
 

 

รายงานการจัดการความรู 

ปการศึกษา 2561 

คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 
 

   



รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

A : Approach 

แนวทาง 

ในปท่ีผานมามีการจัดทําแนวทางการจัดการความรูอยางเปนระบบ  ในข้ันตอนการ

จัดทําแผนการจัดการความรู  โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมและกําหนดนโยบายการ

ดําเนินงานดานการจัดการความรู เพ่ือใหคณะดําเนินงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

และแผนการปฏิบัตงานของคณะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีหนาท่ีจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน  และเสนอแนวทาง

ปรับปรุง และรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย   

D : Deployment 

การถายทอดเพ่ือนําไป

ปฏิบัติ 

มีการถายทอดแนวทางการจัดการความรู ไปใหในหนวยงานตางๆ ในสังกัด จากหลาย

ชองทาง เชน เว็บไซต KM Center , facebook page KM Center , line กลุม , การ

ประชุมหนวยงาน และโครงการสัมมนาบุคลากร   

L : Learning 

การเรียนรู 

ในรอบปท่ีผานมามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละหนวยงานยอย ไดแก 

สํานักงานเลขานุการ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และนําหัวขอท่ีไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ระดับวิทยาเขต และการจัดทําคลังความรูเพ่ือการเผยแพรและการเขาถึงองคความรู   

I : Integration 

การบูรณาการ 

เริ่มมีแนวทางท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในบางประเด็นของปญหา และมีการ

พัฒนา OPL เพ่ือจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน 

 

คณะมีคณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (คําสั่งคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ท่ี 24/2561 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561) ทําหนาท่ีจัดทําแผนการจัดการความรู  สงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมและจัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร

ผานระบบ KU-KM Community สงเสริมการจัดเก็บและเผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของ

มหาวิทยาลัย โดยสรางพฤติกรรมการเรียนรู และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการองคความรูขององคกร 

ใหสามารถนําความรูท่ีฝงอยูในแตละคน (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเปนความรูชัดแจง (Explicit  Knowledge) 

และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันภายในสวนงานเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา ไมเพ่ิม

ภาระงาน กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหผลการดําเนินงานบรรลุตาม

ตัวชี้วัดท่ีตั้งไว  

เปาหมายของการจัดการความรู 

1) สรางระบบการแลกเปลีย่นเรียนรูในองคกร 



2) ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู 

3) นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

4) เกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา 

คณะ มีรูปแบบในการจัดการความรู ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.1 รูปแบบการจัดการความรู 

โดยการเผยแพร ขาวสารการดําเนินงานทุกอยางสรางเปนวัฒนธรรมและสังคมแหงการเรียนรูในองคกร 

และปรับใชเครือขายสังคมออนไลน (social network ใหเขามามีบทบาทเพ่ือใหการจัดการความรูเขาถึงบุคลากร

ทุกคนท่ีอยูในกลุมเครือขาย 
 

โดยในปการศึกษา 2561 คณะมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 

  การเรียนรูระดับสถาบัน 

 คณะมีการดําเนินงานการเรียนรูระดับสถาบันโดยสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KU-

KM Community KU KM by KU Workplace และ KU-KM Day เปนกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในวิทยาเขต การนําเสนอกระบวนการจัดการความรู เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรูของสวน

งานภายในวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  

การจัดการสินทรัพยความรูของคณะ  

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการจัดการความรู 

1. พัฒนาเว็บไซต KM CENTER เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรู และเผยแพรองคความรู รวมท้ัง

ติดตามการนําไปใชประโยชน 

2. สรางไลนกลุม KU-EDS KM (สมาชิกเปนบุคลากรภายในคณะ เพ่ือเปนศูนยกลางการ ประชาสัมพันธ

ขอมูลความรู การแลกเปลี่ยนความรูดานตาง ๆ  

3. สราง Page Facebook  KM Center คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเผยแพรขาวสาร องค

ความรูจากหนวยงาน รวมท้ังเผยแพรองคความรูจาก page อ่ืน ๆ  

4. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เปนชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ลดระยะเวลา

การทํางาน และประหยัดทรัพยากร 

5. จัดทํา clip เผยแพรองคความรูผาน youtube 



 

 

 

คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ท่ี     ๒๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

.................................................................. 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีประสิทธิภาพ
และเปนไปดวยความเรียบรอย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารยธนรัตน  แตวัฒนา ท่ีปรึกษา 
๓. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
๔. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 
๑๑. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
๑๓. 17นางสาวสุภาสิณี  นุมเนียม17 กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยประพันธ  เกียรติเผา กรรมการ 
๑๕. 1ผูชวยศาสตราจารยพินดา  วราสุนันท1 กรรมการ 
๑๖. รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการ กรรมการ 
๑๗. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
๑๘. นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายทิวากร  สอนสงวน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง มีหนาท่ี ดังนี ้

๑. จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

๒. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

และรายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป 

 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



ชื่อสวนงาน / หนวยงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ประเด็นการจัดการความรู แหลงความรู ระยะเวลา เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ หมายเหตุ

การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เว็บไซตการจัดการความรูของคณะ ส.ค.61 - ก.ค.62 จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

จํานวนบุคลากรสายวิชาการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

 -

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตาม

แนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ส.ค.61 - ก.ค.62 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ

การเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) ของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู ที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยง

ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด

ประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชน

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)

3. อาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิ

และผูบริหารรวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการ

จัดประสบการณการเรียนรู  รวมจํานวน 30

คน

1. แผนการจัดประสบการณการ

เรียนรู ตามแนวทางชุมชนการ

เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

 -

เทคนิคการถายทอด OPL สูการปฏิบัติจริง ของ

บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

เว็บไซตการจัดการความรูของคณะ ส.ค.61 - ก.ค.62 การนํา OPL ไปใชจริง จํานวน OPL ที่มีการนําไปใช  -

เรียนรูงานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel FUN CHANNEL ส.ค.61 - ก.ค.62 สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

โดยใช youtube

จํานวนผูเขาชม clip ใน youtube  -

แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2561- 2562 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)



ชื่อสวนงาน / หนวยงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ประเด็นการจัดการความรู เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต (Output) / ผลการ

ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการ

จัดการความรู

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) / ประโยชน /

 คุณคาที่เกิดจากการนําความรูไปใช

การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

จํานวนบุคลากรสายวิชาการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

ไมนอยกวา 3 คน ยื่นขอ ผศ. 10 คน

รศ. 3 คน

ศ. 1 คน

(แหลงที่มาจากเว็บไซตรายงานผล

ความกาวหนาการขอตําแหนงทาง

วิชาการ มก.)

เทคนิคการถายทอด OPL สูการปฏิบัติจริง ของ

บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

การนํา OPL ไปใชจริง จํานวน OPL ที่มีการนําไปใช 1. จํานวน OPL 

2. บุคลากรไดรับความรูจากการถายทอด

 OPL

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได

เรียนรูงานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

โดยใช youtube

จํานวนผูเขาชม clip ใน youtube จํานวน clip กระบวนการทํางานในชอง

 

https://www.youtube.com/channel

/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw

1. ไมเสียเวลาในการสอนงาน

2. สามารถเขาไปทบทวนกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

3.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน

ได

แบบฟอรมรายงานผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2561- 2562 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)

ตามตัวชี้วัดผลผลิต (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome)



ประเด็นการจัดการความรู เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต (Output) / ผลการ

ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการ

จัดการความรู

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) / ประโยชน /

 คุณคาที่เกิดจากการนําความรูไปใช

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง

ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ

การเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) ของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู ที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยง

ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด

ประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชน

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)

3. อาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิ

และผูบริหารรวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการ

จัดประสบการณการเรียนรู  รวมจํานวน 30 

คน

1. แผนการจัดประสบการณการ

เรียนรู ตามแนวทางชุมชนการ

เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

อาจารยพี่เลี้ยงมีการพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู ประสบการณตาม

แนวทางการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

ตามพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่

 21

2. ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยพี่เลี้ยง เสนอ

แนวทางการพัฒนาการเรียน จัดการ

ประสบการณการเรียนรูตามแนว (PLC) 

ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ตามหลัก (PLC) และการพัฒนาทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

4. แนวทางการพัฒนาการประเมิน

สมรรถนะ และจัดประสบการณการ

เรียนรูและทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21

1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

มีสมรรถนะการจัดประสบการณการ

เรียนรูตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21

2. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

และอาจารยพี่เลี้ยงมีทัศนคติและเจตคติ

ที่ดีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง

ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21



 

แบบรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 6 เดือน  

************************************* 

1. ช่ือสวนงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. รายช่ือคณะทํางาน 

2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

2.2 รองศาสตราจารยธนรัตน  แตวัฒนา ท่ีปรึกษา 

2.3 รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

2.4 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

2.6 รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

2.7 หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการ 

2.8 หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

2.9 หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

2.10 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

2.11 นางสาวสุภาสิณี  นุมเนียม กรรมการ 

2.12 ผูชวยศาสตราจารยประพันธ  เกียรติเผา กรรมการ 

2.13 ผูชวยศาสตราจารยพินดา  วราสุนันท กรรมการ 

2.14 รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการ กรรมการ 

2.15 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

2.16 นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและเลขานุการ 

2.17 นายทิวากร  สอนสงวน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. แผนกิจกรรมการจัดการความรู 

ประเด็นการ

จัดการความรู 

ชื่อเรื่อง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

การเรียนการ

สอนและการ

วิจัย 

การเรงรัด

เขาสู

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

GROW 

Model 

1.OPA เรื่องการเขียน

หนังสือเพ่ือขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

2. พ่ีเล้ียงท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวน

บุคลากรสาย

วิชาการมีการ

ยื่นขอ

ตําแหนงทาง

จํานวน

บุคลากรสาย

วิชาการยื่นขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการไม



ประเด็นการ

จัดการความรู 

ชื่อเรื่อง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

วิชาการ

เพ่ิมขึ้น 

นอยกวา 3 

คน 

การบริหาร

จัดการ 

การจัดทํา

ขั้นตอน

การ

ปฏิบัติงาน

ดวยการ

จัดการ

ความรู 

GROW 

Model 

1.OPL การปฏิบัติงานของ

ฝายสนับสนุนฯ 

2.หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวน

กระบวนงาน

ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานลด

ขั้นตอน หรือ

ปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได 

จํานวน

กระบวนงาน

ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานลด

ขั้นตอน หรือ

ปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได

อยางนอย 2 

กระบวนงาน 

การบริหาร

จัดการ 

OPLสูการ

เรียนรู 

KU-EDS 

Model 

เว็บไซตการจัดการความรู

ของคณะ 

http://www.edu.kps.k

u.ac.th/kmcenter 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวน 

OPL/OPA ท่ี

ไดจากการ

เรียนรู 

จํานวน 

OPL/OPA ท่ี

ไดจากการ

เรียนรู อยาง

นอย 3 

OPL/OPA 

การเรียนการ

สอน 

การพัฒนา

สมรรถนะ

การจัดการ

เรียนรู ตาม

แนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือ

สงเสริม

ทักษะ

ผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 

21 

โมเดลแนวทาง

การพัฒนาการ

เรียนการจัด

ประสบการณ

การเรียนรูตาม

แนว PLC ใน

กรอบ

การศึกษา

ปฐมวัย 

 

ผูทรงคุณวุฒิและ

คณะทํางาน 

ส.ค.61-ก.ค.62 1. แผนการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู 

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

2. ความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

1. นักศึกษา

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพครู มี

สมรรถนะการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริม

ทักษะผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 

21 

2. นักศึกษา

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพครู 

และอาจารย

พ่ีเล้ียงมี



ประเด็นการ

จัดการความรู 

ชื่อเรื่อง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

ทัศนคติและ

เจตคติท่ีดีตอ

การพัฒนา

สมรรถนะการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริม

ทักษะผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 

21 
 

4. ช่ือเรื่อง/ประเด็นการจัดการความรู 

การเรียนการสอนและการวจิัย : การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

การบริหารจัดการ : การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานดวยการจัดการความรู 

การบริหารจัดการ : OPLสูการเรียนรู 
 

5. เปาหมาย และวัตถุประสงค 

เปาหมาย 

 งานประจําไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชองคความรูในการพัฒนาและปรับปรุง 

วัตถุประสงค 

1. สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 

2. ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู 

3. นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

4. เกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา 
 

6. รูปแบบหรือโมเดลท่ีใชในการจัดการความรูของสวนงาน 

 



 

 

 

7. รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู 

 1  จุดเริ่มตนจากแผนกลยุทธขององคกรท่ีไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคกรโดยเนน ดานการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ ท้ังนี้ตองดูผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมาย  

 

2  ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธท่ีสําคัญก็คือการท่ีงานประจําตองไดรับ

การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชการจัดการความรูในการ

พัฒนาและปรับปรุงองคกรนําบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson หรือ OPL และ บทความ

จาก Best Practice (One Point Article) หรือ OPA มาเปนเครื่องมือของการจัดการความรูในองคกร 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูท่ีเปน Tacit Knowledge มาเปลี่ยนเปน Explicit Knowledge 

และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงาน

ประจํา กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง  

 

 3  OPL หรือ OPA จะแยกเปน 2 สายงาน คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

  สายวิชาการ จะมี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ดานการเรียนการสอน จะเขียนองคความรูเก่ียวกับการปรับปรุงการสอนใน

รายวิชาท่ีรับผิดชอบสอดคลองกับ มคอ.5 ท่ีตองทําเปนงานประจํา 



2. ดานการวิจัย จะเขียนองคความรูเก่ียวกับการบริหารงานวิจัยของตนเอง ในประเด็นเชน การ

ขอทุนวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการ การบริหารแผนงานวิจัย การบริหารเงินวิจัย การจัดทํารายงานวิจัย และ

การปดโครงการวจิัย เปนตน สวนประเด็นผลงานวิจัยเขียนในประเด็น เชน การเขียนบทความ การเสนอบทความ 

การนําเสนอผลงาน การเดินทางไปนําเสนอผลงาน การขอทุนเสนอผลงาน เปนตน 

  สายสนับสนุน จะเขียนองคความรูของการทํางานประจําตาม JD ของตนเองท่ีไดรับมอบหมาย 

ซ่ึงสามารถเขียนไดจากปญหาท่ีพบในแตละวัน และไดแกปญหาอยางไรใหลุลวงสําเร็จ ลดกระบวนการทํางาน 

หรือเพ่ิมทักษะการแกปญหา การทํางานหมุนเวียนกันได 

 4  OPL หรือ OPA ท่ีไดจะตองไดรับการตรวจสอบเพ่ือใหองคความรูขององคกรมีความถูกตองแมนยํา 

และเชื่อถือไดทันกาลเปนปจจุบันจากผูรับผิดชอบตามสายงาน เชน การเรียนการสอน จะตองไดรับการตรวจสอบ

จากประธานหลักสูตร หรือกรรมการการศึกษาของคณะ การวิจัย 

จะตองไดรับการตรวจสอบจากหัวหนาภาควิชาหรือกรรมการฝายวิจัย

ของคณะ ของสายสนับสนุนจะตองไดรับการตรวจสอบจากหัวหนา

สํานักงานเลขานุการ เปนตน 

 5  จากนั้น OPL หรือ OPA ท้ังหมดจะถูกรวบรวมเพ่ือใหคณะกรรมการจัดการความรูของคณะ

เปนผูคัดแยกประเภท และจัดระบบการจัดเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือแบงปนและคนหาวิธีการปฏิบัติท่ี

เปนเลิศเสนอคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 

 6  คณะกรรมการประจําคณะ จะคัดเลือก OPL หรือ OPA ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือคนหา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดนประจําป ในแตละดาน เพ่ือรับเกียรติบัตรและจัดทําเปนโปสเตอรผลงานของ

บุคลากรดีเดนแตละดาน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และยังเปนการเผยแพรแลกเปลี่ยน

เรียนรูของผูปฏิบัติงานในองคกร 

 

