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อธิษฐานเปิดโดย  อาจารย์ ดร.สกุณี  เกรียงชัยพร 
   
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
 

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การด าเนินการถอดความรู้ของแต่ละคณะวิชา/วิทยาลัย 
       

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ได้แบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ์การด าเนินการถอดความรู้ของแต่ละคณะวิชา/วิทยาลัย ซึ่งต่อยอดจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2559  ว่า หลังจากคณะกรรมการฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่แล้ว ได้น า

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินการถอดความรู้ของคณะวิชา/วิทยาลัยอย่างไรบ้าง ดังนี ้
 

อาจารย์ชฎารัตน์  สุนทรธรรม  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการจัดกิจกรรม KM จ านวน 4 ครั้ง  คือ ประเด็นการเรียนการ

สอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีนักศึกษาแตกต่างกัน และประเด็นการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความ

เพื่อเขียนงานวิจัย และในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิชาฯ ได้จัดกิจกรรม KM เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  โดย

ให้ผู้เข้าร่วมฯ ระบุว่า จะน าองค์ความรู้อะไรไปใช้ประโยชน์บ้าง ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรม KM ของคณะวิชาฯ คือ การ 

หาเวลานัดจัดกิจกรรมที่ตรงกันไม่ค่อยได้ เพราะอาจารย์แต่ละคนมีภาระงานมาก และช่วงเวลาว่างที่แตกต่างกัน 
 

อาจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ  (คณะบริหารธุรกิจ) 

 คณะบริหารธุรกิจเริ่มท ากิจกรรม KM ก่อนที่จะไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  โดย 3 ปีที่แล้ว 

คณะวิชาฯ ได้ท ากิจกรรม KM ประเด็นการท าวิจัย  โดยปีที่ผ่านมาท าในหัวข้อเรื่องปัญหาการใช้สถิติ  ส าหรับในปีนี้ช่วง

ก่อนเปิดเทอมได้มีการพูดคุยกันในกรรมการบริหารของคณะวิชาฯ และได้ก าหนดประเด็น KM ไว้ 2 ประเด็น คือ 

 1) การเขียนบทความเชิงวิชาการของอาจารย์ 

 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา   โดยคณะวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมในประเด็นนี้ จ านวน 4 รอบ  และได้แยก

ออกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้ 

  (1) การเรียนการสอน 

  (2) แบบฟอร์ม 21 แบบฟอร์ม 

  (3) มคอ 4, มคอ 6 (ยังไม่ได้ด าเนินการรอ defend) 

  (4) การถอดบทเรียนคู่มือการเรียนการสอน สหกิจศึกษา 

 ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรม KM ของคณะวิชาฯ คือ ยังไม่เคยท ากิจกรรม KM พร้อมกันทั้งคณะวิชาฯ แต่ 

output พอจะสรุปออกมา ส่วนรายงานยังไม่ได้จัดท าเป็นรูปเล่ม   
 

อาจารย์กัญญาพัชญ์  จาอ้าย  (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้ส ารวจความต้องการจากอาจารย์ในคณะวิชาฯ ว่าสนใจประเด็น KM อะไรบ้าง      

จากผลการส ารวจได้ประเด็น KM จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้

 1) การวิจัยช้ันเรียน   หลังจากไปศึกษาดูงานมาก็เริ่มเขียนโครงการ  เมื่อได้อนุมัติก็เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรม 

โดยใช้เวลาช่วงกลางวัน จัดกิจกรรมไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง  กระบวนการท ากิจกรรมเริ่มจากการพูดคุยกัน  การถอดความรู้  

เขียนสรุปเป็นรายงาน  และเผยแพร่  ตอนนี้ก าลังติดตามอาจารย์ในคณะวิชาฯ ว่าได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
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 2) การท าวิจัยท่ีเน้นชุมชน (ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ) 

 

อาจารย์ ภญ.พรรณธรา  จุลาสัย  (คณะเภสัชศาสตร์) 

 หลังจากศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มาแล้ว ได้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะวิชาฯ  พร้อมนี้ได้

ร่วมกันก าหนดประเด็น KM ขึ้นมา   ขั้นตอนต่อไปจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชาฯ เพื่อหารือใน

รายละเอียดการจัดกิจกรรม KM ต่อไป   
 

อาจารย์ธวัช  อัศวเดชาฤทธิ์  (วิทยาลัยดุริยศิลป์) 

 หลังจากที่ อาจารย์ธัญลักษณ์  ภู่ริยะพันธ์ ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ก็ ได้น าความรู้ที่มา

ถ่ายทอดให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ ฟัง และมีการหารือกันจนได้ประเด็น KM 3 หัวข้อ คือ 

 1) KM การวิจัย 

 2) KM การเรียนการสอน มี 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

  (1) KM เรื่อง แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff  ผู้ถ่ายทอด

