมกัน การออกแบบบทเรียนส าหรับการสอนแบบ 
Team Teaching เพ่ือให้เข้าใจเป็นตรงกันของผู้ร่วมทีม ต้องมีแนวทางการวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกัน 

การท างานเป็นทีมนั้น มีความส าคัญต่อผลของงาน ถ้ามีทีมการท างานที่ดี ในการท างานทุกอย่างทุก
ขั้นตอนก็จะราบรื่นและประสบผลส าเร็จ การท างานทุกอย่างต้องได้รับการประสานงานและการร่วมมือที่ดีจาก
อาจารย์ทุกคน กฟส.ฯ จึงมีหลักในการท างานเป็นทีมดังนี้ 

 1. สร้างบรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้นและ
สร้างสรรค ์ทุกคนช่วยกันท างานอย่างจริงจังและจริงใจ 

 2.  มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
 3.  อาจารย์แต่ละคนต้องเข้าใจหน้าที่และบทบาทของตน ต้องเข้าใจและเรียนรู้ในบทบาท

ของผู้อื่นในทีม 
 4.  อาจารย์ทุกท่านกล้าที่จะเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน จนเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ยอมรับในข้อตกลงที่ตัดสินใจร่วมกัน 
 6. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า  เพ่ือให้ทุกคนรู้สึกได้รับการ

ยอมรับ และจะได้รู้ความหมายของการท างานเป็นทีม และปรารถนาที่จะท าอีก 
 7. ก าหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ควร

เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ร่วมกัน 
 8. ประเมินผลการท างานของทีม มีการประเมินผลการท างานเป็นระยะในรูปแบบทั้งที่ไม่เป็น

ทางการและเป็นทางการ โดยอาจารย์ทุกคนมีส่วนรวมในการประเมินผลงาน และทราบถึงความก้าวหน้าของ
การเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระบวนการพัฒนาการสอนหรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน 
เพ่ือให้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1 เป็นแนวทางเดียวกัน และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด กฟส.ฯ ได้จัดท าคู่มือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 (PH 1001) และวิชาฟิสิกส์
ทั่วไป 2 (PH 1003) ซ่ึงเป็นสองวิชาหลักท่ี กฟส.ฯ รับผิดชอบ จะได้กล่าวในรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที่ 2 
คู่มือการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

 
2.1 การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 จะแบ่ง นนร. แต่ละคาบออกเป็น 4 กลุ่มคือ คาบ
เช้า ตอน ก1, ก2, ข1, ข2 และคาบสาย ตอน ค1, ค2, ง1, ง2  กฟส.ฯ แบ่งตอนเรียน ก, ข  ใหม่เป็น J1, J2, 
J3, J4 และ ตอน ค, ง แบ่งตอนเรียนใหม่เป็น K1, K2, K3, K4 ซึ่งการจัดตอนเรียนใหม่จะใช้ตามผลคะแนน
สอบ การจัดตอนใหม่และการจัดอาจารย์ผู้สอนจะแบ่งเป็นตอนดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 1 การจัดการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1, 2 

ตอน นนร. อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ตึก ก.1 

ก1 ค1 อาจารย์ 1 อาจารย์ 5 111 

ก2 ค2 อาจารย์ 2 อาจารย์ 6 112 

ข1 ง1 อาจารย์ 3 อาจารย์ 7 113 

ข2 ง2 อาจารย์ 4 อาจารย์ 8 114 

ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ช่วยอยู่ในห้องเรียน ขณะที่อาจารย์ท่าน
หนึ่งก าลังสอน อาจารย์อีกท่านก็จะคอยปลุก นนร. ที่หลับ และคอยตอบปัญหา ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
ตามความเหมาะสม การจัดล าดับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ช่วยในแต่ละคาบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
ทีมแต่ละทีม1 อาจารย์แต่ละท่านจะรับผิดชอบการตรวจให้คะแนนใบงาน หรือผลคะแนนสอบในชั่วโมง ตาม
ตอนเรียนที่ตนรับผิดชอบ ตามตารางท่ี 1 

