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 รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM)  รายละเอียด ตามทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี  ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ เป็นอย่างยิ่ง 
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รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 
 ๑.๒ ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐ 

 ๑.๓ สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 ๑.๔ ประเภท  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

 ๑.๕ เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๖ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  

-  ผู้อำนวยการ   ๑   
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ      

รวม  ๑ 
๒. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย  

-  ครูปฐมวัย  ๑    
รวม  ๑ 

๓. ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-  ครูระดับประถมศึกษา  ๑ ๒   

-  ครูอัตราจ้าง (สอนประถมฯ)      

รวม  ๓ 
๔. บุคลากรสายสนับสนุน  

-  เจ้าหน้าที ่  ๑    

-  ลูกจ้าง ๑     

-  อ่ืนๆ (ระบุ).........................      

รวม  ๒ 

รวมทั้งสิ้น  ๗ 

 



๒ 
 

๑.๗ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนเด็กและนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๗๒ คน  
จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จำนวน
ห้อง 

 จำนวนเด็กปกติ 
(คน) จำนวนเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ(คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อ.๒ ๑ ๒ ๑ - - ๓ 

อ.๓ ๑ ๕ ๓ - - ๘ 
รวม ๒ ๗ ๔ - - ๑๑ 

ป.๑ ๑ ๙ ๔ - - ๑๓ 
ป.๒ ๑ ๒ ๙ - - ๑๑ 
ป.๓ ๑ ๕ ๑ - - ๖ 
ป.๔ ๑ ๔ ๗ - - ๑๑ 
ป.๕ ๑ ๖ ๕ - ๑ ๑๑ 
ป.๖ ๑ ๓ ๖ ๑ - ๙ 
รวม ๖ ๒๙ ๓๒ ๑ ๑ ๖๑ 

รวมทั้งหมด ๘    ๓๖ ๓๖ ๑ ๑ ๗๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความหมาย Knowledge Management : KM หรือ การจัดการความรู้ 
 Knowledge Management เป็นการรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัว
บุคคลและเอกสาร เพ่ือให้คนภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ แล้วนำมา
พัฒนาตัวเองและนำไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 Knowledge ในกรณีนี้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 
 - Tacit Knowledge คือความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคคล เช่น ประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณ
หรือไหวพริบของแต่ละคนในการที่จะทำความเข้าใจกับงานหรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งความรู้พวกนี้ไม่สามารถท่ีจะ
ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรออกมาได้ง่ายๆ จึงสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบนามธรรม 
 - Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้มาจากทฤษฏี คำนิยาม หรือคู่มือต่างๆ ที่ใครๆ ก็สามารถที่จะ
เข้าถึง หรือเรียนรู้ได้ สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านวิธีการต่างๆได้ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบรูปธรรม 
 Knowledge Management ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ในหลายๆองค์กรมักจะมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้
เกิดข้ึน แต่เมื่อไรที่องค์กรมีการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมด
ไป 

- เมื่อไรที่องค์กรมีการลาออกของบุคลากรหรือการเกษียณของบุคลากร งานของตำแหน่งนั้นๆ 
มักจะมีปัญหา 

- เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถท่ีจะจัดการ หรือไม่สามารถที่จะหาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นได้ 
- บุคลากรบางคนมีความรู้มาก แต่คนอื่นๆ กลับไม่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ หรือสอบถาม 
- ไม่มีการต่อยอดความรู้ในองค์กร อันเนื่องมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ 
- เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล บางครั้งไม่พบข้อมูล หรืออาจจะพบแต่กลับเป็นข้อมูลที่

ล้าสมัย 
- ความรู้ต่างๆในองค์กรมีมาก แต่ไม่มีความสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
Knowledge Management ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้ การจัดการองค์ความรู้ ก็ 

เปรียบเหมือนการสร้างเครื่องจักรเพ่ือมาช่วยในการผลิตสินค้า กล่าวคือ การจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กร
หรือบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น คือ 

1. งานบรรลุเป้าหมาย 
2. บรรลุเป้าหมายในพัฒนาคน 
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
4. บรรลุเป้าหมายในเรื่องของความสามัคคีในหมู่คณะของการทำงาน 
องค์ประกอบของ Knowledge Management การจัดการความรู้จะต้องพ่ึง 3 องค์ประกอบหลัก 

ดังนี้ คือ 
 ๑. คน คนหรือบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญท่ีสุดในการนำเนินการจัดการความรู้ หรือ 
Knowledge Management เพราะคนเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุด และคนคือผู้ที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กร 



๔ 
 
 ๒. เทคโนโลยี เปรียบเสมือนอีก 1 มือของคน ที่เป็นตัวช่วยการค้นหา แลกเปลี่ยน ที่สำคัญคือ
สามารถจัดเก็บข้อมูล ทำให้คนสามารถท่ีจะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างง่าย แถมยัง
รวดเร็วขึ้นอีกด้วย 
 ๓. กระบวนการความรู้ คือการบริหารจัดการในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดการองค์ความรู้ โดยในทุกๆ
ส่วน จะต้องมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล รวมไปถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
2.2 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
 