 7  OPL หรือ OPA ท่ีไดรับการตรวจสอบและคัดเลือกแลว จะถูกนําข้ึนไป

จัดเก็บบนเว็บไซตการจัดการความรูของคณะเพ่ือเปนชองทางของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทุกท่ี ทุกเวลา 

 8  องคความรูท่ีคณะไดมีการจัดเก็บจาก OPL หรือ OPA จะเปนวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานดีเดนประจําปท่ีเปลี่ยนจาก Tacit มาเปลี่ยนเปน Explicit และนําไปถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกัน

และกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา ถือเปนสินทรัพยความรูขององคกรท่ีประเมินคาไมได 

 

โดยในปการศึกษา 2561 ไดนํา GROW Model มาชวยในการถายทอดองคความรูประเด็นยอย ของสวนงาน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G คือ Goal  :  การตั้งเปาหมาย วัตถุประสงคของการเรียนรู   

C คือ Current Reality : หมายถึงสถานการณ จริงในปจจุบัน   เพ่ือ ใหตระหนักวาอะไรกําลั ง

เกิดข้ึน  ความสําคัญของสิ่งท่ีเกิดข้ึน  สาระสําคัญของมันคืออะไร  โดยใหผูไดรับการถายทอดคิดและพูดออกมา

ดวยตัวเอง  เม่ือผูไดรับการถายทอดตระหนักถึงสถานการณแลว จะกระตือรือรนท่ีจะแกไขปญหาดวยตัวเอง

เชนกัน 

O คือ Options :  หมายถึงทางเลือก เม่ือเขาใจถึงสถานการณท่ีผูไดรับการถายทอดเผชิญอยูชัดเจน

แลว  ก็ใหสอบถามวาสามารถทําอะไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  หรือแกไขตอปญหานั้นๆ 

W คือ Will หรือ Way forward : หมายถึงสิ่งท่ีควรทําตอไป ตองตรวจสอบขอตกลงท่ีทํารวมกันกับผู

ไดรับการถายทอด และชวยจัดทําแผนเพ่ือลงมือทําสิ่งท่ีควรทําใหชัดเจน  เพ่ือจะแนใจไดวาหลังการถายทอด

ความรูแลว  ผูไดรับการถายทอดจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีควรทําตอไปอยางไมหลงทิศทาง 

8. ผลงานท่ีไดจากการจัดการความรูปการศึกษา 2561 

OUTPUT  OUTCOME 

OPL/OPA การเรียนการสอนและการ

วิจัย 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

OPL/OPA การบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถลดข้ันตอนการทํางาน 

ประหยัดทรัพยากร หรือปฏิบัติงานทดแทนกันได 

 

9. ผลการประเมินการดําเนินการ 

ในรอบ 6 เดือน ผลการดําเนินการยังไมสามารถสรุปไดเนื่องจากอยูระหวางดําเนินการกิจกรรม 

 

 



10. แหลงรวบรวมความรู/ศูนยกลางความรูของหนวยงาน http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter 

 

11. ปญหาท่ีพบและวิธีการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 

การดําเนินงานจัดการความรูท่ีผานมาไมมีรูปแบบ

และแนวทางการจัดการความรูท่ีชัดเจน 

จัดกิจกรรมใหความรูโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูแก

คณะกรรมการดําเนินงานและผูเก่ียวของ และประชุม

ทีมงานและผูมีสวนเก่ียวของในทุกภารกิจ เพ่ือให

เขาใจและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

บุคลากรสายวิชาการยังไมใหความสําคัญของการ

จัดทํา OPL หรือ OPA อาจจะเนื่องจากภาระงาน

ประจําท่ีมาก 

มอบหมายเจาหนาท่ีประสานงานและติดตามการ

จัดทํา OPL หรือ OPA 

 

**************************** 



 

แบบรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 6 เดือน) 

1. ชื่อสวนงาน  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

2. รายชื่อคณะกรรมการ 

1. ผูอํานวยการ       ท่ีปรึกษา 

2. รองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยผูอํานวยการระดับการศึกษาปฐมวัย  ท่ีปรึกษา  

4. ผศ.รุจิราพร  รามศิริ    ประธานกรรมการ 

5. ผศ.อําพร  ขุนเนียม    รองประธาน 

6. ผศ.อุทัยวรรณ แสงเสถียร   กรรมการ 

7. ผศ.ขจรรัตน  แสงเสถียร   กรรมการ 

8. นางนภัสกร  อุดมศรี    กรรมการ 

9. นางสิริมา  ศิริฤกษ    กรรมการ 

10. นางสาวมลิวัลย กาญจนชาตรี   กรรมการ 

11. นางสาวสุพัตรา ฝายขันธ    กรรมการ 

12. นายปรีชา  นวมนาม   กรรมการ 

13. นายโชคชัย  ดวงแกว    กรรมการ 

14. ผศ.กรรณิการ เจริญศิลปชัย   กรรมการ 

15. ผศ.ชุติมา  รัศมี    กรรมการ 

16. นางพัทธชรัญญา วรมาล ี    กรรมการ 

17. นางมณีรัตน  โรจนัท    กรรมการ 

18. ผศ.พรสถิต  ดอกชะเอม   กรรมการ 

19. นางพิสมัย  วังเย็นนิยม   กรรมการ 

20. นางสาวทิพยภาพร ขุนไกร    กรรมการ 

21. นางอัญชุลีกร เมืองบุรี    กรรมการ 



22. นางสาวชาลิกา เรืองสวัสดิ์   กรรมการ 

23. นายสุชาติ  แซแต    กรรมการ 

24. นายนเรศ  มวงอยู    กรรมการ 

25. นายธนวรรธน สวนประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

26. นางสาวเสาวล ี ศรีทุง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. การจัดการความรู ประเด็นท่ี 1 (กรณีท่ีสวนงานมีการจัดการความรูในหลายประเด็น) 

- 

4. ชื่อเรื่อง / ประเด็นการจัดการความรู  

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

5. เปาหมายและจุดประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ท่ีสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

5.2  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอการพัฒนา

สมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

5.3  อาจารยพ่ีเลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหาร

รวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู  รวมจํานวน 30 คน 

 

 6. รูปแบบหรือโมเดลท่ีใชในการจัดการความรูของสวนงาน 



โมเดลแนวทางการพัฒนาการเรียนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนว PLC ในกรอบการศึกษาปฐมวัย 
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ตนเอง รวมกัน 

 



7.  รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ / โมเดลการจัดการความรู 

1. ตระหนักในวิสัยทัศนรวมกัน 

   1.1 วิสัยทัศนโรงเรียน :  จัดการศึกษาเพ่ือเปนการสรางทางเลือกใหผูเรียนไดพัฒนาความรู มุงสู

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเปนผูนําดํารงคุณธรรมตามท่ีสังคมตองการ 

   1.2 วิสัยทัศนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 :  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุง

พัฒนาเด็กทุกคน ใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และสํานึกความเปนไทย โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอ

แม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็ก 

   1.3 วิสัยทัศนหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 :( มุงจัดประสบการณการ

เรียนรูเชิงผสมผสานเพ่ือพัฒนาเด็กใหมีความรอบรูตามธรรมชาติรอบตัวอยางสรางสรรค มีความฉลาดในการ

สื่อสารดวยภาษาธรรมชาติ มีความเปนผูนําและคุณธรรมท่ีเหมาะสมตามวัย) 

2. ระบุส่ิงท่ีตองการพัฒนา /ปญหา 

2.1 ศึกษาวิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาจากมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และความตองการการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคจากเด็ก ผูปกครอง และชุมชน จัดเปน “สภาพท่ีพึงประสงค” 

2.2 ศึกษาสภาพปจจุบันตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็ก 4 ดาน คือ พัฒนาการดาน

รางกาย พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา 

2.3 คนหาชองวางระหวางสภาพปจจุบันกับสภาพท่ีพึงประสงค เพ่ือนําไปสู “ส่ิงท่ีตองการพัฒนา” โดย

ใชการผังกางปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือวิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ (Cause & Effect 