2.2 การสอนและการวัดผล 

การสอนเป็นลักษณะการบรรยายเป็นส่วนน้อย แต่เน้นให้ นนร. ได้ฝึกท าปัญหาโจทย์และแบบฝึกหัด
ด้วยตนเอง เนื้อหาที่สอนให้ยึดถือตามหัวข้อในก าหนดการสอน อาจารย์ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน 60 นาที เวลาที่
เหลือให้ นนร. ท าแบบฝึกหัดและเฉลยในห้องเรียน 

คะแนนทั้งหมดประกอบด้วย คะแนนสอบโดยอาจารย์ (20%), คะแนนสอบระหว่างภาค (40%), และ
คะแนนสอบประจ าภาค (40%) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 แนวโน้มอักษรระดับคิดจากคะแนนสะสม
ล าดับ 1 ถึง 5 เทียบเป็น 100% ต่อไปจะกล่าวถึงการวัดผลแต่ละประเภท 

                                                           
1  อาจารย์หัวนหน้าทีม คือ อาจารย์ 1, อาจารย์ 2, อาจารย์ 3 และ อาจารย์ 4 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบคะแนนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 

ล าดับ รายการ 
สัดส่วน คะแนน

ทั้งหมด 
หมายเหตุ 

1. ใบงาน 2.5%  
2. จิตพิสัย 2.5%  
3. ค้นคว้าและน าเสนอผลงาน 5.0%  
4. สอบโดยอาจารย์ (6 ครั้ง) 10%  
5. สอบระหว่างภาค 40%  
6. สอบประจ าภาค 40%  

 

- ใบงาน : ปัญหาที่ให้ นนร. ท าในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการสอนของอาจารย์  ไม่ใช่การบ้าน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให ้นนร. เคยชินกับระดับความยากง่ายของปัญหา และทราบว่าเนื้อหาใดที่ควรรู้ เพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับทบทวนก่อนสอบระหว่างภาคและประจ าภาคได้ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรวางแผนการสอนให้ นนร. มี 
เวลาได้ท าปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองและเผื่อเวลาในการเฉลยปัญหาไว้ด้วย 

- จิตพิสัย : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละตอนเรียน โดยคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ครึ่ง 
ดูจากความสนใจในและนอกห้องเรียน และสมุดจดซึ่งต้องตรวจทุกชั่วโมง 

- ค้นคว้าและน าเสนอผลงาน : แบ่ง นนร. เป็น 4-6กลุ่ม/ตอน มอบงานให้ นนร. ค้นคว้าสิ่งที่ตนเอง
สนใจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร จากนั้นน าสิ่งที่ค้นคว้ามาอภิปรายในชั้นเรียน 
จุดประสงค์เพ่ือให้ นนร. มีทักษะการการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปรายงานและ
น าเสนอได ้

- สอบโดยอาจารย์ : การทดสอบแบบปิดต าราใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อบท มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยสอบในเนื้อหาที่เรียนมาของบทนั้นๆ ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นเนื้อหาในชั่วโมงนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นนร.จด
จ่อกับสิ่งที่อาจารย์สอน  

- การสอบระหว่างภาคและสอบประจ าภาค : สอบรวมเนื้อหาที่เรียนมาท้ังหมด ระดับความยากง่ายและ
เนื้อหาจะใกล้เคียงกับปัญหาประจ าบท 

2.3 การแบ่งความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารค าสอน และการออกปัญหาต่าง ๆ 

บทที่จะท าการสอนในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 คือบทที่ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10  (ครึ่งแรก)  11, 12, 13, 15, 
16, 17, 19(ครึ่งหลัง) และบทที่จะท าการสอนในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 คือบทที่ 22, 23, 24, 25, 26, 28,29 (ครึ่ง
แรก) และ 30, 31, 33, 34, 36, 39, 42 (ครึ่งหลัง) ตารางที่ 3 แสดงภาระของอาจารย์แต่ละท่านในการ
จัดเตรียม เอกสารค าสอนและออกปัญหาต่างๆ  
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ตารางที่ 3: ภาระการจัดเตรียมเอกสารค าสอนและการออกปัญหาของอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ 
บทที่รับผิดชอบ 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