ในส ังคมเศรษฐกิจฐานความร ู ้   (Knowledge-base Society and Economy)  ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ (Globalization)  มีผลกระทบถึงการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนที่ต้องตอบสนองการผลิต
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และต่อเนื่อง
ประกอบกับวัฒนธรรมของชาติไทยที่เป็นผู้มีความเป็นอยู่เรียบง่าย  เช่น  สังคมเกษตรกรรมมีความเอื้ออาทร
สูง  มีน้ำใจโอบอ้อมอารี  โรงเรียนต้องอยู่ท่ามกลางภาวการณ์เปลี่ยนแปลงพร้อมกับเป็นความหวังของสังคม  
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นบรรพบุรุษถึงเยาวชนรุ่นต่อไป  ให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมี
คุณภาพ  การศึกษาในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนไปทิศทางใด  จึงได้มีการกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในการ
วางแนวทางให้โรงเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ. 2546   มาตรา  11    มีสาระสำคัญกำหนดให้  ส่วนราชการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 ในส่วนของสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู  ผู ้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้บริหารการศึกษา จะต้องสนใจในด้านข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ โดยที่ผู้ที่มีข้อมูล
ข่าวสารมากก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความทันสมัย อยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้ คือการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจ และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะความรู้เกิดจากปัญญา  การค้นหา  ศึกษาค้นคว้า มีกา ร
วิเคราะห์วิจัย  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่แท้จริง เชื่อถือได้  สามารถนำไป ปฏิบัติได้  บุคลากรทางการศึกษาจึง
เป็นผู้มีความรู้ และรู้จักแสวงหาความรู้จนได้เป็นผู้ชำนาญการหรือเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร
ทางการศึกษาต้องมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู ้

คำว่า “การจัดการความรู้  ( Knowledge Management)” เป็นกระบวนการของการสร้างคุณค่า
จากทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร คือ ทุนทางปัญญา  รวมทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางโครงสร้าง และทุน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ดังนี้ 

วิจารณ์  พานิช ( 2548 : 63) กล่าวว่า  การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการ
ปฏิบัติเป็นตัวนำ เป็นตัวเดินเรื่อง ไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือตำรา ตำรานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซึ่งเน้นเรียนรู้
แบบเก่า และเน้นเรียนทฤษฏี ขณะที่การเรียนรู้ แบบ KM  ก็เป็นทฤษฏีแต่ว่าเน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ 
เพราะการปฏิบัติทำให้เกิดประสบการณ์ การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องของคนๆ เดียวเป็นเรื่องของคนหลายคนที่
ทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันแล้ว 
อาจเห็นส่วนที่เหมือนกัน ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าเข้าใจตรงกันเมื่อเอาแลกเปลี่ยนกันมากๆ จะทำให้ยกระดับ
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ความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีกจะเห็นว่าการจัดการความรู้เราจะเน้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วก็เน้นตัว
ความรู้ที ่เป็นความรู้ใจคนหรือที่เรียกว่า Tacit Knowledge ทั้งนี้ ความรู้จากเอกสารตำรา หรือที่เรียกว่า 
Explicit Knowledge นั้นก็สำคัญ เพียงแต่ว่าเรามักจะละเลยความรู้ที่อยู่ในคน 

  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547 : 63) กล่าวว่า การจัดการความรู ้ คือความรู้เกิดจากการ
ประมวลสังเคราะห์ และจำแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การตีความและทำความเข้าใจกับสารสนเทศ 
เหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งส่วนของความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ที่ซ่อนอยู่
ในความคิดของพนักงาน และที่ฝังตัวอยู่ในองค์กรกับความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) ที่ปรากฏใน
เอกสารที่บันทึกหรือรายงานต่างๆ ขององค์กร การจัดการความรู้ทั้งสองประเภทนี้ ให้เป็นระบบระเบียบ 
เพื่อให้คนที่ต้องการเข้าถึงได้ง่าย และดึงออกมาใช้งานได้ โดยสะดวกการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นในระดับ
ทีมงาน หรือระดับกลุ่มในองค์กรที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน เพราะการจัดการความรู้จะ
เกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีม ซึ่งอาจเป็นปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่าย Cyber Space หรืออาจผ่านการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าก็ได้ 

ศุภามนต์  ศุภกานต์ (2547: 28-29) กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของการที่องค์กรหนึ่งจะ
สกัดคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนออกมาให้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างไรจุดสำคัญสำหรับการริเริ่ม
เกี่ยวกับ KM คือ ความรู้ที่ถือว่ามีค่าสำหรับองค์กรมักจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

บุญดี  บุญญากิจ และคนอื่นๆ (2547: 3 ก) กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการนำ
ความรู้ที่มีอยู่ หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การสร้าง 
รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ เป็นต้น 