Diagram) และใชตารางวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

เด็กปฐมวัย 

2.3.1 วิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ (Cause & Effect Diagram) 



 
 

2.3.2 วิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

เด็กปฐมวัย  

3. ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู 

3.1 ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู และเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดย 

Model Teacher ทําการศึกษาคนควาและพัฒนาวิธีการ ท่ีสามารถใชในการพัฒนา /แกปญหา

นั้นได แลวนํามาวางแผนการจัดประสบการณเรียนรูรวมกันในทีม PLC และรวมกันสะทอนคิด

อยางสรางสรรคและปฏิบัติได จากนั้นนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข 

ตามขอสรุปของทีม PLC   

3.2 พัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ดวยการตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 หรือ 5 คน  

 4. จัดประสบการณการเรียนรู โดย Model Teacher สวนสมาชิกท่ีเหลือในทีม PLC ทําหนาท่ีสังเกต

การจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน ดวยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยตองระวังไมใหมีผลกระทบท้ัง

ตอผูสอนและเด็กในระหวางเรียน  

5. สะทอนคิด (Feedback) และทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โดยการ

สะทอนคิดตอผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดประสบการณการเรียนรู โดยทีม PLC เพ่ือคนหาประเด็นความสําเร็จ และสิ่ง

ท่ีตองปรับปรุง/พัฒนา จากนั้นทีม PLC รวมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานตั้งแตข้ันตอนท่ี 1-5 เพ่ือหาแนวทางการ

พัฒนาใหสมบูรณในรอบตอไป 

 6. ถอดบทเรียน (Lesson Learned) โดยทีม PLC เพ่ือสังเคราะหผลจากการจัดประสบการณการ

เรียนรู ใหเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

8. ผลงานท่ีไดจากการจัดการความรู ปการศึกษา 2562  



8.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยพ่ีเลี้ยงมีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 

ประสบการณตามแนวทางการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) ตามพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

8.2 ผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพ่ีเลี้ยง เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียน จัดการประสบการณการเรียนรูตาม

แนว (PLC) ใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

8.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก (PLC) และการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

8.4 แนวทางการพัฒนาการประเมินสมรรถนะ และจัดประสบการณการเรียนรูและทักษะผูเรียนศตวรรษ

ท่ี 21 

9. ผลการประเมินการดําเนนิการ

9.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางชุมชน

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

9.2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพ่ีเลี้ยงมีทัศนคติและเจตคติท่ีดีตอการพัฒนา

สมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

10. แหลงรวบรวมความรู / ศูนยกลางความรูของหนวยงาน : ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

11. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู

ไมมี 

12. สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินการ (Lesson Learn)

12.1  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยพ่ีเลี้ยงมีการใชแบบการจัดประสบการณการ

เรียนรู ตามกระบวนการ PLC สอดคลองกับทักษะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

12.2  นักเรียนมีการพัฒนาสมรรณนะ ตามแนวการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

12.3  อาจารยพ่ีเลี้ยง นําวัตถุมีโมเดลการพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ใน

รูปแบบแนวทาง PLC 

..................................................... 



OPL : One Point Lesson 

Education and Development Sciences 

OPL No. 

…………….. 

Date : 

…………………. 
Theme : การเขียนเอกสารเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ Department : Prepared by : Approved by : 

Objective : เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการรบัทราบการเขียนเอกสารเพ่ือขอตําแหนง

ทางวิชาการ

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

และชุมชน 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  

สุวรรณ 

Educational 

Achievements 

Date : ม.ค.62 

Learner : 

หลกัเกณฑการขอตาํแหนง 
ทางวชิาการ 

ลกัษณะของเอกสารประกอบการ

สอน/คาํสอน/ตาํรา 



OPL : (ONE POINT Lesson) Education 

and Development Sciences 

OPL No…………….. 

Date : 17/05/2562 

Theme : การเสนอขออนุมัติโครงการ Department : Prepared by : Approved by : 

Objective : เพ่ือใหบุคลากรรูข้ันตอนการเสนอขอ

อนุมัติโครงการ 

สํานักงานเลขานุการ น.ส.ผจงจติ  มวงพารา

การเสนอขออนุมัติโครงการ 

โครงการ........................................ ปงบประมาณ ............... 

1. ชื่อโครงการ  (เขียนสัน้ ๆ กะทัดรัด ระบปุงบประมาณดวย )

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ (ชื่อหนวยงานที่รับผดิชอบ)   * ไมมีก็ได

3. ลักษณะโครงการ (โครงการใหม หรือ โครงการตอเนื่อง)  * ไมมีก็ได

4. หลักการและเหตุผล   (เขียนเหตุผลและความสาํคัญที่ตองจัดทําโครงการ เขียนในลักษณะ บทความ ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ)

5. วัตถุประสงค   (เขียนวัตถุประสงคของโครงการ เขียนจําแนกเปนขอๆ โดยใสตวัเลขกํากับขอดวย)

6. เปาหมาย    เชิงปริมาณ (ใหใครเปนผูเขารวมโครงการจํานวนก่ีคน)

เชิงคุณภาพ (ใหผูที่เขารวมโครงการสามารถทําอะไรไดหรือมีความรูเร่ืองใด) 

7. วิธีการดําเนนิการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน วันที่ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ

(รายละเอียดข้ันตอนการเตรียมการ)
(วันที่เตรียมการ) (ผูรับผิดชอบ) 

2. ข้ันดําเนนิการ

(รายละเอียดข้ันตอนการดําเนนิการ)
(วันที่ดาํเนินการ) (ผูรับผิดชอบ) 

3. ข้ันสรุปผล

(รายละเอียดข้ันตอนการสรุปผล)
(วันที่สรุปผล) (ผูรับผิดชอบ) 

8. ระยะเวลาดําเนนิการ   (ระบุ วันที่  เดือน  ป ที่ดาํเนินการ)

9. สถานที่ดําเนินการ   (ระบุสถานที่ดาํเนินการ)

10. งบประมาณ  (ระบุงบประมาณที่ใช และบอกแหลงที่มาของเงินวาไดมาจากไหน  คาอะไรบาง

ใหเขียนเปนขอ ๆ ไมตองละเอียดมาก  ถาตองแจงรายละเอียดใหแจงเปนเอกสารแนบทาย  

และถาตองถัวจายใหเขียนวา  ทุกรายการสามารถถัวจายได  หรือ รายการที่ ....... สามารถถัวจายได) 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ  (ระบุชื่อ หนวยงาน  กลุมคน ชมรม ชุมนุม ที่รับผิดชอบโครงการฯ)

12. การประเมินผล  (ระบุวิธีการประเมินผล  โดยประเมินตามเปาหมาย  ขอ 6)

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ  (ระบผุลที่ไดหลังจากจบโครงการโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค)

Educational 

Achievements 

Date : 

Learner : 



การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น (Knowledge Sharing By One Point Lesson (OPL)) 

สํานักงานเลขานุการ คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง ระบบบรหิารจดัการและตีพิมพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรูปแบบวารสารออนไลน (E-Journal) 

ประเภทความรู 
 ความรูพื้นฐาน  การปรับปรุงงาน 

 กระบวนการทาํงาน  เทคนิคการทํางาน 

งาน 
 งานบริหารและธุรการ  งานคลงัและพสัด ุ

 งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

วันที่บันทึก :  30 เม.ย.61 ผูบันทึกความรู : นายทวิากร  สอนสงวน ผูทบทวนความรู : หัวหนางานบริหารและธุรการ 

วัตถุประสงคความรู (ใหระบุเพียง 1 ขอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบงปนความรู/การนําไปใช 

วันท่ี

ผูถายทอด

ผูรับการถายทอด 

สิ่งท่ีเรียนรู 

Kasetsart University Open Journal System (KUOJS) เปนระบบบริหารจัดการและตีพิมพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน

รูปแบบวารสารออนไลน (E-Journal) โดยใช platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ท่ีพัฒนาข้ึนโดย Public Knowledge 

Project (PKP), University of British Columbia โดยศูนยสนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สํานักหอสมุด ไดนําระบบ OJS มาใชในการผลิต 