บทที่รับผิดชอบ 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

หมายเหตุ 

อาจารย์ 1 3, 12 31  
อาจารย์ 2 10, 19 25, 42  
อาจารย์ 3 9, 15 26, 36  
อาจารย์ 4 4, 13 28, 34  
อาจารย์ 5 6, 16 22, 32  
อาจารย์ 6 8, 17 29, 39  
อาจารย์ 7 3, 13 23, 30  
อาจารย์ 8 7, 11 24, 33  

 

ในการจัดท าสื่อการสอนและการออกปัญหาต่าง ๆ ให้ยึดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน และ
ก าหนดการสอนเป็นหลัก ส าหรับปัญหาประจ าบทและใบงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จพร้อมเฉลย2 ก่อนวันที่ต้อง
แจก นนร. อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ท่านอ่ืนสามารถศึกษาก่อนได้ ให้ออกปัญหาประจ าบท บทละ 
2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน โดยแต่ละข้ออาจจะประกอบด้วยข้อย่อยหลายข้อ ส าหรับใบงานใน
แต่ละบทจะมีกี่ข้อก็ได้ 
 เพ่ือให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน ขอให้อาจารย์ทุกท่านยึดรูปแบบการจัดท าเอกสารดังนี้  

− รูปแบบตัวอักษร : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ TH SarabunPSK 16  
− ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษรวมถึงหน่วยต่าง ๆ ให้ใช้ตัวตรง เช่น potential energy, 3.5 eV 
− ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการท าส าเนาด้วย เช่น ถ้าลายเส้น/ตัวอักษรเล็ก เกินไปอาจจะท า

ให้ส าเนาไม่ชัดเจน 
− ส่วนที่เป็นเฉลยอนุโลมให้เขียนด้วยลายมือได้  
− ตัวอย่างของรูปแบบปัญหาประจ าบทและสอบในชั่วโมงจะแจกให้ในภายหลัง 

2.4 การส่งใบงาน 

 - ให้อาจารย์ทุกท่านก าชับ นนร. ให้ปฏิบัติตามก าหนดเวลาต่าง ๆ โดยเคร่งครัด การส่งปัญหาประจ าบท 
ให้ส่งชั่วโมงสุดท้ายของบทนั้นๆ 
 - นนร.ที่ส่งงานช้ากว่าก าหนดแต่ยังไม่เกิน 7 วัน จะถูกตัดคะแนน 40% ของคะแนนที่ได้ แต่ถ้าส่งช้า
เกิน 7 วัน จะได้ศูนย์ส าหรับงานชิ้นนั้น ทั้งนี้ยกเว้นกรณีอาจารย์ประจ าตอนเห็นว่ามีเหตุอันควร ท าให้ส่งช้า 
ส าหรับการสอบในชั่วโมง ให้ส่งทันทีที่หมดชั่วโมง ไม่มีอนุโลมให้ส่งหลังจากนั้น 
 - เมื่อ นนร. ส่งใบงานแล้ว ให้อาจารย์ประจ าตอนน าการบ้าน นนร. ไปตรวจ และกรอกคะแนนลงใน 
sheet “การบ้าน(J1*2)” ของ file excel ที่ หัวหน้าวิชาได้ส่งให้  

                                                           
2 รวมถึงการถ่ายส าเนาพร้อมแจกนนร. 
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 - นนร. ควรได้รับงานที่ส่งคืนในวันถัดไปที่มีการเรียนการสอน เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง จึงต้องขอความกรุณาจากอาจารย์ประจ าตอนทุกท่าน ให้รีบด าเนินการตรวจและให้คะแนนงานของ 
นนร. ให้เร็วที่สุด  
 - เฉลยใบงาน ให้น าไปติดได้ในคาบต่อไป หลังจากที่ นนร. ส่งใบงานไปแล้ว ซ่ึงจะติดไว้ที่บอร์ดประจ า
ห้องเรียนและแจกให้ผู้ที่เป็นตัวแทนตอน เน้นย า เฉลยที่ติดไว้ที่บอร์ดหน้าห้องเรียน ห้ามนนร. น าเอาออกไป
ถ่ายเอกสาร 

