
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑ /256๒ 

วันที่ ๑๘ เมษายน 256๒ เวลา 1๓.00 – 1๓.๓0 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๕ 

ผู้มาประชุม 
 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์  แทน  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ๗ /2561 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  
 ๓.๑ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการความรู้ จากผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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 ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการความรู้ จากผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเด็นได้แก่ การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และ การพัฒนาบุคลากร
ใหม่เพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ดังเอกสารแนบการประชุม ประธานกรรมการจึงเสนอให้มีแนวทาง
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มบุคลากรอาวุโสไปสู่กลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ จากการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษาถัดไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 รายงานผลการประเมินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ประธานกรรมการได้เสนอที่ประชุมถึงผลการประเมินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๔ คน จากทั้ง ๑๐ ภาควิชาใน
คณะ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหาโครงการเสวนา ด้านวิทยากร และ
ภาพรวมเฉลี่ยของทั้ง 2 หัวข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเกือบทุกข้อ ส่วนความพึงพอใจในด้านการจัดการเสวนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกข้อ ดังเอกสารายงานที่แนบการประชุม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ โดยน าข้อมูลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และน าผลประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 

4.๒ แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากโครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ประธานกรรมการได้เสนอที่ประชุมถึงการด าเนินการส่งแบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จาก
โครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้งหมด และ
เสนอให้กรรมการทุกท่านช่วยด าเนินการติดตามรวบรวมแบบติดตาม ฯ จากผู้เข้าร่วมการเสวนา เพ่ือน าไปประเมิน
และน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการเสนอ 
 

4.๓ คู่มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อ

และพัฒนาเค้าโครงวิจัย” และ “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งเป็นเอกสารแนบ
การประชุม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและเพ่ิมเติมเนื้อหา และด าเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดการความรู้ และบรรจุใน
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือท าการเผยแพร่ต่อไป 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการเสนอ และได้ก าหนดเวลาการปรับปรุง
และเพ่ิมเติมคู่มือการจัดการความรู้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง จัดท าหน้าปก
และรูปเล่ม ก่อนจะด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 

 
4.๔ การเตรียมการรายงานผลการจัดการความรู้ด้านการผลิตและด้านการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย (รอบ 

๑๒ เดือน) 
ประธานกรรมการได้เสนอให้เตรียมการรายงานผลการจัดการความรู้ด้านการผลิตและด้านการวิจัยต่อ

มหาวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดในรอบ ๑๒ เดือน และน า
ข้อมูลบรรจุเข้าเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการเสนอ 
 
4.๕ การส่งตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและ

เป็นตัวแทนในการน าเสนอการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ 
ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดความรู้ของ

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมการจัดการความรู้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และขอให้แต่ละคณะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วม รวมถึงตัวแทนน าเสนอการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ คน ประธาน
กรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวแทนในการน าเสนอการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ ประธานคณะกรรมการและ  
อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ เป็นตัวแทนในการน าเสนอการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม
ดังกล่าว 

 

  

        อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนชิานนท์ 
         กรรมการและเลขานุการ   

                                           คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 
 

      