ประชุม  โพธิกุล และวารินทร์  สินสูงสุด (2548: 4) กล่าวว่าการจัดการความรู้ในสถานศึกษา มีหลัก
ของการจัดการความรู้มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสถานศึกษาตระหนักดีว่าความสำคัญขององค์การคือ รู้ว่าองค์การรู้
อะไร สถานศึกษาทุกแห่งมี การเก็บ เข้าถึง และส่งมอบความรู้อยู่แล้วโดยการจัดความรู้มาแบ่งปัน และส่งมอบ
จากสถานศึกษาสู่ผู ้เรียนในอีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดการที่อำนวยประโยชน์ของความรู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการความรู้ของสถานศึกษาจึงเป็นการเสาะหา ค้นพบ จับความรู้มาเก็บ กลั่นกรอง 
จัดเตรียมแบ่งปันและใช้ความรู้ทั่วทั้งองค์การสามารถร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและใช้ความรู้ในทุกส่วนของ
สถานศึกษาจึงเป็นการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) หมายถึง การรวบรวมความรู้สู ่การ
ปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจาก การเรียนรู้ เจตคติในงาน ประสบการณ์การทำงาน และ
พฤติกรรมการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องแล้วประชุมหรือสัมมนา
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จากกันและกัน แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ เมื ่อรวบรวมแล้วก็มีการนำความรู ้ที ่ได้มา
สังเคราะห์ วิเคราะห์ (Analysis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็น
ปัญหาของกันและกัน มีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การยอมรับในกฎกติกาขององค์กร
ที่ทุกคนยอมรับ แล้วนำมาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และ
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอื่น อันจะยังประโยชน์ใน 
วงวิชาการและงานการศึกษาต่อไป 

สถานศึกษาเป็นหน่วยสำคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา  เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าที่จัด การเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจะต่ำหรือสูงจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเป็นสำคัญ   โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของครูจะต้องอาศัย
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ความรู้และกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้  ซึ ่งจะต้องดำเนินงานร่วมกับนักเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน และชุมชน ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้นำ ผู้ร่วมมือ ดังนั้น บทบาทในการจัดการความรู้ของครูจึงอาจกล่าว
ได้ดังนี ้

  1.  การจัดการความรู้ของตนเอง เป็นการจัดการความรู้ในระดับบุคคล ในฐานะผู้นำในการจัดการ
เรียนการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียน ครูผู้อื่นในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน 

  2.  การจัดการความรู้ในชั้นเรียน เป็นการจัดการความรู้ร่วมกับผู้เรียนในชั้นเรียน โดยเป็นผู้นำ 
ผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  3.  การจัดการความรู้ของโรงเรียน เป็นการจัดการความรู้ระดับองค์กร โดยร่วมมือกับผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  4.  การจัดการความรู้ในชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญของชุมชนมีบทบาทหน้าที่จัด
การศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน   รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนครูจึงมี
บทบาทร่วมกับโรงเรียนในการจัดการความรู้ในชุมชน 

เมื่อครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นจะต้องเป็นครูจัดการความรู้ในระดับต่าง ๆ  ครูจะต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู้สูงขึ้น  ซึ่งมีเทคนิคสามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นการกำหนดความรู้ ครูจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละระดับ เพ่ือนำมากำหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับโรงเรียน และบุคคลอื่นในการคิดวางแผน กำหนดความรู้ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

2. ขั้นการแสวงหาความรู้ ครูจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้
สามารถของตนเองให้เข้าถึงความรู้  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือนร่วมงานโดยการยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน 

3. ขั้นการสร้างความรู้ ครูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้  นวัตกรรมของสถานศึกษา  เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการเรียนการสอนที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น การประชุมทาง
วิชาการเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

4. ขัน้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สมาคมหรือชมรมทางวิชาชีพครู  
จัดขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การเขียนบทความทางวิชาการ
เผยแพร่ในวารสารของสภาวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอินเตอร์เนท เป็นต้น 

5. ขั้นการเก็บความรู้ ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเก็บความรู้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเก็บความรู้ในรูปแบบเว็ปไซต์ วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง และ
คอมพิวเตอร์เป็นต้น รวมทั้ง ครูจะต้องจัดทำแฟ้มพัฒนางาน จัดทำเอกสารประกอบการสอนที่ได้จากการสร้า
และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

6. ขั้นการนำความรู้ไปใช้ ครูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำเสนอความรู้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
จัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา หรือการประชุมเสนอผลงานเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง มีการเผยแพร่ความรู้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร เว็บไวด์ จดหมายข่าว เป็นต้น 

เทคนิคดังกล่าวข้างต้น ถ้าครูกระทำอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดทักษะและความชำนาญ
ในการจัดการความรู้เพ่ิมข้ึน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learning worker) ในที่สุด 
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การพัฒนาการจัดการความรู้ของครู  อาจดำเนินการได้หลายลักษณะ  รวมทั้งการตรวจสอบจากตัว
บ่งชี้เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของครูให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่ง
จากการศึกษาของ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม โดยได้พัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูมีดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการกำหนดความรู้ มีตัวชี้วัดสำคัญได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ 

2. องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ มีตัวบ่งชี้สำคัญ ได้แก่ ครูตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และครูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ร่วมกัน 

3.  องค์ประกอบด้านการสร้างความรู้ มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ได้แก่ สถานศึกษามีหน่วยงานหรือบุคลากร
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การอบรม การสาธิต การวิจัยในชั้นเรียน 
การระดมความเห็น การสนทนา เป็นต้น และ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการสร้างความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน 

4.  องค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ มีตัวบ่งชี้สำคัญ  ได้แก่ บรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกับภายในสถานศึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกและ
บรรยากาศการทำงานภายในสถานศึกษามีลักษณะเป็นเพ่ือนร่วมงานมากกว่าการเคารพเชื่อฟัง 

5.  องค์ประกอบด้านการเก็บความรู้ มีตัวบ่งชี้สำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำใน
การเก็บความรู้ของสถานศึกษาและครูมีความสามารถในการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น ในแฟ้มพัฒนางาน 
ตำราเรียน การลงในวารสาร และจดหมายข่าว เป็นต้น 

6.  องค์ประกอบด้านการนำความรู้ไปใช้ มีตัวบ่งชี้สำคัญ ได้แก่ ครูสามารถนำความรู้ความสามารถ
ของตนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจัดให้ครูที่มีความรู้และทักษะเป็นการเฉพาะ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 

อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ของครูภายในโรงเรียนเกิดจากการผสมผสานการทำงานของปัจจัยที่
สำคัญกล่าว คือ 

1. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสามารถและมุ่งม่ันที่จะ
พัฒนาการจัดการความรู้   โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
เอ้ืออำนวยให้บุคลากรภายในโรงเรียนพัฒนาพร้อมกันไปด้วย 

2. กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีขั้นตอนดำเนินงานอย่างเหมาะสม บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมี
ความเข้าใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนต้องให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพรองรับการจัดการ 
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้ใช้ระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

4. การบริหารจัดการโรงเรียน ต้องจัดระบบบริหารจัดการที่เอ้ืออำนวยโดยมีการกระจายอำนาจและ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมทั้ง มีการจูงใจที่เหมาะสม 

การจัดการความรู้เป็นภารกิจของครูที่จะต้องดำเนินการให้เกิดข้ึนทั้งในส่วนของครูเอง ในชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้การทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 
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การจัดการความรู้จึงเป็นการใส่ใจเรื่องความรู้ที่จะใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือในระบบเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้นอกจากเรียนรู้จากความรู้เผยตัวแล้ว ยังเอื้ออำนวยในการเปลี่ยนรูปแปลงโฉมความรู้ฝัง
ตัวไปเป็นความรู้เผยตัวสามารถเข้าถึงได้และยังสามารถนำมาแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน เป็นการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีการต่อยอดความรู้เป็นการเก็บรวบรวม
ประสบการณ์  ความเข้าใจรวมทั้งสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ มีกระบวนการเชื่อมแหล่งความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ โดยมีการวางแผน ซึ่งการวางแผนความรู้ (Knowledge Planning)  เป็นการมองไปข้างหน้าถึงการใช้แหล่ง
ความรู้การใช้โมเดล จัดวิธีการจัดการเรียนการสอน เทคนิคต่างๆ ให้การจัดการความรู้มีประสิทธิผล
กำหนดการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาที่ใช้ความรู้เป็นฐานที่จะสนับสนุนครูผู้สอนหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่
จะช่วยโรงเรียนในการแข่งขัน มีความสามารถที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก
โรงเรียน 

ในการจัดการความรู้นั้นแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ การพิจารณาว่าโรงเรียนขาดความรู้ในเรื่องใด และต้องการความรู้ประเภทใด จะเพ่ิม

ความรู้ความชำนาญของครูโดยความรู้ชนิดใด วิเคราะห์ความมีประโยชน์ความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงเรียน 
เข้าใจปัญหา โอกาส ยุทธศาสตร์ ทางแก้ การวิเคราะห์ความรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อความสามารถในการ
จัดการความรู้ ทำให้รู้ว่าจะจัดหาความรู้ และจะนำความรู้ไปใช้อย่างไรให้เหมาะสม 

2. การจัดหาความรู้ การได้ความรู้มามี 2 ทางคือ ทางหนึ่งเป็นการเก็บรวบรวมความรู้ทั้งจากแหล่ง
ความรู้ภายในและภายนอก ทั้งจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบุคคล ทางที่สองคือการสร้างสรรค์ความรู้ใน
โรงเรียน เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ วิธีการทำงาน ใช้การวิจัย 

3. การเก็บรักษา เป้าหมายคือ ทำความรู้ให้คงอยู่ เข้าถึงได้สะดวก และสะดวกในการนำออกมาใช้ 
4. การนำไปใช้ เป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความสามารถในการ

แข่งขันในสังคมโลกและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 
ในการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ ทั้งในการเตรียมตัวเตรียมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่ย่นเวลา