 - ส าหรับนนร.ที่มีเหตุอันควรในการขาดสอบหรือส่งงานชิ้นใด ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าตอนเรียนของ นนร. นายนั้น ที่จะจัดการสอบหรือตามเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนสอบระหว่างภาคหรือ
ประจ าภาค พร้อมก าชับให้ นนร. เขียนรายงานขอสอบด้วย 

*ความมุ่งหมายของแบบฝึกหัดในใบงานก็เพ่ือ ให้ นนร. มีความคุ้นเคยกับระดับความยากง่ายของ
ข้อสอบระว่างภาค/ประจ าภาค และสามารถใช้แบบฝึกหัดที่ได้รับตรวจคืนพร้อมเฉลย เป็นแนวทางในการ
ทบทวนการทบทวนก่อนสอบได้ ความมุ่งหมายของการสอบโดยอาจารย์คือ ให้ นนร. มีความตื่นตัวในชั่วโมง
เรียนและสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนได้ เฉลยจะติดไว้ทันทีที่ นนร . ส่งใบงาน/การสอบโดยอาจารย์ 
และ นนร.จะได้รับใบงานที่ตรวจแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับจากก าหนดส่ง เพ่ือให้ นนร. รับทราบผลการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือฝึกให้ นนร. มีความตรงต่อเวลาและมีความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

2.5 การสอบ 

 - สอบตามบทที่แบ่งไว้ที่ตารางที่ 4 ดังนี้ 

 ตารางที่ 4 การแบ่งบทออกข้อสอบ 

การสอบ 
บทที่ 

หมายเหตุ 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

โดยอาจารย์ ทุกบทในแผนการสอน ทุกบทในแผนการสอน 
บทละ 1-2 ข้อ (รวม 10 คะแนน) 

เวลาท าบทละ 15–20 นาที 

ระหว่างภาค 
3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10 
22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29 
บทละ 1-2 ข้อ (รวม 20 คะแนน) 

เวลาท าบทละ 20–25 นาที 

ประจ าภาค 
11, 12, 13, 

15, 16, 17, 19 
30, 31, 33, 

34, 36, 39, 42 
บทละ 1-2 ข้อ (รวม 20 คะแนน) 

เวลาท าบทละ 20–25 นาที 

ปรับอักษรระดับ 
6, 7, 8, 10, 

11, 12, 16, 17 
23, 24, 25,   

26, 31, 33, 36, 
บทละ 1-2 ข้อ (รวม 20 คะแนน) 

เวลาท าบทละ 20–25 นาที 
 2.5.1 การสอบโดยอาจารย์ 

 - จะท าการสอบตามวันที่ได้ก าหนดไว้ในก าหนดการสอน โดยที่จะใช้เวลาสอบบทละ 15-20 นาที  
 - หากมีการสอบโดยอาจารย์นอกเวลาเรียนตามที่ สกศ.ฯ ก าหนด เช่น เวลาฝึกฝน (1900-2100) หน.
วิชาฯ ต้องติดต่อกรม. นนร.ฯ ล่วงหน้า เพ่ือสอบถามตารางการปฏิบัติของ นนร. และต้องประสานกับแผนก
บริหารการศึกษา กตก.ฯ เพื่อประสานเรื่องห้องที่ใช้ในการสอบในช่วงนอกเวลานั้น 
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 - นนร.ทีม่าช้าโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ให้เขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
 - การตรวจข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบออกในบทนั้น ๆ เป็นผู้ตรวจข้อสอบ นนร. ทั้งชั้น และ
สามารถให้อาจารย์ท่านอ่ืนเป็นผู้ช่วยตรวจได้ แต่ในข้อเดียวกันต้องอาจารย์คนเดียวกันเป็นผู้ตรวจ 

 2.5.2 สอบระหว่างภาค  

 - การสอบระหว่างภาค จะสอบแบบอัตนัย โดยที่จะใช้เวลาในการสอบประมาณ บทละ 20-25 นาที 
สอบตามตารางเวลาที่ สกศ.ฯ ก าหนด (จัดการสอบเอง) 