Buffalo Bulletin สามารถใชงานไดงายและไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อระบบ สามารถใชในการบริหารจดัการและตีพิมพวารสารออนไลนได

เปนอยางดี ทางศูนย IBIC จึงไดนําระบบ OJS มาตอยอดเปนระบบ KUOJS (http://kuojs.lib.ku.ac.th) และขยายผลสูการจดัการ

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผูผลิตวารสารจากทุกวิทยาเขต ไดใหความสนใจมารวมกันใชงานระบบ KUOJS นอกจากจะชวยประหยดั

งบประมาณไมตองเสยีคาใชจายในการจัดซื้อระบบแลว ยังกอใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู เพ่ือรวมกันพัฒนาและยกระดับคณุภาพ

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหกาวสูการเปนวารสารระดับชาติตามเกณฑของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) 

และพัฒนาสูการเปนวารสารระดบันานาชาติตามมาตรฐานสากล 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

- คนภายนอกรูจักนอย มีการสืบคนเก่ียวกับวารสารนอย



การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น (Knowledge Sharing By One Point Lesson (OPL)) 

สํานักงานเลขานุการ คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 

ประเภทความรู 
 ความรูพื้นฐาน  การปรับปรุงงาน 

 กระบวนการทาํงาน  เทคนิคการทํางาน 

งาน 
 งานบริหารและธุรการ  งานคลงัและพสัด ุ

 งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

วันที่บันทึก : 19 มี.ค. 62 ผูบันทึกความรู : นางสาวธญัญลักษณ เทพพทิักษ ผูทบทวนความรู : หัวหนางานบริหารและธุรการ 

วัตถุประสงคความรู (ใหระบุเพียง 1 ขอ

- เพ่ือมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของหนังสือราชการแตละชนิด

- เพ่ือมีความรูความเขาใจหลักในการเขียนหนังสือราชการ ทักษะท่ีใชในการรางหนังสือและการเขียนรายงาน

การประชุม

- สามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมไดถูกตอง ชัดเจนตามหลักการ และมีศิลปะการใชภาษาในการสื่อสาร

 

 

 

 

 

การแบงปนความรู/การนําไปใช 

วันท่ี 19 มีนาคม 2562 

ผูถายทอด หัวหนางานบริหารและธุรการ

ผูรับการถายทอด นางสาวธัญญลักษณ เทพพิทักษ

ส่ิงท่ีเรียนรู 

• ไดเรียนรูการใชหลักการในการเขียนหนังสือราชการ

• ความสําคัญและประโยชนของการเขียนหนังสือท่ีดี

- ผูเขียนตองมีความรูท้ังทฤษฎี และปฏิบัต ิ, ผูเขียนสงสารไดอยางถูกตอง , ผูสงสารและผูรับสารเขาใจตรงกัน

- ใชภาษาในการสื่อสารไดชัดเจน สื่อความหมายไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น สรางความเขาใจสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน

- การเขียนหนังสือราชการใหถูกตองตามรูปแบบท่ีกําหนด มีเนื้อหาสาระท่ีชัดเจน ใจความสําคัญครบถวน สามารถสื่อสารใหผูอ่ืน

เขาใจไดถูกตองตรงกัน

• รปูแบบของหนังสือราชการประเภทตางๆ

- หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไว

เปนหลักฐานในราชการ การใชรูปแบบหนังสือราชการท่ีถูกตองไดอยางเหมาะสม สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

• เทคนิคการบรหิารจัดการและจดรายงานการประชุม

- ผูเขียนตองมีความรูท้ังทฤษฎี และปฏิบัต ิ, ผูเขียนสงสารไดอยางถูกตอง , ผูสงสารและผูรับสารเขาใจตรงกัน

- ไดหลักการเรียนรูทักษะในการรางหนังสือ ข้ันตอนและวิธีการจัดองคประกอบของการประชุม วิธการจดรายงานการประชุม

• ไดเรียนรูการเขียนรายงานประชุมท่ีถูกตอง และศิลปะการใชภาษาท่ีเหมาะสมในการเขียนรายงานการประชุม

ปญหาและขอเสนอแนะ

• หลักการในการรางหนังสือราชการตางๆ เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายใน มีการในภาษาท่ียังไมเหมาะสม

• การใชภาษาสั้นเกินไป เยิ่นเยอ ภาษาซํ้าซาก ภาษาไมเปนทางการ ไมถูกระเบียบ การสรุปความไมทัน ไมเขาใจ ไมอยู ไมมีสมาธิ



แบบฟอรมการเสนอผลงานเพ่ือประกวดรางวัล 

ผลงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

************************************* 

1. ช่ือผลงาน  Fun Channel

2. ช่ือสวนงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3. เปาหมายและจุดประสงค

งานประจําไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชองคความรู บรรลุตามวิสัยทัศน และ

แผนการปฏิบัติงานของสวนงาน 

วัตถุประสงค 

3.1 สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 

3.2 ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู 

3.3 นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

3.4 เกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา 

4. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

4.1 การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และการติดตามในคณะกรรมการจัดการความรู

4.2 การมอบเกียรติบัตรในวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

5. วิธีการ แนวทาง กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู 

ดวยงานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประสบปญหาการเขาออกของพนักงาน ทําให

งานประจําท่ีปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น งานคลังและพัสดุจึงไดประชุมหารือถึง

กระบวนการในการถายทอดความรู เพ่ือใหพนักงานท่ีมาปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ

ไดโดยท่ีประชุมไดเสนอใหมีการจัดทํา Fun Channel ( F=finance , U=unity , N=narrative )

แผนการดําเนนิงาน

ประเด็นการ

จัดการ

ความรู 

ชื่อเร่ือง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

การบริหาร Fun GROW คลิปวีดีโอการปฏิบัติงาน ต.ค.61-ก.ย.62 จํานวนคลิป ความพึง



ประเด็นการ

จัดการ

ความรู 

ชื่อเร่ือง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

จัดการ channel Model  วีดีโอท่ี

ถายทอดเพ่ือ

ใชปฏิบัติงาน

แทนกันได 

พอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

 

 

รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู 

 1  จุดเริ่มตนจากแผนกลยุทธขององคกรท่ีไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคกรโดยเนน ดานการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ ท้ังนี้ตองดูผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมาย  

 

2  ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธท่ีสําคัญก็คือการท่ีงานประจําตองไดรับ

การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชการจัดการความรูในการ

พัฒนาและปรับปรุงองคกรนําบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson หรือ OPL และ บทความ

จาก Best Practice (One Point Article) หรือ OPA มาเปนเครื่องมือของการจัดการความรูในองคกร 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูท่ีเปน Tacit Knowledge มาเปลี่ยนเปน Explicit Knowledge 

และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงาน

ประจํา กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง  

 

 3  OPL มีรายละเอียด ดังนี้ 

  สายสนับสนุน จะเขียนองคความรูของการทํางานประจําตาม JD ของตนเองท่ี

ไดรับมอบหมาย ซ่ึงสามารถเขียนไดจากปญหาท่ีพบในแตละวัน และไดแกปญหาอยางไรใหลุลวง

สําเร็จ ลดกระบวนการทํางาน หรือเพ่ิมทักษะการแกปญหา การทํางานหมุนเวียนกันได 

 4  OPL ท่ีไดจะตองไดรับการตรวจสอบเพ่ือใหองคความรูขององคกรมีความถูกตองแมนยํา และเชื่อถือได

ทันกาลเปนปจจุบันจากผูรับผิดชอบตามสายงานสนับสนุน ซ่ึงจะตองไดรับการตรวจสอบจากหัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ  

 5  จากนั้น OPL ท้ังหมดจะถูกรวบรวมเพ่ือใหคณะกรรมการ

จัดการความรูของคณะเปนผูคัดแยกประเภท และจัดระบบการจัดเก็บ

เปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือแบงปนและคนหาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

เสนอคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 



 6  คณะกรรมการประจําคณะ จะคัดเลือก OPL ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือคนหาบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานดีเดนประจําป ในแตละดาน เพ่ือรับเกียรติบัตรและจัดทําเปนโปสเตอรผลงานของบุคลากรดีเดน