โดยการส่งมอบการเรียนรู้ที่เต็มคุณภาพ 
กิจกรรมต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
1.  การดึงความรู้ออกมาจาก “ครูต้นแบบ” และกระจายความรู้ให้แก่ครูคนอ่ืน 
2.  จัดให้มีการประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/

คุณภาพการศึกษา โดยอาจเป็นการประชุมตามปกติ หรือผ่านการสื่อสารทางไกลรูปแบบต่างๆ 
3.  จัดกระบวนการกลุ่มให้ครูผู้สอนในวิชาเดียวกันได้ระดมสมองแก้ปัญหาการเรียนการสอนรวมกัน 

โดยมีการผลัดกันทำหน้าที่ผู้จัดการความรู้ 
4.  ค้นหา และส่งเสริมครูผู้สอนผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านความรู้และทักษะการสอนนักเรียน

และหาทางส่งเสริมให้อยู่ในสถานศึกษาด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
5.  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  และกิจกรรม เพื่อพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาครู

แต่ละคนในสถานศึกษา 
6.  ส่งเสริม ยกย่องให้รางวัลแก่ครูผู้สอนที่มีการจัดการความรู้ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หรือการสอนงานครูรุ่นน้อง 
7.  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าความรู้  และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการสอนให้

บังเกิดผลดียิ่งขึ้น 
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8.  การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit  Knowledge)  โดยใช้วิธีการผู้ฝึกสอน(Coaching)  
หรือการจัดเป็นทีมผู้สอนทีการร่วมคิดร่วมทำงาน โดยการวางแผนการสอนเป็นทีม และใช้วิธีการประชุมแบบ
ระดมสมอง 

9.  การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit  Knowledge)  โดยนำความรู้ Tacit  Knowledge          
ในครูต้นแบบออกมานำเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่อง การเปรียบเทียบ และการเขียนรายงานเพื่อนำเสนอ
หรือเสนอโดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ และทางที่ดีควรนำความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัย เพ่ือ
นำเสนอ วิเคราะห์เพ่ือการตรวจสอบความเหมือนหรือต่างกับทฤษฎี หรือหลักการที่เป็นความรู้ประเภท 
Explicit  Knowledge 

 

 การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติโดยใช้วงจรการจัดการความรู้ 
 ในการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์(Educational 
Outcomes)  คือผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร และพันธกิจของสถานศึกษานั้น วงจรข้อมูลสา
สนเทศและความรู้ (The Data-Information-Knowledge Continuun)  ซึ่งเป็นวงจรที่มีผลกระทบซึ่งกันและ
กัน และจะเป็นวงจรที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
และพันธกิจของสถานศึกษานับเป็นวงจรที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ข้อมูล(Data) หมายถึง  การขยายฐานของข้อเท็จจริง (Facts) หรือการวัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งที่
สามารถวัดได้ในสถานศึกษา ข้อมูลจะกลายเป็นสารสนเทศ (Information) เมื่อถูกนำมาจัดกระทำให้เป็น
ระบบโดยผ่านการตีความ(Interpretation)  แปลความเช่นการรายงานผล(Reports) และการจัดทำเป็น
เอกสารสารสนเทศ เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสารสนเทศของสถานศึกษาอ่ืน
ที่สนใจ ส่วนความรู้(Knowledge)  คือความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้ครูผู้สอน/
ผู้บริหารสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบ  และใช้ความรู้ที่มีคุณค่าต่อตัวเขาให้เป็นประโยชน์ จะเป็นทั้งความรู้ในตัว
คน เช่น ความรู้ที่เกิดจากการกระทำ และเกิดจากประสบการณ์การสอนนักเรียน สรุปได้ว่าความรู้จึงสามารถ
นำไปแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆได้โดยการแลกเปลี่ยนกันในเวทีการแลกเปลี่ยน และในสภาวะที่เหมาะสม 
 ดังนั้น “ วงจรของข้อมูล- สารสนเทศ-ความรู้ ” จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้
วงจรนี้และจะเป็นประโยชน์ในการประเมินว่าสถานศึกษาดำเนินการจัดการความรู้ได้ดีเพียงใด  ทั้งนี้เพราะใน
การตัดสินใจผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการตัดสินใจและข้อมูลที่จะนำมาใช้จะต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการจัดเก็บ  ให้สามรถนำมาใช้ได้อย่างทันเวลา ทันสมัย รวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจในเรื่อง
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน (Academic Programmer)  ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนสารสนเทศ 
(Information)  เรื่องของสารสนเทศนั้นจะมีคำถามอยู่เสมอว่า สถานศึกษาได้มีการนำข้อมูลที่จำเป็นและเป็น
ประโยชน์(Available) มาแปลงเป็นสารสนเทศโดยผ่านกระบวนการตีความ (Interpretation)  และการ
นำเสนอ(Presentation)  หรือไม่  เป็นสารสนเทศท่ีสำคัญและเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริบทของ
สถานศึกษา ณ เวลานั้นหรือไม่ รวมทั้งเป็นสารสนเทศที่สามารถให้บริการกับผู้ที่สนใจ สามารถขอใช้บริการ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหรือไม่ ส่วนความรู้(Knowledge) ตามความหมายของการจัดการความรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่จะมีวิธีการใดท่ีบุคลากร ครู ผู้สอนในสถานศึกษามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน 
website  หรือการประชุม โดยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์  แปลความหมายหรือตีความ 
(Interpretation)  ขณะเดียวกันก็จะต้องมีความรู้จากตำรา เอกสารมาตรวจสอบ หรือพิสูจน์ เพ่ือตรวจสอบ
และทำความเข้าใจว่า ความรู้ที่ได้รับถูกต้องหรือไม่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปสู่การ
ตัดสินใจหรือการลงมือปฏิบัติ 
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 ดังนั้นการจัดการความรู้ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ของการทำงานจากการจัดความรู้จะทำให้เกิดผลสำเร็จ
ของงานในระดับดีมาก ขึ้นไปถึงข้ันน่าภาคภูมิใจ หรือในระดับ นวัตกรรม   พนักงาน เกิดการพัฒนา การ
เรียนรู้ เกิดความม่ันใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่ผู้ร่วมงานและกลายเป็นบุคคลเรียนรู้คือ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   
ความรู้ของบุคคล  และขององค์กรได้รับการยกระดับ มีการสั่งสมและจัดระบบให้ “พร้อมใช้”  และองค์กร
หรือหน่วยงาน  มีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการ 