 2.5.3 สอบประจ าภาค  

 - การสอบประจ าภาค จะสอบแบบอัตนัย โดยที่จะใช้เวลาในการสอบประมาณ บทละ 20-25 นาที 
สอบตามตารางเวลาที ่สกศ.ฯ ก าหนด (สกศ.ฯ จัดการสอบแบบรวมการ) 

2.6 สิ่งที่อนุญาตให้ นนร.น าเข้าห้องสอบ 

- ในการสอบ นนร.สามารถน าเครื่องคิดเลขและอุปกรณ์การเขียนเข้าห้องสอบได้เท่านั้น สิ่งที่
นอกเหนือจากนี้คือ เอกสารหรือต ารา ห้ามน าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด แต่ภายในปัญหาสอบ มีการเตรียม
กระดาษรวบรวมสูตรไว้ให้ 

2.7 การจัดอาจารย์รับแถว นนร. 

- ก่อน นนร. แยกเข้าห้องเรียนตอน J, K จะต้องมีการเข้าแถวเพ่ือตรวจสอบยอดตอนเดิมก่อน และฟัง
ค าชี้แจงหรือฟังอบรมจากอาจารย์ก่อนทุกครั้ง ดังนั้นให้อาจารย์ที่มีความรับผิดชอบในการรับแถว รับแถว 
นนร. ทั้งคาบเช้าและสาย สามารถตรวจสอบการรับแถวแต่ละวันได้ที่ตารางการรับแถว 

2.8 ใบยอด 

- นนร. แต่ละตอนจะต้องส่งใบยอด 2 ใบทุกครั้ง ให้อาจารย์ผู้รับแถว ขณะที่ท าการตรวจยอด นนร. 
และเก็บใบยอด จาก นนร. ทั้ง 4 ตอน (8 ใบ) มาลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ท าการสอนวันนั้น และน าใบยอดทั้ง 8 
ใบ ไปไว้ที่ห้องพักอาจารย์ แล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บก่อน 1100 ของทุกวันที่สอน 

- การเช็คยอดของ นนร.เข้าเรียนสาย เมื่อมี นนร. เข้ามาในห้องเรียนสาย ให้ลงรายละเอียดในเอกสาร 
“ความสนใจ ในการเรียน” แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตอนต้องแก้ยอด นนร . ในใบยอดที่ห้องพักอาจารย์ 
ก่อน 1100 ด้วยตนเอง 

2.9 เกณฑ์การให้คะแนน 

เพ่ือให้การวัดผลเป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่สุด จึงขอก าหนดแนวทางการให้คะแนนคร่าว ๆ ดังนี้
(ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม)  
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2.9.1 คะแนนแต่ละข้อย่อยจะประกอบด้วย 
1) การแสดงให้เห็นที่มาของค าตอบอย่างมีเหตุผล 80% 
2) ค าตอบที่ถูกต้องและตรงตามที่สิ่งที่โจทย์ต้องการ 20%  

2.9.2 ถ้ามีการแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในหลักฟิสิกส์ หรือสามารถแก้ปัญหาได้ให้ 80% โดยแบ่งสัดส่วน
คะแนนดังนี้ 

1) แสดงให้เห็นว่าทราบสมการที่เก่ียวข้อง (ไม่จ าเป็นต้องแทนค่าถูก) 20% 
2) สามารถแทนค่าสมการได้ถูกต้อง และตั้งสมมุติฐานที่ส าคัญได้ รวมถึงตั้งสมการต้นได้ เช่น ตั้งสมการ

ต้นที่จะเริ่มอินทิเกรตได้ หรือตั้งว่าแรงสองแรงต้องสมดุลกัน เป็นต้น (ยังไม่ต้องเริ่มแก้หรือค านวณ) 40% 
3) สามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 20% 

