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รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการความรู้ (Knowledge management) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  
เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ในภาพรวมของ ประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพ่ือ
ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหาร
ความเส่ียง สถาบันคลังสมอง โมเดล” 

การด าเนินกิจกรรมเป็นแบบบูรณาการ การจัดการความรู้กับ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการจัดการความรู้กับงานบริหาร
ความเส่ียง โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการจากโครงการ การจัดการความรู้และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 100,000 บาท กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย่ียมลักษณ์ อุดาการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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สำรบัญ 
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สารบัญ          ข 
ส่วนท่ี 1 บทน า         1 – 2 
ส่วนท่ี 2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก   3 – 5 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 
ส่วนท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตฯ    6 – 16 
ส่วนท่ี 4 ผลการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน   17 - 30 
ส่วนท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงาน      31 
คณะผู้จัดท า         32 
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ส่วนที่ 1  

บทน า 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร

จัดการองค์กร ท่ีจะไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีคาดหวัง ทางโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งมีวิธีการท างานแบบ
บูรณาการ จึงใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการท างานพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์และใช้การ
จัดการความรู้กับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงก็เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ก าหนด
ประเด็นในการจัดการความรู้ เป็น 3 ประเด็นดังนี้  

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อ
ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหาร
ความเส่ียง สถาบันคลังสมอง โมเดล” 
 

จากท่ีได้เกริ่นน าไว้ โรงเรียนได้ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินงาน การ
จัดการความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ฉบับนี้ จึงเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ 
ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม ซึ่งในการวัดผล/ประเมินผล การ
ด าเนินการนั้น ทางโรงเรียนจึงไม่ได้เน้นการวัดผล/ประเมินผล ในรายกิจกรรม/ขั้นตอน 
ของ KPIs ในแผนปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มของส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่การวัดผล/ประเมินผล ของโรงเรียนจะเน้นผลลัพธ์การด าเนินการท่ีส่งผลต่อ
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ เป็นหลัก (OKRs: Objective and Key results) 
โรงเรียนมีเป้าหมายหลัก (Objective) ดังนี้   

1. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา  

2. นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค การจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับประถมศึกษา
และปฐมวัย ท่ีใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา ที่
ถูกพัฒนาขึ้นตามบริบทของโรงเรียน 
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โรงเรียนได้ก าหนด Key results ไว้ดังนี ้
 1. การได้น านวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์
พระราชา ไปเผยแพร่/บริการวิชาการ หรือ การท่ีมีโรงเรียน/หน่วยงานอื่น มาศึกษา 
เรียนรู้ นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน แล้วถูกน าไปใช้และ
อ้างอิง 

2. พื้นท่ีในโรงเรียน ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้/สนับสนุนการเรียนรู้ (Working 
space) อย่างน้อย 1 พื้นท่ี 

3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จาก
นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค การจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย 
ท่ีถูกพัฒนาขึ้นตามบริบทของโรงเรียน และนักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์และตามวัยวุฒิ คุณลักษณะพื้นฐาน “มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี มีทักษะ” 

4. นักเรียนท่ีจบการศึกษา ในแต่ละช่วงชั้น ร้อยละ 80 ถูกหล่อหลอมให้มี
คุณลักษณะพื้นฐาน “มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี มีทักษะ” จากโรงเรียน นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค 
การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนพัฒนาขึ้น 

5. ครู บุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมกันการพัฒนาโรงเรียน
และนักเรียน 

ซึ่งผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะได้
ถูกรายงาน 
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ส่วนที่ 2  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ วัตถปุระสงค ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 

 
 

ปรัชญา 
 

 

 

วิสัยทัศน ์

 

 
 

 

อัตลักษณ์    
  

 

 

 เอกลักษณ์    
 
 

 

 

ค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กร  

  

 

 

“เข้าใจ มีทักษะปฏิบัติได ้แก้ปัญหาได้ บนพื้นฐานของความดี
และความถูกต้อง” 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพฒันาการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา  

 

มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี มีทักษะ 

แหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
 

เปิดใจ เรียนรู ้ร่วมพัฒนา 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
2. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษาวิชาชีพครูและพัฒนานวัตกรรม/งานวิจัย

ทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากรได้

ท างานวิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ระบบการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมกับการ

บรรยากาศการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  
5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ชุมชน ผู้ปกครองในการร่วมกัน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและกิจกรรมเสริมทักษะ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี ความพร้อมท้ังด้านสติปัญญา สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

คุณสมบัติที่เหมาะสมในแต่ระดับการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรและปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับและ
ยั่งยืน 

พัฒนาระบบงานประจ าให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารคน 
งบประมาณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาคารสถานที่ 
พัฒนาคน สร้างค่านิยมร่วม สร้าง
ระบบความมั่นคงในหน้าที่การงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาโดย 
การบูรณาการและขยายระดับ
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เปิดใจ 
เรียนรู้ 
ร่วม
พัฒนา  

Input development 

Process development 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะ วินัย ธรรมะ  
ศาสตร์พระราชา(เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน) 

พัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาร่วมกับเครือข่าย
ภายในและภายนอกทั้งเร่ือง
การเรียนการสอน  
การพัฒนานักเรียนและอื่นๆ 

มีวินัย  
ใฝ่รู้ 
คิดดี  
มีทักษะ 

Output development 
พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สถานที่ ให้เหมาะสมกับการ
แสวงหาความรู้ สร้างให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(แลกเปลี่ยน สร้าง/พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการ พัฒนา
วิทยากร) กับบุคลากรและ
หน่วยงานอื่นๆ 

แหล่งเรียนรู้ 
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
เพ่ือการ
พัฒนา
มนุษย์ 
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 ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามแบบ ส านกังานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรูท้ี่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ประเด็นการจดัการความรู้: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ศาสตร์พระราชา สะเต็มศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวพระราชด าริ การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช และ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (แผนปี พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับ
ปรับปรุงปี 2561 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเปน็ 
ประชุมผูบ้ริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้  
ประเด็น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบน
พื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
(ขยายแนวคิด/แนวปฏบิัติเดิม พัฒนาต่อแบบบูรณาการ) 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2561 

เอกสารที่จะใช้ในการในการ
จัดการความรู้ 

1 ชุด ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

2 การเสาะหาความรู้ทีต่้องการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดึงความรู้ ประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน ในหัวข้อต่างๆ ของความรู้ที่จ าเป็น 
จากบุคคล (Tacit knowledge) และหาความรู้ทีช่ัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) จากแหล่งต่างๆ และน าเสนอ 
ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์  ในแต่ละกลุ่มเพื่อ ตก
ผลึก หาแนวคิดร่วมกัน 

พฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูทุกคน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3 การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 

การสรุป องค์ความรู้/แนวปฏิบัติ ร่วมกัน บนฐานของเหตุ
และผลและการยอมรับร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 

 ชุดความรู ้ 1 ชุดความรู/้
บทความ 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูทุกคน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏบิัติในงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด าเนินการจัดกิจกรรม /ใช้แนวปฏิบัต ิ
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
 
 

พฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในระดับอนุบาลและ 
ประถมศึกษา 
 

2 กิจกรรม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
การแบ่งปันความรู้/แนวคิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติ
ไปใช้ ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นอนุบาลกับ
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 

กุมภาพันธ์ 2562- 
พฤษภาคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับอนุบาลและ 
ประถมศึกษา (ภายใน) 
(ภายนอกร่วมกับโรงเรียนอ่ืนๆ) 

ภายใน 1 
กิจกรรม 
ภายนอก 1 
กิจกรรม 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 
ปรับปรุงพัฒนา ชุดความรู้/แนวปฏิบัติ เดิมจากการ
ด าเนินการแบ่งปันความรู้ 
ปรับปรุง พัฒนา ชุดความรู้/แนวปฏิบัติ (ใหม่) ที่ต่อ
ยอดจากเดิม เพื่อน าไปแบ่งปันในอนาคต 
 
 

พฤษภาคม 2562 ชุดความรู ้ 2 ชุดความรู ้ ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
7 การประเมินผลการด าเนนิงาน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลยั 
 

มิถุนายน 2562 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 เล่ม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

 
ผู้เสนอ.............................................................................. 

                              (…อาจารย์ ดร.กฤษฎา……บุญชม…..) 
                     ต าแหน่ง..........รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ.............................. 