๓.๑ กระบวนการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ  กระบวนการ 
KM process 

ปีงบประมาณ 2564  

วิธีการสู่ความสำเร็จ  ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1  การกำหนดประเด็นความรู้ ประชุมคณะกรรมการ/พิจารณา
จุดอ่อนจุดแข็งและกำหนดประเด็น
การจัดการความรู้ 

มิถุนายน 2564  

2 การกำหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จจาก
ประเด็นการจัดการความรู้ 

มิถุนายน 2564 

3 กำหนดตัวบ่งชี้และ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

กำหนดตัวบ่งชี้และบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องในประเด็น
การจัดการความรู้ 

มิถุนายน 2564 

4 การสร้างและแสวงหา  
ความรู้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ/แบ่งฝ่ายการ
ทำงาน 
2. จัดประชุม/ระดมสมอง 

มิถุนายน 2564 

5  การรวบรวมความรู้ ให้
เป็นระบบ 

กำหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา 
software ที่ใช้จัดเก็บ 

มิถุนายน 2564 

6 การประมวล และกลั่นกรอง  
ความรู้ 

ผู้เรียบเรียง/ผู้ถ่ายทอด  
ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาขององค์ความรู้
ที่ได้ให้สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ 
ปฏิบัติได้ 

มิถุนายน 2564 

7 การเข้าถึงความรู้ -จัดทำเอกสารเผยแพร่ / เผยแพร่
ผ่านweb site 
-พัฒนา web ผ่านระบบ E-MIS ของ
สพฐ. และการจัดทำ google drive 
สำหรับเป็นคลังในการจัดเก็บข้อมูล 

กรกฎาคม 2564 

แบบ km 1 
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ลําดับ  กระบวนการ 
KM process 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

วิธีการสู่ความสำเร็จ  ระยะเวลาเนินการ 

8 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน  
ความรู้ 

- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ด้วยรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดับสถานศึกษา 
ระกับกลุ่มเครือข่าย/ระดับอำเภอ/
ระดับสำนักงานเขต ตามที่ระบุไว้ 
- ปรับปรุง web site 

 กรกฎาคม 2564 

9  การเรียนรู้  ประเมินผลแผนปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู้ 

 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ km 1 
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3.2 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

         
     แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประเด็นความรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก 

เขียนได้ ระดับชั้นป.1-3 

สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน : 
       โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นความรู้ : การจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
ระดับชั้นป.1-3 
เป้าหมาย KM :  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกเขียนได้ 
                     2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) สูงขึ้น 
ตัวบ่งชี ้:          1.นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกเขียนได้ 
                     2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
สนับสนุนประเด็นจุดเน้นนโยบายสพป.อุดรธานี เขต 2 : จุดเน้นที่ 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ KM 2 
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     แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประเด็นความรู้รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้

ประจำปีงบประมาณ 2564 

สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน : 
       โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นความรู้ : รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ประจำปี
งบประมาณ 2564 
เป้าหมาย KM :  1. โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
                     2. ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้:          1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
                     2. ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการนิเทศภายใน 
                     ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการนิเทศ 
ภายในของสถานศึกษา 
สนับสนุนประเด็นจุดเน้นนโยบายสพป.อุดรธานี เขต 2 : จุดเน้นที่ 4 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ KM 2 
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สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นความรู้ : การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
ระดับชั้นป.1-3 

 

ลำดับ 

 

รายการ 

 

บุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการสู่ความสำเร็จ 

(โครงการ/กิจกรรม/
รูปแบบการ
ดำเนินงาน) 

ระยะเวลา 

ในการ
ดำเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กำหนดประเด็นความรู้ คณะครูทุกคน การประชุม/
การศึกษาเอกสารผล
การทดสอบที่ผ่าน
มา/ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/การ
วิเคราะห์ผู้เรียน 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 