แตละดาน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และยังเปนการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ผูปฏิบัติงานในองคกร 

 

 7  OPL ท่ีไดรับการตรวจสอบและคัดเลือกแลว จะถูกนําข้ึนไปจัดเก็บบน

เว็บไซตการจัดการความรูของคณะเพ่ือเปนชองทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกท่ี 

ทุกเวลา และจัดเก็บท่ีคลังความรูของมหาวิทยาลัย  

 8  องคความรูท่ีคณะไดมีการจัดเก็บจาก OPL จะเปนวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ดีเดนประจําปท่ีเปลี่ยนจาก Tacit มาเปลี่ยนเปน Explicit และนําไปถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน

ภายในองคกรเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา ถือเปนสินทรัพยความรูขององคกรท่ีประเมินคาไมไดโดยในป

การศึกษา 2561 ไดคัดเลือก OPL ท่ีมีการดาวนโหลดเอกสารมากท่ีสุด มาใชปฏิบัติตอยอดใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

โดยไดนํา GROW Model มาชวยในการถายทอดองคความรูประเด็นยอย ของสวนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

G คือ Goal  :  การตั้งเปาหมาย วัตถุประสงคของการเรียนรู   

C คือ Current Reality : หมายถึงสถานการณ จริงในปจจุบัน   เพ่ือ ใหตระหนักวาอะไรกําลั ง

เกิดข้ึน  ความสําคัญของสิ่งท่ีเกิดข้ึน  สาระสําคัญของมันคืออะไร  โดยใหผูไดรับการถายทอดคิดและพูดออกมา

ดวยตัวเอง  เม่ือผูไดรับการถายทอดตระหนักถึงสถานการณแลว จะกระตือรือรนท่ีจะแกไขปญหาดวยตัวเอง

เชนกัน 

O คือ Options :  หมายถึงทางเลือก เม่ือเขาใจถึงสถานการณท่ีผูไดรับการถายทอดเผชิญอยูชัดเจน

แลว  ก็ใหสอบถามวาสามารถทําอะไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  หรือแกไขตอปญหานั้นๆ 

W คือ Will หรือ Way forward : หมายถึงสิ่งท่ีควรทําตอไป ตองตรวจสอบขอตกลงท่ีทํารวมกันกับผู

ไดรับการถายทอด และชวยจัดทําแผนเพ่ือลงมือทําสิ่งท่ีควรทําใหชัดเจน  เพ่ือจะแนใจไดวาหลังการถายทอด

ความรูแลว  ผูไดรับการถายทอดจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีควรทําตอไปอยางไมหลงทิศทาง 



6. รูปแบบหรือโมเดลท่ีใชในการจัดการความรูของสวนงาน 

 

 

7. ผลการดําเนินการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการความรู 

OUTPUT  OUTCOME 

1. OPL การบริหารจัดการ 

2. คลิปกระบวนการทํางาน 

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถลดข้ันตอนการทํางาน 

ประหยัดทรัพยากร หรือปฏิบัติงานทดแทนกันได 

 

8. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรู ตอคน งาน ทรัพยากร และองคกร 

ประโยชนตอคน เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู สรางความม่ันใจ ภาคภูมิใจในการถายทอดองคความรูตอไป 

ประโยชนตองาน สรางใหงานเกิดผลสัมฤทธิ์ สําเร็จในระดับดีข้ึน และอาจสราง ผลงานทางวิชาการ

นวัตกรรมใหมเกิดข้ึน 

ประโยชนตอทรัพยากร ผลจากการพัฒนาปรับปรุงทําใหองคกรใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนตอองคกร มีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีเขมแข็ง สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน 

 

9. แหลงรวบรวมความรู/ศูนยกลางความรูของหนวยงาน  

 KM Center : http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter 

 Fun channel  : https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw 

 แบบสํารวจความพึงพอใจ : https://forms.gle/ZFsHJN3TuXwYmjoYA 
 



 

10. ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข (ถามี   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข ผูรับผิดชอบ 

คลิปวีดีโอท่ีจดัทํายังไมมีความนาสนใจ

ทําใหจํานวนคนท่ีเขาไปดูนอย  

มอบหมายเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเรื่องตัดตอ

วีดีโอใหจัดทําวีดโีอใหนาสนใจข้ึน  

งานคลังและพัสดุคณะ 

 

**************************** 
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เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรผลิต
และพัฒนำ ครู บุคลำกร และ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำร
เรียนรู้สู่สังคม 

พ.ศ.2556-2559 

พ.ศ.2560-2563 





จ ำนวนคนที่เข้ำถึงค่อนข้ำงน้อยและเข้ำถึงยำก 

เว็บไซต์ที่ใช้ของคณะเป็นเซิฟเวอร์ของ
บำงเขน ควำมปลอดภัยค่อนข้ำงน้อย 

ไม่มีเวลำในกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรท ำงำน 

กำรเรียนรู้ในกระบวนกำรท ำงำนยังไม่แม่นย ำ 

สิ้นเปลืองกระดำษ 



• Finance 

• Unity 

• Narrative 



https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s 

https://www.youtube.com/watch?v=PsXnLpss53w 

กำร 
ออกใบเสร็จ 

กำร 
จองเงิน 

https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=PsXnLpss53w
https://www.youtube.com/watch?v=PsXnLpss53w
https://www.youtube.com/watch?v=PsXnLpss53w


1 • มีกำรเข้ำถึงง่ำยและจ ำนวนคนเข้ำถึงมำกขึ้น 

2 • มีควำมปลอดภัยสูง 

3 • ลดเวลำในกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรท ำงำน 

4 • เข้ำใจง่ำยและสำมำรถดูซ้ ำได้หลำยๆรอบ 

5 • ไม่ต้องจัดท ำเอกสำร KM  



Goal 

Will 

Option 

Reality 

เป้ำหมำย 

ควำมมุ่งม่ัน 

ทำงเลือก 

สถำนกำรณ์จริง 

วัตถุประสงค์ของกำรน ำสื่อออนไลน์ไปใช้ 

แผนกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและปฏิบัต ิ

หนทำง หรือวิธีที่จะไปสู่เป้ำหมำย 

ปัจจุบันผู้น ำไปใช้มีองค์ควำมรู้ระดับใด 





http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter/


https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber


  



 สรุปผลรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู                                                                

  โครงการประกวดผลงานการจัดการความรูของสวนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน              

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ หองเธียเตอร อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ลําดับ สวนงาน ผลงานการจัดการความรู  รางวัล 
1 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
ชีวิตกลวยๆ กับ Google ชนะเลิศ 

2 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดการความรูเพ่ือการถายทอด
ศาสตรการออกกําลังกายสูสังคม      
อยางยั่งยืน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
(กองบริหารท่ัวไปรวมกับ               
กองบริการกลาง) 

นวัตกรรมการจองรานคาดวยระบบ 
cloud computing 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 กองบริหารท่ัวไป 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 

PR Super Live Like เลย!! ชมเชย 

5 กองบริการกลาง 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 

Emergency Alert แจงเหตุฉุกเฉิน
ทันเวลา 

ชมเชย 

6 กองบริการกลาง 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

การทําถุงผาใสเจลประคบเย็น ชมเชย 

7 กองบริหารวิชาการและนิสิต 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

การจัดการความรูโดยใช Model Office 
of Kamphaeng Saen Campus          
ในการพัฒนางานประจํา :   การแกไข
ปญหาแจงซอมครุภัณฑประจําอาคาร
ศูนยเรียนรวม 

ชมเชย 

8 คณะเกษตร กําแพงแสน เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐาน 
70:20:10 Learning Model                
คณะเกษตร กําแพงแสน 
 

ชมเชย 

9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การจัดการความรูสูความสุข             
ในท่ีทํางาน (Happy workplace) 

ชมเชย 

10 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

Action อยางไร ไดโหงวเฮงดี ชมเชย 

11 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

Fun Channel ชมเชย 

12 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 
 

การจัดการความรูระบบงานสงเสริม
การเกษตร 

ชมเชย 

13 สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 

คลังคําถาม สํานักหอสมุด กําแพงแสน ชมเชย 

 

 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ครั้งท่ี 1/2562 

วันพุธท่ี  2 มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15.30 น. 