   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจดัการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ.............................................................................. 

                              (…ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เยี่ยมลักษณ…์.…อุดาการ………..) 
                     ต าแหน่ง..........ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ......................................... 

ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรูท้ี่ 2  
ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ประเด็นการจดัการความรู้: การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยทางการศึกษา constructionism PBL สะเต็มศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวพระราชด าริ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ  
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ศาสตร์พระราชา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
(แผนปี พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรบัปรุงปี 2561 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเปน็ 
ประชุมผูบ้ริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ที่จะพฒันาคน พฒันาองค์กร ไปสู่
วิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้  
โดยเน้นประเด็น การน าผลงานวิจยัในช้ันเรียน วิจัยทาง
การศึกษา/นวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีเกี่ยวกับ 
การจัดการเรยีนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 บนพ้ืนฐานศาสตร์พระราชา ท่ีมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา constructionism 
PBL กับ แนวพระราชด าริ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน หรอืในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน แก้ปัญหานักเรยีน 
ในโรงเรียน และหน่วยงานที่สนใจ และอาจพัฒนาต่อเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2561 

เอกสารที่จะใช้ในการในการ
จัดการความรู้ 

1 ชุด ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านวชิาการ 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านวชิาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2 การเสาะหาความรู้ทีต่้องการ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดึงความรู้ ความเข้าใจ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อต่างๆ 
ของความรู้ที่จ าเป็น จากบุคคล (Tacit knowledge) 
และหาความรู้ทีช่ัดแจ้ง (Explicit knowledge) จาก
แหล่งต่างๆ และน าเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์  ในแต่ละกลุ่มเพื่อ ตกผลึก หาแนวคิด
ร่วมกัน 
 

พฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

1 คร้ัง ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูทุกคน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
 

3 การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 
น าเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์  ในแต่ละ
กลุ่มเพื่อ ตกผลึก หาแนวคิดร่วมกัน องค์ความรู้/แนว
ปฏิบัติ 

พฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 

ชุดความรู ้ 1 ชุดความรู/้
บทความ 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูทุกคน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏบิัติในงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด าเนินการจัดกิจกรรม /ใช้แนวปฏิบัต ิ
 

พฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในระดับอนุบาล/ 

ประถมศึกษา 
 

1 กิจกรรม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านวชิาการ 
 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการจัดกิจกรรม/แนว
ปฏิบัติไปใช้ ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น
อนุบาล 

กุมภาพันธ์ 2562 - 
พฤษภาคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับอนุบาลและ 

ประถมศึกษา (ภายใน/ภายนอก
ร่วมกับโรงเรียนอ่ืนๆ) 

1 กิจกรรม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
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15 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 

 
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2562 
ชุดความรู ้ 1 ชุดความรู ้ ผู้บริหาร 

ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านวชิาการ 

7 การประเมินผลการด าเนนิงาน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

มิถุนายน 2562 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 เล่ม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
 
 

 
ผู้เสนอ.............................................................................. 

                              (…อาจารย์ ดร.กฤษฎา……บุญชม…..) 
                     ต าแหน่ง..........รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ.............................. 

   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจดัการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ.............................................................................. 

                              (…ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เยี่ยมลักษณ…์.…อุดาการ………..) 
                     ต าแหน่ง..........ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ......................................... 

ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO)  
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15 

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรูท้ี่ 3  
ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ประเด็นการจดัการความรู้: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหารความเสี่ยง สถาบนัคลังสมอง โมเดล”  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การบริหารความเสี่ยง ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและยั่งยืน 
(แผนปี พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2561 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดความรู้หลักที่จ าเปน็ 
ประชุมผูบ้ริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ที่จะพฒันาคน พฒันาองค์กร ไปสู่
วิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้  
ประเด็น  
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน “แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังสมอง 
โมเดล” 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2561 

เอกสารที่จะใช้ในการในการ
จัดการความรู้ 

1 ชุด ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
หัวหน้าส านักงาน 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
หัวหน้าส านักงาน 

2 การเสาะหาความรู้ทีต่้องการ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดึงความรู้ ความเข้าใจ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อต่างๆ 
ของความรู้ที่จ าเป็น จากบุคคล (Tacit knowledge) 
และหาความรู้ทีช่ัดแจ้ง (Explicit knowledge) จาก
แหล่งต่างๆ และน าเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์  ในแต่ละกลุ่มเพื่อ ตกผลึก หาแนวคิด
ร่วมกัน 

พฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

1 คร้ัง ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
พนักงานสาย
สนับสนนุทุกคน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
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15 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3 การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 

น าเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์  ในแต่ละ
กลุ่มเพื่อ ตกผลึก หาแนวคิดร่วมกัน องค์ความรู้/แนว
ปฏิบัติ 

พฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 

ชุดความรู/้แนวปฏิบตั ิ 1 ชุดความรู/้
บทความ/
แนวปฏิบัต ิ

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
พนักงานสาย
สนับสนนุทุกคน 
 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏบิัติในงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด าเนินการจัดกิจกรรม /ใช้แนวปฏิบัต ิ
 

พฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

ความพึงพอใจของผู้ด าเนนิงาน
ตามคู่มือ/แผน 

ระดับด ี ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
หัวหน้าส านักงาน 
พนักงานสาย
สนับสนนุทุกคน 
ครูผู้สอน 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการจัดกิจกรรม/แนว
ปฏิบัติไป 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2562- 
พฤษภาคม 2562 

การด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

1 กิจกรรม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
หัวหน้าส านักงาน 
พนักงานสาย
สนับสนนุทุกคน 
ครูผู้สอน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 

 
พฤษภาคม 2562 ชุดความรู/้แนวปฏิบตั ิ 1 ชุดความรู/้

แนวปฏิบัต ิ
ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
หัวหน้าส านักงาน 
พนักงานสาย
สนับสนนุทุกคน 
ครูผู้สอน 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

7 การประ เมินผลการด า เนิน งาน  และรายงานต่ อ
มหาวิทยาลัย 
 

มิถุนายน 2562 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 เล่ม ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ 

 
ผู้เสนอ.............................................................................. 

                              (…อาจารย์ ดร.กฤษฎา……บุญชม…..) 
                     ต าแหน่ง..........รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ.............................. 

   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจดัการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ.............................................................................. 

                              (…ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เยี่ยมลักษณ…์.…อุดาการ………..) 
                     ต าแหน่ง..........ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ......................................... 

ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO)  
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แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน KM 
1. การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น 
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3. การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
6. การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 
7. การประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย ขององค์กร (วิสัยทัศน์) 
1. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานของศาสตร์
พระราชา  
2. นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค การจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ที่ใช้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา ที่ถูก
พัฒนาขึ้นตามบริบทของโรงเรียน 

ประเด็นการจัดการความรู้ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานศาสตร์พระราชา เพ่ือส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์ 
3. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  “แผนบริหาร
ความเสี่ยง สถาบันคลังสมอง โมเดล” 

การประเมินผล Key results 
1. การได้น านวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการศาสตร์พระราชา ไปเผยแพร่/บริการ
วิชาการ หรือ การท่ีมีโรงเรียน/หน่วยงานอ่ืน มาศึกษา 
เรียนรู้ นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่โรงเรียน แล้วถูกน าไปใช้และอ้างอิง 
2. พื้นที่ในโรงเรียน ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้/
สนับสนุนการเรียนรู้ (Working space) อย่างน้อย 1 
พื้นที ่
3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค 
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ปฐมวัย ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามบริบทของโรงเรียน และ
นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามเกณฑ์และตามวัยวุฒิ คุณลักษณะพื้นฐาน “มีวินัย 
ใฝ่รู้ คิดดี มีทักษะ” 
4. นักเรียนที่จบการศึกษา ในแต่ละช่วงช้ัน ร้อยละ 80 
ถูกหล่อหลอมให้มีคุณลักษณะพื้นฐาน “มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี 
มีทักษะ” จากโรงเรียน นวัตกรรม/รูปแบบ เทคนิค การ
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น 
5. ครู บุคลากร โรงเรยีนสาธติฯ รอ้ยละ 100 มีส่วน
ร่วมกันการพัฒนาโรงเรยีนและนักเรียน 
 

การ
ประเมินผล 
KPIs ในแต่ละ
ขั้นตอน 
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน 
            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนการจัดการความรู้ ในหัวข้อการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย/บริการวิชาการ ทางโรงเรียนยังคงประเด็น การจัดการความรู้เป็น
ประเด็นเดิม ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ   