2. การแสวงหา/การ
รวบรวมความรู้ 

คณะครู
ระดับชั้นป.1-3 

การประชุมระดม
สมอง/การศึกษา
เอกสารทางวิชาการ/ 
การสอบถามและ
การถอด
ประสบการณ์ของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 

3. การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะครู
ระดับชั้นป.1-3 

การนำเสนอข้อ
ค้นพบตลอดจน
แนวทางวิธีการใน
การการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือแก้ไข 
และส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ 

 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู
ระดับชั้น  
ป.1-3 

แบบ KM 3 
33322/22



๑๖ 
 

4. การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

คณะครู
ระดับชั้นป.1-3 

การประชุม/การ
จัดทำรายงานการ
ดำเนินงาน/การ
จัดทำคู่มือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบ RT และ NT 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู
ระดับชั้น  
ป.1-3 

5. การจัดเก็บความรู้ให้
เป็นระบบและการ

เผยแพร่ 

คณะครู
ระดับชั้นป.1-3 

และครู
ผู้รับผิดชอบใน

การจัดทำ 
Website 

- การจัดทำ google 
drive สำหรับเก็บ
ของมูล 

- การจัดทำเว็บไซต์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 

กรกฎาคม 
2564 

คณะครู
ระดับชั้นป.
1-3 และครู
ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำ 
Website 

6. การเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ 

คณะครู
ระดับชั้นป.1-3 

และผู้สนใจ 

- นำแนวทางวิธีการ
ไปใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไข และ
ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถอ่านออก 
เขียนได้ 

กรกฎาคม 
2564 

คณะครู
ระดับชั้นป.

1-3 

และผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นความรู้ : รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้
(PIED) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ 

 

รายการ 

 

บุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการสู่ความสำเร็จ 

(โครงการ/กิจกรรม/
รูปแบบการ
ดำเนินงาน) 

ระยะเวลา 

ในการ
ดำเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กำหนดประเด็นความรู้ คณะครูทุกคน การประชุม/
การศึกษาเอกสารผล
เอกสารที่เกี่ยวกับกับ
การนิเทศภายใน 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 

2. การแสวงหา/การ
รวบรวมความรู้ 

คณะครูทุกคน การประชุมระดม
สมอง/การศึกษา
เอกสารทางวิชาการ/ 
/เว็บไซต์ต่างๆ 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 

3. การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะครูทุกคน การนำเสนอข้อ
ค้นพบตลอดจน
แนวทางวิธีการใน
การนิเทศภายในที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

มิถุนายน 
2564 

คณะครู 

ทุกคน 

4. การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

คณะครูทุกคน การประชุมระดม
สมองเพ่ือกำหนด
รูปแบบการนิเทศ
ภายในของ
สถานศึกษา 
ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติข้อตกลง
ร่วมกัน 

มิถุนายน 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู

ทุกคน 

แบบ KM 3 
33322/22



๑๘ 
 

5. การจัดเก็บความรู้ให้
เป็นระบบและการ

เผยแพร่ 

คณะครูทุกคน
และครู

ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำ 
Website 

- การจัดทำ google 
drive สำหรับเก็บ
ของมูล 

- การจัดทำเว็บไซต์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 

กรกฎาคม 
2564 

คณะครูทุก
คนและครู
ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำ 
Website 

6. การเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ 

คณะครูทุกคน
และผู้สนใจ 

- นำแนวทางรูปแบบ
การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาท่ีประสบ
ความสำเร็จ (PIED) 
เป็นแบบอย่างได้
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ไปใช้ปรับใช้
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนืื่อง 

กรกฎาคม 
2564 

คณะครูทุก
คนและ
ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

บทที่ ๔ 

ผลการดำเนินการ 
 

โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

------------------------- 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ได้ดำเนินกิจกรรมการ

จัดการความรู้ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินกิจกรรมการจัดความรู้ (Knowledge Management : 
KM) ของ โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี  ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 

 1) กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  

2) กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างงชัดเจน                
ตามประเด็นความรู้ที่กำหนด  

3) ให้ข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ตามท่ี
กำหนด   

4) รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ตามที่กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร    

5) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
6) ดำเนินงานการจัดการความรู้ในระดับสถานศึกษา/ระดับกลุ่มเครือข่าย/ระดับอำเภอ/

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ที่ 17/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2564 
ได้กำหนดประเด็นความรู้ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
ระดับชั้นป.1-3 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (KM) :  
ตัวบ่งชี้ : นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกเขียนได้ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 
สนับสนุนประเด็นจุดเน้นนโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 2 : จุดเน้นที่ 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
 



๒๐ 
 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง/วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล/การศึกษารูปแบบ
การสอน/ การวิเคราะห์แนวแบบทดสอบเก่าย้อนหลัง 
องค์ความรู้ที่ได้ : รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพ่ือแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
ระดับชั้นป.1-3 โดยดำเนินการผ่านคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ RT และ NT ของสถานศึกษาและกลุ่ม
เครือข่าย  
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ : ผ่านเว็บไซต์ระบบ E-Mis และ Google Site  
            1. https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170 
         2. https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/ 