ณ หองประชุม 1  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

……………………………………………. 

ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.วินัย  พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

3. รศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ  หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

5. อ.ดร.สุภาสิณี  นุมเนียม ผูแทนภาควิชา กรรมการ 

6. ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท  ผูแทนภาควิชา กรรมการ 

7. ผศ.ณชพงศ  อุดมศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.ฯ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.วสันต  เดือนแจง ผูแทนโรงเรียนสาธิตแหงมก. กพส.ฯ กรรมการ 

9. นางศิริมา  เนียมมีศรี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

10.นางสาวผจงจิต  มวงพารา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

11.นายทิวากร  สอนสงวน นักวิชาการคอมพิวเตอร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล  รองคณบดีฝายวิชาการ  ติดภารกิจอ่ืน 

2. อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ  ติดภารกิจอ่ืน 

3. ผศ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ติดภารกิจอ่ืน 

4. ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ติดภารกิจอ่ืน 

5. ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา    ติดภารกิจอ่ืน 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
 

เรื่องท่ีประชุม 

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1 คณะกรรมการจัดการความรู 

   ประธานฯ  แจ ง ท่ีประชุมทราบ เก่ียว กับการแต ง ต้ั งคณ ะกรรมการจัดการความรู              

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ี 24/2561 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

ไดแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 19 ราย โดยมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยใหมีหนาท่ี ดังนี ้

1) จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
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2) ควบคุม ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการ

ความรู รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณบดี 
 

ท่ีประชุมทราบ 
 

 1.2 กําหนดนโยบายจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561 

   ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด

นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบ

วาระการประชุมท่ี 1.2 ดังนี้ 

1) สวนงานตองตระหนักเห็นความสําคัญของความรูและการจัดการความรู ท่ีมีแกองคกร

และบุคลากร และดําเนินการจัดการความรูดวยความเต็มใจ 

2) สวนงานวางแผนและจัดการความรูในสวนขององคความรูหลังหรือความรูสําคัญท่ี

เก่ียวของกับภารกิจหลักของสวนงาน อยางนอย 1 องคความรู 

3) กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูใหชัดเจนและตองสอดคลองหรือสนับสนุน

เปาหมายของสวนงาน 

4) ผลลัพธของการจัดการความรูตองกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและสวนอยางอยาง

เปนรูปธรรม โดยสามารถวัดประเมินผลได และสะทอนถึงดัชนีประเมินความสําเร็จของสวนงาน 

5) กําหนดใหกระบวนการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูเปนหนาท่ีอีกประการ

หนึ่งของบุคลากรทุกคนในทุกสวนงาน 

6) การจัดการความรูตองเปนระบบ มีกระบวนการจัดการความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีลําดับ

ข้ันตอนท่ีชัดเจน หรือสามารถอธิบายในรูปแบบของข้ันตอน ผังงานหรือโมเดลได โดยสวนงานสามารถปรับกิจกรรม/

รูปแบบการจัดการความรูไดตามความเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมและวัฒนธรรมองคกร 

7) กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการความรูตองแฝงอยูในกระบวนการหรืองานประจํา

ท่ีดําเนินการอยูแลว ไมใชภาระเพ่ิมเติมท่ีไมจําเปน 

8) การจัดการความรูตองมีการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องจนกลายเปนสวนหนึ่งใน

วัฒนธรรมองคกรท่ีดีในอนาคต 

9) การแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหดําเนินการในระบบ KU-KM 

Community 

10) ผูบังคับบัญชา ระดับคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน ทําหนาท่ี 

ก. กํากับ ดูแลและเปนตัวอยางท่ีดีในการจัดการความรูของสวนงาน 

ข. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน 

ค. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรผานระบบ KU-KM Community 

ง. สงเสริมการจัดเก็บและเผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของ

มหาวิทยาลัย 
 

   ท่ีประชุมทราบ 



- 3 - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องพิจารณา 

 2.1 แผนการดําเนินงานการจัดการความรูใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561  

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการดําเนินการจัดการความรูใหสอดคลองกับนโยบาย

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561 

  โดยฝายเลขานุการไดรายงานท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแผนการดําเนินการจัดการความรูของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะใหพัฒนารูปแบบการจัดการความรูลงไปถึงการปฏิบัติ 

ดังนั้นในปนี้จึงมอบหมายใหแตละหนวยงาน จัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยเม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว

ใหถายทอดองคความรูท่ีไดในรูปแบบของ OPL ของหนวยงาน ซ่ึงมีหนวยงานไดเสนอกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น 3 

หนวยงาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 3 ประเด็นความรู โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมท่ี 2.1 ดังนี้ 
ประเด็นการ

จัดการความรู 

ชือ่เรื่อง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

การเรียนการ

สอนและการ

วิจัย 

การเรงรัด

เขาสู

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

GROW 

Model 

1.OPA เรื่องการเขียน

หนังสือเพ่ือขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

2. พ่ีเล้ียงท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวน

บุคลากรสาย

วิชาการมีการ

ยื่นขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการ

เพ่ิมขึ้น 

จํานวน

บุคลากรสาย

วิชาการยื่นขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการไม

นอยกวา 3 

คน 

การบริหาร

จัดการ 

เรียนรูงาน

การเงินงาย 

ๆ ดวย fun 

Channel 

GROW 

Model 

1.OPL การปฏิบัติงานของ

ฝายสนับสนุนฯ 

2.หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวน

กระบวนงาน

ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานลด

ขั้นตอน หรือ

ปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได 

จํานวน

กระบวนงาน

ท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานลด

ขั้นตอน หรือ

ปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได

อยางนอย 2 

กระบวนงาน 

การบริหาร

จัดการ 

เทคนิคการ

ถายทอด 

OPL สูการ

ปฏิบัติจริง 

ของ

บุคลากร

สาย

สนับสนุน

GROW 

Model 

1.OPL การปฏิบัติงานของ

ฝายสนับสนุนฯ 

2.หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ 

ส.ค.61-ก.ค.62 1. จํานวน 

OPL  

2. บุคลากร

ไดรับความรู

จากการ

ถายทอด 

OPL 

บุคลากร

สามารถ

ปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได 
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ประเด็นการ

จัดการความรู 

ชือ่เรื่อง โมเดล แหลงความรู ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

และชวย

วิชาการ 

การเรียนการ

สอน 

การพัฒนา

สมรรถนะ

การจัดการ

เรียนรู ตาม

แนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือ

สงเสริม

ทักษะ

ผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 

21 

โมเดลแนวทาง

การพัฒนาการ

เรียนการจัด

ประสบการณ

การเรียนรูตาม

แนว PLC ใน

กรอบ

การศึกษา

ปฐมวัย 

ผูทรงคุณวุฒิและ

คณะทํางาน 

ส.ค.61-ก.ค.62 1. แผนการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู 

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

2. ความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

1. นักศึกษา

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพครู มี

สมรรถนะการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริม

ทักษะผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 

21 

2. นักศึกษา

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพครู 

และอาจารย

พ่ีเล้ียงมี

ทัศนคติและ

เจตคติท่ีดีตอ

การพัฒนา

สมรรถนะการ

จัด

ประสบการณ

การเรียนรู

ตามแนวทาง

ชุมชนการ

เรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริม

ทักษะผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 

21 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยมอบใหฝายเลขานุการ รายงานผลการดําเนินงานดาน

การจัดการความรูตอมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ทราบดวย 

 

 2.2 การดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนนิการท่ีเปน

เลิศ (EdPEx) 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยในขอ 4.2 

การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหความรูของสถาบัน ตองดําเนินการในดาน 

1) การจัดการความรู : สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูของสถาบัน 

2) การเรียนรูระดับสถาบัน : สถาบันใชความรูและทรัพยากรอยางไร เพ่ือใหการเรียนรูฝงลึกเขาไป

ในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดทําราง การดําเนินการดาน

การจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ เพ่ือนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

   

ระเบียบวาระท่ี 3   วาระแลกเปล่ียนเรียนรู (ถามี  

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

         (นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               ผูจดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ครั้งท่ี 2 /2562  

วันศุกรท่ี 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  

ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

........................................................ 

ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.วินัย  พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

3. รศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ  หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

6. ผศ.ณชพงศ  อุดมศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.ฯ กรรมการ 

7. ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม ผูแทนโรงเรียนสาธิตแหงมก. กพส.ฯ กรรมการ 

8. นางศิริมา  เนียมมีศรี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

9. นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและเลขานุการ 

10.นายทิวากร  สอนสงวน นักวิชาการคอมพิวเตอร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดภารกิจอ่ืน 

2. ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล  รองคณบดีฝายวิชาการ  ติดภารกิจอ่ืน 

3. อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ  ติดภารกิจอ่ืน 

4. อ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ติดภารกิจอ่ืน 

5. อ.ดร.สุภาสิณี  นุมเนียม ผูแทนภาควิชา  ติดภารกิจอ่ืน 

6. ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท ผูแทนภาควิชา   ติดภารกิจอ่ืน 

7. ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา ผูแทนภาควิชา  ติดภารกิจอ่ืน 
 

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 
 

เรื่องท่ีประชุม 

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

   1.1 การประกวดผลงานการจัดการความรู ของสวนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน  

 ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการจัด

โครงการประกวดกําแพงแสน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติงานท่ีดี เรื่องการประกวดผลงานการจัดการ
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ความรูของสวนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ หองเธียเตอร อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระท่ี 1.1   

ประธานฯ จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมทราบ

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไขใด

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา 

 3.1 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2561 

ประธานฯ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําป 2561 

แตละหนวยงานรายงานผลการดําเนินการดังนี้ 

1. สํานักงานเลขานุการ ดําเนินกิจกรรมการจัดทํา OPL ของกระบวนการทํางานสายสนับสนุน เรื่อง

การจัดทําโครงการ เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงสอนงานในการจัดโครงการตาง ๆ ของคณะ  OPL การจัดทํา Flowchart  เรียนรู

งานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel 

2. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

เนื่องจากไมมีกิจกรรมการจัดการความรูของภาค แตไดดําเนินการจัดการความรูในภาพรวมของคณะ 

3. ร.ร.สาธิตฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรูเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตาม

แนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

โดยฝายเลขานุการไดรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับพันธกิจแตละดาน

ของคณะ ดังนี้ 

ประเด็นการ

จัดการความรู 
แหลงความรู ระยะเวลา เปาหมาย สถานะ 

การเรียนการสอน

และการวิจยั 

OPL การขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

ส.ค.61-ก.ค.62 จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการมีการยื่นขอ

ตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น 

ผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 14 คน 

การบริหารจัดการ OPL การจัดโครงการ ส.ค.61-ก.ค.62 

จํานวนกระบวนงานที่

สามารถลดขั้นตอนหรือ

ปฏิบัติงานทดแทนกัน 

กระบวนงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน

ได 1 กระบวนการ 

การบริหารจัดการ การอบรม สอนงาน ส.ค.61-ก.ค.62 มี OPL /OPA เพิ่มขึ้น ถอดองคความรู เปน OPL /OPA ได 4 ชิ้น 
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ประเด็นการ

จัดการความรู 
แหลงความรู ระยะเวลา เปาหมาย สถานะ 

การเรียนการสอน การพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางชุมชน

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

(PLC) เพื่อสงเสริม

ทักษะผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

ส.ค.61-ก.ค.62 1. นักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

มีสมรรถนะการจัด

ประสบการณการเรียนรู

ตามแนวทางชุมชนการ

เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)

เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21

2. นักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

และอาจารยพี่เล้ียงมี

ทัศนคติและเจตคติที่ดี

ตอการพัฒนาสมรรถนะ

การจัดประสบการณการ

เรียนรูตามแนวทาง

ชุมชนการเรียนรูเชิง

วิชาชีพ (PLC) เพื่อ

สงเสริมทักษะผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21

อยูระหวางดําเนินการเกบ็ขอมูล 

3.2 การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ปการศึกษา 2561 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา ดวยกองการเจาหนาท่ีไดขอใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

จัดการความรู ปการศึกษา 2561  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการ ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานการ

จัดการความรู ปการศึกษา 2561 ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ใหนําผลการดําเนินงานการจัดการความรู 

ปการศึกษา 2561 ไปเผยแพรในเว็บไซต KMCENTER ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเปนการเก็บรักษา

องคความรูดวย 

3.3 การประกวดผลงานการจัดการความรู 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาในสวนของการประกวดผลงานการจัดการความรู โดยขอหารือ

หนวยงานท่ีประสงคจะสงผลงานเขาประกวด 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหฝายเลขานุการสํารวจและประสานไปท่ีแตละภาควิชา กรณี

ภาควิชา/บุคลากรท่ีประสงคจะสงผลงานเพ่ือประกวดการจัดการความรูท้ังของระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย 

3.4 การดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง รายงานการดําเนินการดานการจั ดการความรูตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(ราง 4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ความรูของสถาบัน 

4.2 ก (1) การจัดการความรู 

คณะมีคณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ท่ี 24/2561 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561) ทําหนาท่ีจัดทําแผนการจัดการความรู  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและ

จัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KU-KM 

Community สงเสริมการจัดเก็บและเผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของมหาวิทยาลัย โดยสราง

พฤติกรรมการเรียนรู และนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการองคความรูขององคกร ใหสามารถนําความรูท่ีฝงอยู

ในแตละคน (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเปนความรูชัดแจง (Explicit  Knowledge) และนําไปถายทอดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันภายในสวนงานเกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา ไมเพ่ิมภาระงาน กอใหเกิดองคกร

แหงการเรียนรูอยางแทจริง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไว  

เปาหมายของการจัดการความรู 

1) สรางระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

2) ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู 

3) นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

4) เกิดเปนองคความรูท่ีฝงในงานประจํา

คณะ มีรูปแบบในการจัดการความรู ดังนี้

รูปภาพท่ี 4.1 รูปแบบการจัดการความรู 

โดยการเผยแพร ขาวสารการดําเนินงานทุกอยางสรางเปนวัฒนธรรมและสังคมแหงการเรียนรูในองคกร และ

ปรับใชเครือขายสังคมออนไลน (social network ใหเขามามีบทบาทเพ่ือใหการจัดการความรูเขาถึงบุคลากรทุกคนท่ี

อยูในกลุมเครือขาย 

โดยในปการศึกษา 2561 คณะมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 
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4.2 ก (2) การเรียนรูระดับสถาบัน 

คณะมีการดําเนินงานการเรียนรูระดับสถาบันโดยสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KU-KM 

Community KU KM by KU Workplace และ KU-KM Day เปนกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

วิทยาเขต การนําเสนอกระบวนการจัดการความรู เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรูของสวนงานภายใน

วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

การจัดการสินทรัพยความรูของคณะ  

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการจัดการความรู 

1. พัฒนาเว็บไซต KM CENTER เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรู และเผยแพรองคความรู รวมท้ังติดตามการ

นําไปใชประโยชน 

2. สรางไลนกลุม KU-EDS KM (สมาชิกเปนบุคลากรภายในคณะ เพ่ือเปนศูนยกลางการ ประชาสัมพันธขอมูล

ความรู การแลกเปลี่ยนความรูดานตาง ๆ 

3. สราง Page Facebook  KM Center คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเผยแพรขาวสาร องคความรู

จากหนวยงาน รวมท้ังเผยแพรองคความรูจาก page อ่ืน ๆ 

4. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เปนชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ลดระยะเวลาการ

ทํางาน และประหยัดทรัพยากร 

5. จัดทํา clip เผยแพรองคความรูผาน youtube

6. เผยแพรในระบบ KU-KM Community บริหารจัดการโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร

เผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของมหาวิทยาลัย (KU Knowledge Repository) บริหารจัดการโดย

สํานักหอสมุด 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 

วาระท่ี 4 วาระการแลกเปล่ียนเรียนรู (วาระอ่ืน ๆ

ไมมี 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 (นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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