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  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าที่ให้กับประธานคณะกรรมการ

จัดการความรู้ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระที่ ๑ เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

  ๑.๑ ประธานฯ ช้ีแจงขอบข่ายงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีขอบข่ายดังน้ี  

  ๑.๑.๑ ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  

  ๑.๑.๒ คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหัวข้อ วางแผน และด าเนินการจัดโครงการเสวนาฯ 

  ๑.๑.๓ น าเสนอและเผยแพร่ความรู้โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ของ

คณะศึกษาศาสตร์  

  ๑.๑.๔. สรุปและติดตามผลการน าความรู้จากการเสวนาการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

  ๑.๑.๕ ท าการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

  ๑.๑.๖ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ ๕.๑ ในเรื่องการจัดการ
ความรู้ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑.๒  ประธานฯ ช้ีแจงถึงหลักของการจัดการความรู้ โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายดังน้ี 

๑.๒.๑ รวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 

๑.๒.๒ แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ในองค์กร  

๑.๒.๓ พัฒนาระบบ เป็นข้อมูลสู่สาระสนเทศ 

๑.๒.๔ เกิดความรู้  

 ๑.๓ ประธานฯ ได้น าเสนอคู่มือ และโปรเตอร์ที่รวบรวมเสร็จสมบูรณ์แล้วของการจัดการความรู้คร้ังที่

ผ่านมาให้คณะกรรมการได้ทราบ ทั้งในหัวข้อ 

ด้านการผลิตบัณฑิต : การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางที่หลากหลาย  

โดยวิทยากรคือ อาจารย์ ยาซา    มะหะมาน และ อาจารย์ ทิชพร   นามวงศ์ 

ด้านการวิจัย : จากปัญหาการด าเนินการวิจัยสู่การแก้ไข  

โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา ภาสะวณิช และรองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร 

ซ่ึงกระบวนการทุกอย่างได้ด าเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 ๑.๔ ประธานฯ แจ้งช่องทางการประสานงานเพิ่มเติมผ่านทางกลุ่มไลน์ โดยใช้ช่ือว่า “KM EDU 63” 

โดยขอให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมกลุ่มและสามารถแจ้งกรณีที่ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมแก่ประธานฯ 

ได้ เพื่อจัดเอกสารการประชุมได้อย่างเหมาะสมต่อไป 



  

วาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 - ไม่ม ี

วาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ๓.๑ เรื่อง ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

ประธานฯ เสนอคณะกรรมการฯ ให้ตรวจสอบรายช่ือในค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (KM) หากมีการแก้ไข ให้แจ้งเลขาฯ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

  ๓.๒ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบผลของการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

๒๕๖๒ องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ผลการประเมินการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  

   

วาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 ๔.๑ เรื่อง แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประธานฯ เสนอแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังเอกสารการประชุม โดยเป็นไปตามกระบวนการ PDCA ได้แก่  

 P (Plan) ทบทวนค าสั่ง ทบทวนนโยบาย จัดท าแผน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  

 D (Do) การจัดท าโครงการเสวนา โดยเลือกจากบุคลากรภายในที่มีความรู้ตามหัวข้อ และเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 

 C (Check) การติดตามข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

 A (Action) ทบทวนผลการประเมิน 

 มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์              

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ประธานฯ น าเสนอ 

 ๔.๒ เรื่อง ทบทวนนโยบายการจัดการความรู้ 

ประธานฯ ได้ด าเนินการทบทวนนโยบายการจัดการจัดการความรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 



ขั้นตอน P (Plan) ประกอบด้วย 

๑. ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

๒. ทบทวนนโยบายการจัดการองค์ความรู้ 

๓. จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ค้นหาความรู้ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ก าหนดเน้ือหา 

๔. น าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เพื่อ 

พิจารณาอนุมัติ 

 ขั้นตอน D (Do) ประกอบด้วย 

๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเสวนา/ ค้นคว้าต าราเอกสาร 

๖. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ / จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗. การเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบหนังสือเวียน/ คู่มือการท างาน/ คู่มือแนวปฎิบัติที่ดี/         

เวปไซต์ 

ขั้นตอน C (Check) ประกอบด้วย 

๘. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

ขั้นตอน A (Action) ประกอบด้วย 

๙. ทบทวนผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและจัดท าแผนการจัดการดวามรู้ในปีต่อไป 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

 

๔.๓ เรื่อง หัวข้อการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย 

การก่อนการน าเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ ประธานฯ กล่าวถึงข้อจ ากัดหรือขอบเขตในการ

เสนอหัวข้อไว้ ๔ ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ ๑ ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้เชิงลึก จะต้องเป็นบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  

ประเด็นที่ ๒ หัวข้อต้องสอดคล้องกับพันธกิจ ในเร่ืองการสอน การผลิตครู ซ่ึงเกี่ยวข้อง กับคณะ

ศึกษาศาสตร์โดยตรง 

ประเด็นที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย เน้นที่กลุ่มอาจารย์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

ประเด็นที่ ๔ ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้ง ๒ ด้าน จะใช้เวลา ๔ เดือนในการด าเนินงาน 

รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะ ศักด์ิเจริญ  ได้น าเสนอในหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิต ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ที่มีหน้าที่หลัก คือ การผลิตครู ซ่ึงสิ่งที่อาจารย์ใหม่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย



น้ัน คงจะเป็นเร่ืองของ “การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”  ซ่ึงเราควรมีการถ่ายทอดความรู้จาก

ผู้เช่ียวชาญผู้ที่มีประสบการณ์การนิเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้กับอาจารย์ใหม่   ในการนิเทศ และ

ในหัวข้อด้านการวิจัย  ได้เสนอเรื่องของ “สถิติที่ใช้ในการวิจัย” น่าจะเป็นประโยชน์        วงกว้างในการวิจัย

ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  ลักษณา ได้เสนอเพิ่มเติม ในหัวข้อการนิเทศน้ันน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จะต้องนิเทศนักศึกษาฝึกงานอีกด้วย 

 มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดหัวข้อที่สอดคล้องต่อความต้องการและเป็นประโยชน์

ต่อการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยที่ประชุมเสนอหัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญไว้ดังน้ี  

  ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวปฎิบัติและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์ 

  ๒) ด้านการวิจัย : แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย  

 โดยรูปแบบการด าเนินการ ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ทั้งน้ีให้

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญสอดคล้องกับประเด็นต่อไป  

    

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

 ๕.๑ ประธานฯ ก าหนดวันประชุมคร้ังถัดไป วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. ทั้งน้ีหากมี

การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้คณะกรรมทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 

 

 

                    (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
              กรรมการและเลขานุการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม  
       
    
 
 

 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ) 

                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