การนำความรู้ไปปรับใช้ : การจัดการเรียนการสอนตามคู่มือ/การใช้สื่อ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้
การประชุมคณะทำงานทำได้ยาก โดยเฉพาะการระดมสมอง 
แนวทางการแก้ไข : จัดประชุมผ่านระบบ (Zoom) หรือประสานงานผ่าน Line 
 
ประเด็นที่ 2 : เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้วยรูปแบบ PIED เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (KM) :  
ตัวบ่งชี้ : ครูทุกคนได้รับการพัฒนาจากกระบวนการนิเทศภายใน 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนทุกคน 
สนับสนุนประเด็นจุดเน้นนโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 2 : จุดเน้นที่ 4 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง/กำหนดรูปแบบการพัฒนา/การดำเนินการ
พัฒนาตามรูปแบบ PIED เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 
/ การปรับปรุงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
องค์ความรู้ที่ได้ : การดำเนินการพัฒนาตามรูปแบบ PIED เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียน
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี / การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและการจัดการเรียนรู้ 
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ : ผ่านเว็บไซต์ระบบ E-Mis และ Google Site  
            1. https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170 
         2. https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/ 

การนำความรู้ไปปรับใช้ : การดำเนินการพัฒนาตามรูปแบบ PIED เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้
การประชุมคณะทำงานทำได้ยาก โดยเฉพาะการระดมสมอง/ การขาดแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสื่อ 
แนวทางการแก้ไข : จัดประชุมผ่านระบบ (Zoom) หรือประสานงานผ่าน Line / การรวบรวมสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาครูให้สามารถนำไปปรับในการจัดการเรียนรู้ใได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/


๒๑ 
 
 ๔.๒ ภาพการดำเนินงาน 
 
 - การประชุม/ศึกษารายละเอียดการดำเนินงาน 
 

 
 

 
- การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
 - เว็บไซต์ E-Mis ในการเผยแพร่การดำเนินงาน KM  
             https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170 

 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680170


๒๓ 
 
 - เว็บไซต์ Google Site ในการเผยแพร่การดำเนินงาน KM 

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kmkpw/


๒๔ 
 
 - คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

 

 



๒๕ 
 
 -  คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ด้านภาษา โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

 

 



๒๖ 
 
 -  คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ด้านคำนวณ โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

 

 



๒๗ 
 
 - รายงานรูปแบบการนิเทศภายใน PIED (ไพท์) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

 



๒๘ 
 
 - เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 

 



๒๙ 
 

บทที่ ๕ 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
๕.๑ สรุปผล และอภิปรายผล 

 ๕.๑.๑ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียน
ได้ ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนรู้ผ่านคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT และ NT ส่งผลให้
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ RT และ NT ปีการศึกษา 2563 สู่กว่าระดับชาติ รายละเอียดดังนี้ 

 - ผลสัมฤทธิ์ RT ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนการอ่านออกเสียง เฉลี่ยร้อยละ 80.54 คะแนนการ
อ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยร้อยละ 81.63 คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน เฉลี่ยร้อยละ 81.09 ส่วนระดับประเทศ คะแนนการ
อ่านออกเสียง เฉลี่ยร้อยละ 74.14  คะแนนการอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยร้อยละ 71.86 คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 
เฉลี่ยร้อยละ 73.02 

 

- ผลสัมฤทธิ์ NT ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 72.72  คะแนนด้าน
ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 70.95 คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน เฉลี่ยร้อยละ 71.84 ส่วนระดับประเทศ คะแนนด้าน
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 40.47  คะแนนด้านภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 47.46 คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน เฉลี่ย
ร้อยละ 43.97 

 

 



๓๐ 
 
 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ยังไม่คะแนนทดสอบ NT สูงเป็นลำดับที่ 8  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จากโรงเรียนทั้งหมด 191 โรงเรียน 
รายละเอียดดังภาพ 

 

๕.๑.๒ การดำเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้วยรูปแบบ PIED เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ปกติด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site และในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand, On-Air และ On-Line 
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ เปนแบบอยางได ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 
 

 

 



๓๒ 
 

 

 

 



๓๓ 
 

 



๓๔ 
 
 

 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

 - เน้นการนำแอพพลิเคชั่นประชุมทางไกลมาใช้ เช่น Zoom, Meet มาใช้ในการประชุมออนไลน์ 
ทดแทนการประชุมแบบปกติ 
 - รวบรวมแหล่งเรียนรู้/พัฒนาสื่อ ไว้บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา/จัดอบรมการใช้งานแหล่งเรียนรู้/สื่อ 
เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
 
 

 

 

 

 



๓๕ 
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   - ภาคผนวก ก คำสั่งคณะทำงาน 

   - ภาคผนวก ข ผลการทดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก ก คำสั่งคณะทำงาน 
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ภาคผนวก ข ผลการทดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2563 
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