
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

ครั้งที ่ 4 /2561 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ    กรรมการ 
5. อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง     กรรมการ 
6. อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง     กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์     กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวภิญญา คงทรัพย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ    ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย     ติดราชการ 
3. อาจารย์ทอแสง หงษ์ค า     ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์น้ าเพชร เทศะบ ารุง แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกรรมการได้ขอบคุณคณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้จนลุล่วง ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์บางท่านที่ติดภาระกิจ
หลัก และลาศึกษาต่อ ประธานจึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันในการด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ให้ลุล่วงต่อไป 
  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 3 /2561 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 



2 
 

 ประธานกรรมการได้เสนอค าสั่ง ที่ 99 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเชิญอาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และเชิญอาจารย์ยงยุทธ ขุนแสงแนะน าตัวต่อที่
ประชุม ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง รับผิดชอบด้านการออกแบบสื่อหรือคู่มือการ
จัดการความรู้ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2561 
 
 ประธานฯ ได้เสนอแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2561 โดยมี
กิจกรรมการจัดการความรู้ในสองด้านได้แก่ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอน 
 2) ด้านการวิจัย เรื่อง การเลือกใช้ Freeware ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 โดยทั้งสองด้านมีกิจกรรมการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  

มติ เห็นชอบในแผนการจัดการความรู้ และก าหนดให้มีการด าเนินการจัดเสวนาการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2561 โดยจะประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดเสวนาในโอกาสต่อไป 
 
 4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 
2561 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
ปีการศึกษา 2561  
 ด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง เทคนิคการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอน 
 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในด้าน 

1) ความแตกต่างของต ารา และเอกสารประกอบการสอน  
2) จ านวนการสั่งพิมพ์ของส านักพิมพ์  
3) การเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอนตาม มคอ.3  
4) การเขียนต ารา และ/หรือ เอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  
5) การอ้างอิงในการเขียนต ารา 
6) มาตราฐานและคุณภาพของการเขียนต ารา 
7) การใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ QR code หรือ การใช้ Infographic ในเนื้อหาของต ารา และ

เอกสารประกอบการสอน 
 

ด้านการวิจัย เรื่อง การเลือกใช้ Freeware ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางเก่ียวกับหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ความหมายของ Freeware ความแตกต่างของ freeware ซอฟต์แวร์รหัสเปิด และแชร์แวร์ 
2) ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3) Freeware ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจ ากัด ได้แก่ ALAS, MACQA, Hypertext 
4) การใช้ Freeware ในการท าวิจัยของคณาจารย์แต่ละภาควิชา ที่มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน 

เช่น โปรแกรม R หรือ Google maps และ google earth 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหัวข้อการจัดการความรู้ และเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้ใน
การประชุมครั้งต่อไป ประธานคณะกรรมการจะได้ เชิญอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการจากการขอก าหนด
ต าแหน่งด้วยผลงานทางวิชาการคือ ต ารา มาให้แนวคิดหรือเทคนิคในการเขียนต าราที่มีคุณภาพต่อไป 

  ส่วนด้านการวิจัย ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนหัวข้อ เป็น การเลือกใช้ Freeware ใน
การท าวิจัย และก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสามารถของ Google ในขั้นตอนการท าวิจัยในแต่
ละข้ัน และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ลงชื่อ     ภูวเดช ธนชิานนท์ 

              (อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนชิานนท์) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

                                     คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 