การจัดการเรียนการสอน ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บน
พื้นฐานของศาสตร์พระราชา (การจัดการเรียนการสอน)  

การวิจัย/บริการวิชาการ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ การบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อ
ปรับปรุ ง /พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional learning community) ในการพัฒนา องค์ความรู้/รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ภายในโรงเรียนและ น าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) กับภายนอก (แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน) เพ่ือต่อยอดในการปรับปรุง/พัฒนา งานต่อไป 
 

 
แผนภาพความหมายของ PLC 

 
ซึ่งจริงๆ แล้วท้ัง 2 หัวข้อ ส าหรับโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกัน คือ มีการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามบริบทโรงเรียน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน) 
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จัดการเรียนการสอน ประชุมแลกเปลี่ยนภายใน (PLC) พัฒนา/ปรับปรุงงาน แล้วจึงน าไป
แบ่งปัน เผยแพร่บุคคลภายนอก (PLC)  น าผลมาปรับปรุง/พัฒนาผลงาน  
 
การพัฒนาจัดการเรียนการสอน จาก STEM education ไปสู่ STEAM education )  

การพัฒนาจัดการเรียนการสอน จาก STEM education ไปสู่ STEAM 
education ) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน “รถของเล่น” ตามบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 
 

 
 

 
การท า PLC การพัฒนาจัดการเรียนการสอน STEM รถของเล่น 

 

  
จัดกิจกรรม STEM รถของเล่น 
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หลังจากจัดกิจกรรม จึงท า PLC กันในโรงเรียนจึงพัฒนาจาก STEM สู่ STEAM 

 

  
การพัฒนาจาก STEM สู ่STEAM ของ รถของเล่น 

 

 
 

  
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก งาน Open house ปีการศึกษา 2561 

และการอบรมครูต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีการท า PLC ร่วมกัน 
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การจัดการเรียนการสอน สวนของพ่อ  พออยู่  พอกิน  พอเพียง (ระดับประถมศึกษา)  
การจัดการเรียนการสอน สวนของพ่อ  พออยู่   พอกิน  พอเพียง (ระดับ

ประถมศึกษา) พัฒนาต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบูรณาการกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ 

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยน ากรอบแนวคิด 3 ห่วง มาเป็น กรอบการพิจารณา เนื้อหา 
การจัดกิจกรรม การประเมินผลโดยมี 2 เงื่อนไขในการขับเคลื่อนกิจกรรมซึ่งส าคัญมากคือ 
ความรู้ และคุณธรรม ท่ีจะเป็นเบ้าหลอม/ตัวอย่าง ให้กับนักเรียนในเรื่องความดีและความ
ถูกต้อง 

  

  
 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

เนื้อหา -จัดเนื้อหาให้เหมาะสม 
กับแหล่งเรียนรู้/เวลา/วัย
ผู้เรียน และตัวชี้วัด 

-เพ่ีอให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ ใน
ประเด็นเนื้อหาที่ครู
ก าหนดแล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-ก าหนดเนื้อหาให้ชัดเจน
น่าสนใจ ทันสมัย 
-เน้นเรื่องใกล้ตัว น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
-เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก 

วิธีการ 
จัดกิจกรรม 

-แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดี
กับการท างาน 
-ก าหนดกิจกรรม/ภาระ
งานที่เหมาะสมกับวัย/
แหล่งเรียนรู้และเวลา 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิด
หลักคิด/หลักปฏิบัติตาม
หลักความพอเพียง 
-กิจกรรมสอดคล้องกับ
การบรรลุตัวชี้วัด 

-ครูจัดกิจกรรมเรียงล าดับจาก
ง่ายไปยาก 
-ครูแบ่งกลุ่มและชี้แจงการ
ท างานกลุ่มให้ชัดเจน 
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ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

การประเมินผล -จัดท าแบบประเมินผลเหมาะสม
กับตัวชี้วัด/วัยผู้เรียน และ
กิจกรรมที่ต้องการประเมิน 

