
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง  ๓๐๒ คณะศึกษาศาสตร์ 

  

ผู้มาประชุม 

  ๑.    รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน     ที่ปรึกษา 

  ๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ    ประธาน 

  ๓.    รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจ ารูญ    กรรมการ 

  ๔.    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  ศักด์ิเจริญ    กรรมการ 

  ๕.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ลาภเจริญ    กรรมการ 

  ๖.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  ลักษณา    กรรมการ 

  ๗.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี   บุษยานนท์    กรรมการ 

  ๘.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา   อดิพัฒน์    กรรมการ 
  ๙.   อาจารย์ ดร.นิสสรณ์  บ าเพ็ญ      กรรมการ 
  ๑๐.  อาจารย์ ดร.อัญชลี  วิมลศิลป์       กรรมการ 
  ๑๑. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ                  กรรมการ 
  ๑๒.  อาจารย์ ดร.พรดารา  เขตต์ทองค า     กรรมการ 
  ๑๓.  อาจารย์ ดร.สง่า  วงศ์ไชย      กรรมการ 
  ๑๔.  อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ      กรรมการ 
  ๑๕.  อาจารย์ปิยพงศ์  แซ่ตั้ง      กรรมการ 
  ๑๖.  อาจารย์ผกาวรรณ  นันทะเสน     กรรมการ 
  ๑๗.  อาจารย์สมกมล  รักวีรธรรม      กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.    รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์       
  ๒.    อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง 
          ๓.    อาจารย์ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ 
          ๔.    อาจารย์ ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ    
ผู้ไม่มาประชุม 

  ๑.    อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์  เบญจพงศ์     ติดราชการ 

  ๒.  อาจารย์เหมือนแพร  รัตนศิริ      ติดราชการ 



   

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ และมอบหมายหน้าที่ใหก้ับประธาน

คณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 แจ้ง ได้รับการประสานจากทางมหาวิทยาลัย จะขอให้ KM คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นต้นแบบของทาง

มหาวิทยาลัย 

วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

  ๑.๑ จากที่ได้เป็นผู้แทนคณบดีศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย 

ประชุมคร้ังที่ ๑/๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ข้อสรุปจากการประชุมมีดังน้ี 

  ๑.๑.๑ ผลการประเมิน KM ในการตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ไม่ผ่านเกณฑ์             

เน่ืองด้วย มีคณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน ๔ คณะ  ซึ่งในการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน ถ้ามีคณะใด         

คณะหน่ึงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการพิจารณาในระดับรวมของมหาวิทยาลัยก็จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   

  ๑.๑.๒ จะมีการจัดประกวด การจัดการความรู้ KM ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จะท าการ

ประกวดทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  

 ๑.๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อในค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้

คณะศึกษาศาสตร์  

 ๑.๓ การจัดการความรู้ของทางมหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือให้ทางหน่วยงานการจัดการความรู้ของ

คณะศึกษาศาสตร์ ส่งค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจดูแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ และ 

หัวข้อการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

ซึ่งขณะน้ีเอกสารทั้งหมด ได้ถูกจัดเตรียมพร้อมที่จะน าส่งในล าดับต่อไป 

  

วาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วาระท่ี  ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ เร่ือง น ามติเสนอ กปค. รับทราบเร่ืองก าหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้เป็นหน่วยงานที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน 

ระหว่างบุคลากร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยที่ประชุมเสนอหัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญไว้ดังน้ี 

๑) ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์ 

๒) ด้านการวิจัย : แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 



  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ เรื่อง การวางแผนการด าเนินงาน เสวนากลุ่มย่อย ของคณะกรรมการจัดการความรู้                 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑) ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติและการตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์ 

 คณะวิทยากรประกอบด้วย  

 ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 

 ๒) อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง 

 ๓) อาจารย์ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ 

๒) ด้านการวิจัย : แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

 คณะวิทยากรประกอบด้วย 

 ๑) อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  

๒) อาจารย์ ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ 

ประธานฯ เชิญวิทยากรน าเสนอเน้ือหาในการเสวนา โดยสรุปดังน้ี  

๑) ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อเรื่อง “แนวปฏิบัติและการตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์” 

อาจารย์ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ ได้กล่าวถึงเรื่อง เทคนิคการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา โดยใช้หลัก PDCA โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

PLAN คือ การเตรียมความพร้อมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ การเตรียมข้อมูล

เกี่ยวกับการประเมินและการนิเทศ การเตรียมข้อมูลของนักศึกษา/ข้อมูลของโรงเรียน สถานที่ตั้ง และการวาง

แผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 

Do คือ ต้องมีการติดต่อ นัดหมาย ประสานงานครูและพี่เลี้ยงที่โรงเรียน มีการตรวจ              

แผนการสอน สังเกตการสอน ให้ค าแนะน า รวมถึงติดตามพัฒนาการของนักศึกษา ด าเนินการตามแผนการนิเทศ 

และบันทึกผล 

Check คือ ทบทวนผลการบันทึกการนิเทศ สรุปประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนานักศึกษา    

ตรวจสอบกระบวนการนิเทศ มีการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของการนิเทศของอาจารย์และของนักศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

Action คือ น าผลจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปวางกลยุทธ์ในการนิเทศรายบุคคล และ

ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา 

 



รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องแนวปฏิบัติและการตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์น้ัน จะช่วยให้การด าเนินการนิเทศนักศึกษา

ของอาจารย์นิเทศก์น้ันมีแนวปฎิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบางอาจารย์บางท่านอาจจะมีประสบการณ์

การนิเทศนักศึกษาจากที่อื่นมากก่อน หรืออาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการนิเทศ ก็เป็นโอกาสอันดีที่เรา

จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้ดียิ่งขึ้น 

อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องกลุ่มเป้าหมายการเสวนาหัวข้อน้ี      

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติในการนิเทศนักศึกษาและสามารถ

น าไปปรับใช้กับสาขาของตนเองได้ 

๒) ด้านการวิจัย : แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

อาจารย์ ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ ได้สรุปเรื่องแนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยไว้ดังน้ี 

การเลือกใช้สถิติน้ันจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของการวิจัยและมาตรวัดตัวแปรว่าอยู่ระดับใด  

ประเภทสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. สถิติที่ใช้เพื่อบรรยาย จะเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง           

โดยไม่มีการอ้างอิงไปยังประชากร เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ฯลฯ 

2. สถิติที่ใช้เพื่ออนุมาน เป็นสถิติที่ใช้เพื่อน าผลสรุปที่ค านวณได้จากการสุ่มตัวอย่าง ไปอธิบาย

หรือสรุปลักษณะของประชากรทั้งหมด ซึ่งแบ่งตามจุดมุ่งหมายเป็น 2 จุดมุ่งหมายคือ  

 2.1 จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์  

 2.2 จุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและการเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน ซึ่งจะอธิบาย

ขยายความในส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็นสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพารา

เมตริก ซึ่งการเลือกใช้สถิติน้ันจะต้องค านึงถึงเรื่องการแจกแจงข้อมูล ระดับข้อมูล ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย 

 มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานเสวนากลุ่มย่อย ของคณะกรรมการจัดการความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ประธานฯ และทีมวิทยากรน าเสนอ  

    

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

 - ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๗ น. 

 

 

 

                    (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
              กรรมการและเลขานุการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม  
       
    

 
 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ) 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