2.9.3 การหักคะแนนทั่วๆ ไป 
1) ไม่ใส่หน่วย หรือหน่วยผิด หัก 25% ของคะแนนส่วนค าตอบ 
2) ไม่ระบุเครื่องหมายหรือเครื่องหมายผิด หัก 25% ของคะแนนส่วนค าตอบ 
3) ไม่ระบุทิศทางหรือทิศทางผิด หัก 25% ของคะแนนส่วนค าตอบ เช่น ถ้าค าถามนี้มีคะแนนเต็ม 100 

คะแนน (คะแนนในส่วนค าตอบ คือ 20) และค าตอบที่ถูกต้องคือ (−12.5 N)ˆi แล้ว นนร. ตอบแค่ 12.5 ก็จะได้
คะแนนเพียง 5 คะแนนในส่วนของค าตอบ หรือ 25% นั่นคือโดนตัดไป 75% ของ คะแนนส่วนค าตอบ ของข้อ
นี้ 

2.9.4 กรณีท่ีการแก้ปัญหาโจทย์มีหลายขั้นตอนให้แบ่งสัดส่วนคะแนนตามระดับความยาก ของแต่ละขั้น 

2.10 การประชุมประจ าสัปดาห์ 

 จัดประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวันอังคารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือรับทราบรายละเอียดของ
บทเรียน การปฏิบัติประจ าสัปดาห์ และร่วมกันประเมินเนื้อหาการเรียนการสอน ความพร้อมของ นนร. ใน
สัปดาห์นั้น ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ใหม่และอาจาย์อาวุโส 
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บทที่ 3 
บทสรุป 

 
  กฟส.ฯ ได้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนแก่ นนร. ให้มีรูปแบบที่แน่นอนและไป
แนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะ นนร. ชั้นปีที่ 1 ซึ่งรายวิชาที่ท าการเรียนส่วนใหญ่ เป็นวิชาพ้ืนฐาน จึงได้จัดการ
เรียนการสอนแบบ Team Teaching มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพ่ือลดอุปสรรคในการสอนต่าง ๆ ของ นนร.
ชั้นปีที่ 1 เช่น สภาพห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ อุปกรณ์การเรียนที่มีอย่างจ ากัด ความอ่อนเพลียของ นนร. 
อาจารย์ผู้สอนมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในทุกปี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นให้ นนร. เรียนเป็น
ศูนย์กลาง อาจารย์ทุกคนต้องช่วยกันสร้างพฤติกรรมในการสอนให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการ
ด าเนินการสอนแบบ Team Teaching เกิดผลสัมฤทธิ์ในหลากหลายด้านดังนี้ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน 
เกิดการพัฒนาคุณภาพของตนเองของอาจารย์ อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่

ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และสามารถสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จได้ มีการวางแผนเป็นขั้นตอน และวิธีการในการท างานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
มากขึ้น 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
1. นนร. ได้รับความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น จากการถ่ายทอดรูปแบบการสอนที่ผู้สอนได้กลั่นกรอง และ

พิจารณาร่วมกันมาเป็นอย่างด ี
2. นนร. ได้รับประสบการณ์ในการเรียนด้วยผู้สอนที่หลากหลาย ท าให้ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการรับ

การถ่ายทอด 
3. นนร. สามารถสอบถามปัญหา ข้อสงสัยในบทเรียนกับผู้สอนทุกท่านได้ เนื่องจากเนื้อหาในการสอน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 
 เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ในหน่วยงาน สามารถสร้างองค์การเรียนรู้ (learning Organization) เน้น
การพัฒนาการเรียนรู้และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในหน่วยงาน (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 1. สร้างระบบการเรียนรู้/องค์ความรู้/ เป็นการสร้างหรือค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือหา
ความรู้ใหม่จากภายนอกหน่วยงานจากการไปอมรม สัมนาจากภายนอกหน่วยงาน 
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวคือ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ 
จากหลายช่องทาง เช่น การสัมมนา การสอน การประชุม และมีการถ่ายโอนความรู้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
กับหน่วยงานข้างนอก โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ E-learning เป็นต้น 
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 3. มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์ด้วยความจริงใจ โดยที่
ประสบการณ์ดังกล่าว ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องของความส าเร็จแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควร
จะเป็นประสบการณ์เก่ียวกับความผิดพลาดความล้มเหลวที่ผ่านมาด้วย 
 4. มีการสอนงานกันระหว่างอาจารย์อาวุโสและอาจารย์ที่ยังมีประสบการณ์น้อย (Coaching) ซึ่งจะ
ช่วยให้อาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่ยังด้อยประสบการณ์ในการสอนกว่า สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท างาน และรวมไปถึงการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ให้โอกาสในการท างานในด้านต่าง ๆ การสอนซึ่ง
กันและกันนี้ยังถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการการท างานร่วมกัน มี
ประโยชน์ทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ที่ได้รับการสอนและต่อหน่วยงาน 

