
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๕ /2561 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.๓0 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๕ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ    กรรมการ 
7. อาจารย์ทอแสง หงส์ค า     กรรมการ 
8. อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง     กรรมการ 
9. อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์              กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวภิญญา คงทรัพย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ    ติดราชการ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
ซึ่งในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ไม่ได้รับคะแนนจากผู้ประเมิน
ภายนอก โดยผู้ประเมินภายนอกได้ชี้แจงสาเหตุมาโดยสรุปดังนี้ 

๑. ชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่จัดท ากว้างเกินไป  
๒. ไม่มีแนวทางการปฏิบัติ มีแต่คู่มือ 
๓. ไม่มีการติดตามผลการเสวนา หลังจากท่ีได้ท าการเผยแพร่ความรู้ไปแล้ว 

 
 
 
 
 



๒ 

 

ประธานกรรมการจึงขอให้น าผลการประเมินดังกล่าว มาปรับแก้เพ่ือให้ผ่านการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่๔ /2561 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2561 
 ประธานได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปี
การศึกษา 2561 เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องจากวาระที่ ๑.๑  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง และก าหนดให้เพ่ิมกระบวนการรวบรวมประเด็น
หัวข้อด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยจากคณาจารย์ในคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก าหนดหัวข้อการ
จัดการความรู้ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการการจัดการความรู้ และที่ประชุมก าหนดให้เพ่ิมกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบผลการเผยแพร่การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ภายหลังจากที่จัดการเสวนา
ไปแล้วด้วย 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้สรุปแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยตาม
ระยะเวลา ได้ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ การบ่งชี้ความรู้ ก.ค. ๒๕๖๑ 
๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑ 
๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑ 
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑ 
๕ การเข้าถึงความรู้  ม.ค. ๒๕๖๒ 
๖ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



๓ 

 

 4.๒ เครื่องมือที่ใช้กระบวนการรวบรวมปัญหาด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยจากคณาจารย์ในคณะ 
ประธานได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมประเด็นหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิตและการ

วิจัยจากคณาจารย์ในคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง และก าหนดให้ใช้แอพพลิเคชัน line เป็นเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูลประเด็นหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยจากคณาจารย์ในคณะ โดยประธานกรรมการ
จะสร้าง line กลุ่มส าหรับรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยจากคณาจารย์ในคณะ รวมทั้งท าหนังสือ
แจ้งให้ภาควิชาต่าง ๆ ทราบและขอความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัยจากคณาจารย์ในคณะลงใน line กลุ่มดังกล่าว 

 
 4.๓ การบรรจุโครงการเสวนาการจัดการความรู้ในแผนด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 สืบเนื่องมติที่ประชุม วาระ ๔.๑ การประชุมครั้งที่ ๔ / ๖๑ ที่ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดเสวนาการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2561 ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาบรรจุโครงการเสวนาการจัดการความรู้ใน
แผนด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีงบประมาณให้ ๑๐,๐๐๐ บาทส าหรับการ
ด าเนินโครงการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการเสนอ 
 
4.๔ การแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔ / ๖๑ วาระที่ ๔.๒ ซึ่งได้ก าหนดหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิค

การเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอน และก าหนดหัวข้อด้านการวิจัย เรื่อง การเลือกใช้ Freeware ในการ
ท าวิจัย  

ประธานกรรมการ ได้เสนอข้อมูลจากโครงการระดมความคิดเห็น การส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์
เขียนต ารา/เอกสารประกอบการสอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียน
ต าราและเอกสารประกอบการสอน และ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของ Google เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง 
การเลือกใช้ Freeware ในการท าวิจัย ดังเอกสารแนบการประชุมวาระท่ี ๔.๔  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามที่ประธานกรรมการเสนอ และรอการก าหนดหัวข้อด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อีกครั้ง ภายหลังที่ได้ข้อมูลประเด็นหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัยจากคณาจารย์ในคณะจากการด าเนินงานตามมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒  
        

ลงชื่อ ภูวเดช ธนชิานนท์ 
              (อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนชิานนท์) 

              กรรมการและเลขานุการ   
                                        คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 
 