-ต้องการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียนบรรลุ
ตัวชี้วัด 

-วางแผนการออกแบบ
ประเมินให้ตรง
ประเด็น 
-แบบประเมินมี
คุณภาพ เที่ยงตรง 

ความรู้ของครู ความรู้เรื่องพืชที่ก าหนด 
-เรื่องเทคนิคกระบวนการสอนแบบการใช้แหล่งเรียนรู้,กระบวนการกลุ่ม,การเล่า
นิทาน,การเล่นเกม,การสร้างสรรค์ชิ้นงานฯลฯ 
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของครู มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยัน อดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์  รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา ยืดหยุ่น มีความเป็นกัลยาณมิตร มีวินัยในตัวเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

-ผู้เรียนเข้ากลุ่มตาม
ความสามารถ แบ่งหน้าที่การ
ท างานเหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละคน 
-การท ากิจกรรมนอกห้องเรียน
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดกับ
สถานที่ 
-.ใช้สื่อ-อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมใช้อย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-ผู้เรียนตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรอบคอบมีสติ 
-ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหา
ค าตอบอย่างสมเหตุสมผล 
-วิเคราะห์เพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
โดย 
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-วางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน 
-รู้จักบทบาทหน้าที่มี
ความเป็นประชาธิปไตย 
-จัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
รอบคอบจนงานส าเร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด 
-ใช้กระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
-ศึกษาเนื้อหา/ค าสั่งให้
เข้าใจก่อนการ
ปฏิบัติงาน 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส าหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา สวนของพ่อ  พออยู่  พอกิน  พอเพียง ถูกพัฒนาให้บูรณาการกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามรูปแบบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตามพระราชด าริฯ 
 

  
 

 
การท า PLC/KM การพัฒนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน  

โครงการ อพ.สธ. จ.นครราชสีมา เพื่อหาความรู้เพ่ิมเติม 
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แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Open house  ปีการศึกษา 2561  

กับโรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

   

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย 
 

     
 

     

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต ารวจตระเวนชายแดนใน จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่อองสอน 

 

จากการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ ท า PLC กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนน าไปสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project Approach (ระดับอนุบาล) บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
คอนสตรัคชั่นนิซึ่ม (constructionism) ในหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561) ไปสู่หัวข้อ ผักสวนครัวรั้วกินได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
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หัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบไปด้วย ผลไม้ไทย ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก สมุนไพร
น่ารู้ เจ้าชายกบ เฮือนม่วนใจ๋  ข้าวไทย จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอน Project 
Approach ท่ีบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ หัวข้อผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ เป็นส่วนหนึ่งของ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

 
 

 
ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท า PLC กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ส าหรับท้ังสองหัวข้อคือ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย/บริการวิชาการ 
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการแบบบูรณาการ คือ การร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในการ
ก าหนด ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวที/เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังภายใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยและกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล จัดกิจกรรมท า PLC ในองค์กร 
เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาความรู้ จากนั้นน าไปเผยแพร่แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาชุดความรู้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล หน่วยงาน 
ภายนอก /ท า PLC กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน นอกจากจะเป็นการแบ่งปัน 
เผยแพร่ ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ในการร่วมกันพัฒนา/แก้ปัญหา เด็กนักเรียนบริเวณชายแดนอีกด้วย 
 จากผลการด าเนินงานในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย /บริการ
วิชาการ ท่ีรายงานในข้างต้น  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ท่ี 1 
และ 2  โรงเรียนประเมินว่า ทางโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ท้ัง 6 ขั้นตอนย่อย ไม่ว่าจะ
เป็นการก าหนดประเด็นความรู้ การหาและพัฒนาองค์ความรู้ร่วม การน าไปใช้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การปรับปรุงพัฒนา โดย โรงเรียนได้องค์ความรู้/นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน  
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา (การจัดการเรียนการสอน) 

สวนของพ่อ พออยู่ พอกิน พอเพียง บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
STEM & STEAM รถของเล่น 

 Project Approach (ระดับอนุบาล) บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาผู้เรียนกับครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
และจะด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 เมื่อน าเล่มรายงานนี้ส่งให้กับมหาวิทยาลัย 
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แผนการจัดการความรู้ ท่ี 3 ในหัวข้อ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ทางโรงเรียนได้ก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 
“แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังสมอง โมเดล” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจในเรื่องของ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มากยิ่งขึ้นโดยมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความเข้าใจ เร่ืองปัญหาและความเส่ียง 
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          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความเข้าใจระหว่างปัญหากับความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยง ท าไมต้องท า ท าแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร ท าไมต้องเป็น แผนบริหาร
ความเส่ียง คลังสมองโมเดล น าไปสู่ ข้อสรุป 