สรุปข้อดีของการเรียนการสอนแบบ Team Teaching  
1. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอนของตนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เป็นการเรียนการสอนที่เกิดจากการวางแผนที่ร่วมกันคิดร่วมกันท าให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์กว่าคิดคน

เดียว 
3. อาจารย์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีจากอาจารย์อาวุโสที่มี

ประสบการณ์สูง 
4. ผู้เรียนได้สัมผัสอาจารย์ผู้สอนในหลายลักษณะ แต่ในการสอนแบบ Team Teaching ต้องมีการ

เตรียมตัวก่อนการสอนเป็นอย่างดี เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องเสียเวลาในการเตรียมงานมาก อาจารย์ผู้สอนต้องมี
ความสามารถเพียงพอและต้องเข้าใจรูปแบบการท างานเป็นทีม และต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวกและสื่อ
การสอนต้องมีจ านวนมากพอ 
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บรรณานุกรม 
 
การสอนเป็นคณะ (Team  Teaching) : http://www.l3nr.org/posts/280345 
หลากหลาย รูปแบบการสอน : http://www.musickrusak.com/article/56f27c00.pdf 

การจัดการเรียนการสอนแบบ (Team Teaching Learning : TTL) : 
http://sisatblog.wordpress.com/2010/06/22/ttl/ 

ระบบการเรียนการสอน : http://hanadaesa.blogspot.com/p/blog-page_4226.html 
 

http://www.l3nr.org/posts/280345
http://www.musickrusak.com/article/56f27c00.pdf
http://sisatblog.wordpress.com/2010/06/22/ttl/
http://hanadaesa.blogspot.com/p/blog-page_4226.html


แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กฟส. สกศ. รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด (KPI)  
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การป้องกันประเทศ กองทัพไทยมีการพัฒนา
ก าลังทางบกเพ่ือให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามทางทหาร 

ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกอง
ก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทาง
ทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละ ๙๐ การสอนแบบ Team Teaching 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การสอนแบบ Team Teaching 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : - เพ่ือให้หน่วยศึกษาของ รร.จปร. น าการเรียนการสอนแบบ Team Teaching มาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 - เพื่อหน่วยงานอื่นๆนอก รร.จปร. สามารถน าระบบการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

ไปประยุกต์ใช้ได้ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัย
คุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ขอการด าเนินการทั้งหมด 

 
ผู้ทบทวน 

 
พ.อ. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 
 

 
ผู้อนุมัติ 

 
พล.ท. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 
 
 

(ศุภชัย  ศรีหอม ) 

( พอพล  มณีรินทร์ ) 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าที่    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การสอนแบบ Team Teaching 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 

๑.๑ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือสอน นนร. ในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอนของอาจารย์ 

๑.๓ ก าหนดแนวทางการสอนของอาจารย์ทุกคน
ไปในแนวทางเดียวกัน 

ม.ค. ๕๗ 
 

จ านวนสมาชิก
ของ KM TEAM 

๓ คน KM team ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) 

รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

๒.๑ อาจารย์อาวุโสสอนให้ดูเป็นแบบอย่าง และ
ตรวจสอบการสอนโดยอาจารย์อาวุโส 

๒.๒ จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอนของอาจารย์ 

๒.๓ ประชุมระดมสมองแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนรวมกัน โดยมีการผลัดกันท าหน้าที่ผู้จัดการ
ความรู้ 