ความรู้หลัก คือ อาจารย์โสฬส  คุปตรัตน์  ในประเด็นนี้ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง มีการถอดบทเรียนทุกครั้ง  และจะ

สรุปเป็นรายงานต่อไป   

  (2) KM เรื่อง สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  ผู้ถ่ายทอดความรู้หลัก คือ อาจารย์ภารดา  โรจนสุพจน์   

  (3) KM เรื่อง การท าวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  ผู้ถ่ายทอดความรู้หลัก คือ  

ผศ.นรเศรษฐ์  อุดาการ 
 

อาจารย์พามดา  ชูวุฒยากร  (คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร) 

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม KM ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และได้แนวทางในการท า

กิจกรรม KM ที่สามารถน าไปใช้ในคณะวิชาฯ คือ การท า KM เรื่อง บทความทางวิชาการ  ส าหรับกระบวนการ ขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรมจะขอค าปรึกษาจากส านักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  โดยเฉพาะเรื่องการท ารายงาน  

ส าหรับปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจ คือ เมื่อท ากิจกรรม KM แล้ว อาจารย์ไม่อยากถอดเทป และอาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงาน

มาก มีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน จึงก าหนดเวลาจัดกิจกรรม KM ค่อนข้างยาก ได้แก้ปัญหา คือ จัดกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ไปก่อน 
 

อาจารย์นฤมล  วันทนีย์  (คณะนิเทศศาสตร์) 

 ส าหรับประเด็น KM ที่คณะนิเทศศาสตร์ ได้วางแผนจัดกิจกรรม มี 2 ประเด็น คือ 

 1) KM การวิจัย เป้าหมายของคณะวิชาฯ คือ ต้องการให้อาจารย์มีผลงานวิจัย  ปีนี้จึงพยายามผลักดัน โดยการ

ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมในด้านการวิจัย  เพื่อจะน าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคณะวิชาฯ   ผลที่ได้รับคือ 

อาจารย์ได้รับทุนการท าวิจัย จึงท าให้มีผลงานวิจัยเกิดขึ้นจริง  แต่ยังไม่ได้น าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ 

 2) KM การเรียนการสอน เนื่องจากมีอาจารย์ในคณะวิชาฯ รายวิชาหนึ่ง มีการส่งเสริมนักศึกษาให้ท ากิจกรรม

ในรายวิชา ซึ่งนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้รับรางวัลในระดับประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น จึงอยากจัดกิจกรรม KM ให้

อาจารย์ท่านนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ท่านอ่ืนท่ีสนใจต่อไป 
 

 

อาจารย์ชวาล  มาลีหอม (วิทยาลัยนานาชาติ) 

 วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรม KM ไปแล้วมี 3 ประเด็น คือ 
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 1) KM การเรียนการสอน  ได้เชิญผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญของสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ที่สนใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ต่างวัฒนธรรม 

 2) KM การท าวิจัยเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 3) KM การประกันคุณภาพ ได้เชิญ นางพีณา จันทะแก้ว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ที่สนใจ  โดยจัด

กิจกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง รูปแบบ คือ มีการให้ข้อมูล แล้วลองแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  

และมีการทดลองท า 

 ปัญหาในการจัดกิจกรรม KM ของวิทยาลัยฯ คือ ไม่มีคนถอดความรู้ 

 

อาจารย์ ดร.สกุณี  เกรียงชัยพร  (วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี) 

 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ ได้มีการประชุมหารือกันในเรื่องการจัดกิจกรรม KM ผลจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า

จะท ากิจกรรม KM การวิจัย เนื่องจากอาจารย์ของวิทยาลัยฯ แต่ละคนถูกฝึกให้ท าวิจัยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน  ดังนั้นจึง

อยากจะรวบรวมองค์ความรู้ในการท าวิจัยของอาจารย์แต่ละคนออกมา  แต่ปัญหาในการจัดกิจกรรมคือ การนัดหมาย

เวลาที่ร่วมกันท ากิจกรรม KM ค่อนข้างยาก 
 

อาจารย์ณัฐวุฒิ  บุญโรจน์วงค์  (คณะวิทยาศาสตร์) 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการท ากิจกรรม KM 2 ประเด็น คือ 

 1) KM การเรียนการสอน  หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ กรณีนักศึกษาเรียนน้อย ได้เชิญ นางสาวมาลีวัลย์  

สุยะลังกา  และอาจาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ในคณะวิชาฯ ที่สนใจ โดยได้จัดกิจกรรม

จ านวน 3 ครั้ง 

 2) KM การวิจัย หัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัย ได้เชิญ ผศ.พัชรินทร์ ชนะพาห์ และดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ในคณะวิชาฯ ที่สนใจ  โดยจัดกิจกรรมจ านวน 2 ครั้ง 
 

นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ  (คณะเศรษฐศาสตร์) 

 คณะเศรษฐศาสตร์มีการท ากิจกรรม KM 2 ประเด็น คือ 

 1) KM การเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง การเขียน มคอ. 