“องค์ประกอบครบในแผ่นเดียว เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก มีดัชนีชี้วัดความเส่ียงท่ีชัดเจน” 
ท าให้ ได้แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ประเด็นความเส่ียง คือ  

ประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยง คือ การเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียนจากการเล่นเคร่ืองเล่น และ 

ประเด็นการปฏิบัติงานสายสนับสนุน (งานโรงครัว) ความเสี่ยง คือ นักเรียน
เจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร   
ท้ังสองความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงประเภทความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (H) และเมื่อมีการประเมินความเส่ียงพบว่า ถ้าเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อโรงเรียน
มาก 
 

 
ความเส่ียง (Risk ID): การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนจากการเล่นเครื่องเล่น 
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ซึ่งแผนนี้ถูกน ามาใช้ควบคุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถูน าไปแบ่งปันเผยแพร่ ใน
กิจกรรม เวทีตลาดนัด KM ของมหาวิทยาลัย 
 จากผลการด าเนินงานในหัวข้อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน ท่ีรายงานในข้างต้น  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการ
ความรู้ท่ี 3 โรงเรียนประเมินว่า ทางโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ 4 ขั้นตอนย่อย ไม่ว่าจะ
เป็นการก าหนดประเด็นความรู้ การหาและพัฒนาองค์ความรู้ร่วม การน าไปใช้ ยังไม่ได้
ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 5 และ 6 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การปรับปรุงพัฒนา) เนื่องจาก
ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงยังไม่ได้สรุปผลจากการด าเนินการควบคุมโดยแผนบริหาร
ความเส่ียงฉบับนี ้
และจะด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 เมื่อน าเล่มรายงานนี้ส่งให้กับมหาวิทยาลัย 
 
การประเมิน ตาม Key results  

โรงเรียนสามารถด าเนินการใน ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 และ 5 คือ  
1) โรงเรียนมี องค์ความรู้/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นบริบทของโรงเรียน  
2) มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น 
พื้นท่ี บุคลากร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  
3) โรงเรียนใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นตามบริบทของโรงเรียนในการ
พัฒนาผู้เรียน 
5) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ร่วมกัน  
“เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมพัฒนา” 
ในตัวชี้วัดที่ 4 จะท าการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
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ส่วนที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 
แผนการจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ มีการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้

ใน 3 ประเด็น คือ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อ

ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการ

น าไปใช้ประโยชน์ 
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหาร

ความเส่ียง สถาบันคลังสมอง โมเดล” 
 
ตามแผนจัดการความรู้ท่ี 1, 2 และ 3  จากการประเมินผลการด าเนินการตามแผนพบว่า
ในแผนการจัดการความรู้ท่ี 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ท้ัง 7 ขั้นตอน และ แผนการ
จัดการความรู้ท่ี 3 ด าเนินการได้ 4 ขั้นตอน 
การประเมินผลตาม ตาม OKRs โรงเรียนสามารถด าเนินการใน ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 และ 5 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  อธิการบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล   รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย่ียมลักษณ์ อุดาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
 

จัดท ารูปเลม่ 
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2. อาจารย์ปริยาพร กองค า    รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
3. อาจารย์ฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
4. อาจารย์กนกวรรณ มณีวรรณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
5. อาจารย์ชนิตา อิศรเสนา    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
6. อาจารย์ร าพึง โนพวน    หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา 
7. นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ    รักษาการหัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
8. อาจารย์วรรณวิไล เม็งทอง    ครูช านาญการ 
9. อาจารย์ดวงกมล พวงลังกา    ครูปฏิบัติการ 
10. อาจารย์สุดารัตน์ ปัญญาเจริญ   ครูปฏิบัติการ 
11. อาจารย์วีระวัฒน์ ฤทธิ์ศร    ครูปฏิบัติการ 
12. อาจารย์อรวรรณ รกไพร    ครูปฏิบัติการ 
13. อาจารย์กมลชนก นันตา    ครูปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