ก.พ. ๕๗ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

จ านวน 
๑๐ คน 

อาจารย์ กฟส.ฯ 
 

หนังสือ, เอกสาร, 
สไลด์ประกอบการ

สอน 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๑ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าที่    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การสอนแบบ Team Teaching 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้ระบบ 

๓.๑ จัดเก็บความรู้ที่ได้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารทาง E-mail, 
Google Calendar, Line ในการแจ้งข่าวสารด่วน 

มี.ค.๕๗ จ านวนข้อมูลที่
สังเคราะห์ 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ ช่องทาง 

๑. E-mail 
๒. Google Calendar 
๓. Line  

โทรศัพท์มือถือ/
คอมพิวเตอร์ 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

๔.๑ รวบรวมรายละเอียดปัญหา แนวทางแก้ไข 

๔.๒ จัดประชุมหารือเพ่ือกลั่นกรองความรู้ 

๔.๓ จัดท าคู่มือส าหรับหัวหน้าวิชาเรียนรวม 

๔.๔ น าคู่มือหัวหน้าวิชาฯ มาใช้งานจริง 

๔.๕ สรุปปัญหาหลังการด าเนินการ 

๔.๖ ปรับปรุงและพัฒนา 

 

เม.ย. ๕๗ จ านวนผู้เชียว
ชาญที่ให้
ค าปรึกษา 

ไม่น้อยกว่า  
๓ คน 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาย
งาน 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าที่    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การสอนแบบ Team Teaching 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข้าถึงความรู้ 

๕.๑ จัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กหรอนิกส์ ลงใน sever 
ของกองวิชา เพื่อให้อาจารย์ทุกคนสารมารถเข้าไป
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

๕.๒ เตรียมการเพ่ือให้บุคคลภายนอกน ามาใช้
ข้อมูลบางส่วนได้ โดยผ่านเว็ปไซด์กองวิชา 

 

พ.ค.๕๗ ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ๑. อินทราเน็ต 
๒. หนังสือเวียน 

- คอมพิวเตอร ์

- หนังสือเวียน 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

๖.๑ จัดประชุมเพ่ือสรุปการสอนแบบ Team 
Teaching แบบรายเทอม แล้วน าข้อเสนอแนะที่
ได้มาน าไปปรับปรุงการสอนในเทอมต่อไป 

๖.๒ เตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน สกศ.รร.จปร 

๖.๓ เตรียมการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
บุคคลภายนอก 

 

 มิ.ย.๕๗ จ านวนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

จ านวน ๒๐ 
คน 

ก าลังพล นขต.สกศ.ฯ 
 

-เวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(knowledge forum) 
-เทคนิคการเล่าเรื่อง
(Story Telling) 

 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๓ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าที่    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การสอนแบบ Team Teaching 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM  
- เผยแพร่ในสื่อต่างๆเช่น วารสารวิชาการ, 
วารสารเสนาศึกษา ฯ 
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 
 
 

ก.ค. ๕๗ - จ านวนผู้แทน
นขต.รร.จปร. ที่
เข้ารับการอบรม 
- จ านวนช่องทาง  
การเผยแพร ่

๑๐ คน 
 
 
๓ ช่องทาง 

ผู้แทน นขต.สกศ.ฯ 
 
 
ช่องทางการเผยแพร่  
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓.เอกสารคู่มือการสอน
แบบ Team Teaching 

ระบบพ่ีเลี้ยง  
(Mentoring 
System),เทคนิค
การเล่าเรื่อง(Story 
Telling), การ
จัดเก็บความรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปของเอกสาร 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกย่องชมเชย ส.ค. ๕๗ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล ผู้แทนที่เข้ารับการอบรม ใน
ข้อ ๗.๑ 

การประเมินผล รร.จปร. ๖ 

๔ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าที่    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การสอนแบบ Team Teaching 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพ่ือเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

 
 

ผู้ทบทวน : พ.อ............................................................................................................................. 
 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ  : พล.ท..................................................................................................... 
 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

(ศุภชัย  ศรีหอม ) ( พอพล  มณีรินทร์ ) 

๕ 
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