 2) KM การวิจัย  หัวข้อเรื่อง  การถอดองค์ความรู้ที่เป็นระบบ 

 การจัดกิจกรรม KM ทั้ง 2 ประเด็น ได้มีการพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้  มีการถอดความรู้  และก าลังจะจัดท า

เป็นรูปเล่มรายงาน 

อาจารย์ปารินุช  บริสุทธิ์ศรี (คณะนิติศาสตร์) 

 คณะนิติศาสตร์มีการท ากิจกรรม KM 2 ประเด็น คือ 

 1) KM การวิจัย หัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่  ได้เชิญ ผศ.ดิเรก ควรสมาคม มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ในคณะวิชาฯ ที่สนใจ  โดยจัดกิจกรรม จ านวน 3 ครั้ง 

 2) KM การเรียนการสอน  หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอนของอาจารย์  โดยเชิญในคณะวิชาฯ ที่มีเทคนิคการสอน

ที่หลากหลายท าให้เด็กสนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจ านวนมาก  

  



หน้า 5 จาก 6 
 

รูปแบบ/กระบวนการในการท าแผนการจัดการความรู้ 
 

 หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณก์ารด าเนินการถอดความรู้ของแต่ละคณะ

วิชา/วิทยาลัยแล้ว  ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันสรุปเป็นรูปแบบ/กระบวนการในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  เพื่อเป็น      

แนวทางการจัดการความรู้ของคณะวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 

 

แนวทางการจัดการความรู้ของคณะวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตั้งคณะกรรมการ/สรรหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีองค์ความรู ้
ทั้งจากภายใน/ภายนอก 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 3 – 4 ครั้ง 

กลั่นกรองความรู ้

สรุปองค์ความรู้ จัดท าเล่มความรู ้

เผยแพร่องค์ความรู ้

การน าไปใช้ประโยชน์/ทดลองปฏบิัติ การตดิตามการใช้ประโยชน์เพือ่
ทบทวนองค์ความรู้เดิมหรือต่อยอด 

ก าหนดประเด็น 

 การเรยีนการสอน/การผลิตบณัฑติ      

 การวิจัย 

เริ่มต้น 



หน้า 6 จาก 6 
 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชา/วิทยาลัย 
 

 ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมได้เริ่มปฏิบัติการจัดท าแผนการจดัการความรู้ของแต่ละคณะวิชา/วิทยาลัย 

และได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการความรู้ของคณะวิชา/วิทยาลัยอย่างน้อยต้องมีประเด็นความรู้หลัก 2 ประเด็น คือ   

  1) การวิจัย 

  2) การเรียนการสอน 

     ส าหรับประเด็นความรู้อื่น ๆ คณะวิชา/วิทยาลัยสามารถก าหนดประเด็นความรู้ในแผนงานฯ ได้  เพราะ

สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในคณะวิชา/วิทยาลัยได้  และหากคณะวิชา/วิทยาลัยจัดท าแผนการจัดการความรู้

แล้วเสร็จให้น าแผนดังกล่าวน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/วิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 2. ก าหนดให้คณะวิชา/วิทยาลัย ส่งแผนการจัดการความรู้ให้ส านักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559   

 3. ก าหนดงบประมาณส าหรับการจัดท ารูปเล่มการจัดการความรู้  โดยให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 

400 บาท ต่อ คณะวิชา/วิทยาลัย 

 4. หากคณะวิชา/วิทยาลัยถอดองค์ความรู้ออกมาเป็นรูปเล่มรายงานแล้ว  ขอให้ส่งรูปเล่มรายงานการจัดการ

ความรู้ให้ส านักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส านักแผนฯ จะรวบรวมส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองความรู้

ได้พิจารณาก่อนน าข้ึนเผยแพร่ที่คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 5. หากคณะวิชา/วิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 4 แล้ว  ให้น ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับคณะวิชาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกรายงานการจัดการความรู้ เพื่อเป็น Best 

Practice ในการประชุมครั้งต่อไป คือในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 

  

อธิษฐานปิดโดย    อาจารย์ ดร.เทียน  เลรามญั 
 
ปิดประชุมเวลา   11.30 น. 

 

 

ลงช่ือ     ผู้บันทึกการประชุม  

                 (นางสุพัตรา  ปุสุรินทร์ค า) 

 

ลงช่ือ     ผู้บันทึกการประชุม 

                 (นางขนิษฐา  บุญโรจน์วงค์) 

 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม          

          (อาจารย์ ดร.ปัทมาวรรณ  จินดารักษ์) 


