
 
 

รายงานผลการจัดการความรู 2563  

เร่ือง คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยภาษา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธน ี
 

 
 



คํานํา 

 เอกสารการจัดการความรูเรื่อง “คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19” มีเน้ือหาประกอบไปดวย ขอปฏิบัติระดับหนวยงาน ข้ันตอนและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานโดยศูนยภาษา ข้ันตอนและการประกาศรับสมัครสอบผานออนไลน การเตรียมหองสอบและ

สุขอนามัย ขอปฏิบัติของผูเขาสอบ การประกาศผลสอบ และปญหาและการแกไข โดยจัดทําข้ึนเพื่อใหบุคลการ

ของศูนยภาษามีความรูความเขาใจและเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารเลมน้ีจะเปนประโยชนและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบุคคลทั่วไป หรือทานผูสนใจศึกษาทุกทาน ทั้งน้ีหากเกิด

ขอผิดพลาดประการใดคณะผูจัดทําขอนอมรับและยินดีรับคําติชมใหดีย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 
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การจัดการความรูของศูนยภาษา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริบทของศูนยภาษา 

ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

ในอดีต ศูนยภาษาเปนโครงการหน่ึงที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของอธิการบดีและรอง
อธิการบดีมีการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการวิชาการทางดาน
ภาษาตางประเทศแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปนหลัก การจัดสอบวัดระดับทางดานภาษา และการเรียนรู
ดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ในปจจุบัน ศูนยภาษาอยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มีวิสัยทัศนและมีเปาหมายในการใหบริการทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
บุคลากร และผูสนใจจากหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใหบริการทางภาษาตางประเทศ 
โดยมีบุคลากร เจาหนาที่ อาจารยชาวไทย และชาวตางประเทศรวม 16 คน ใหบริการจัดสอนภาษาตางประเทศ
หลากหลายภาษาใหกับนักศึกษา บุคลากรและคณาจารยของมหาวิทยาลัย เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลีและภาษากรีซ ดวยเล็งเห็นคุณประโยชนและความจําเปนตอการพัฒนา
อาชีพสําหรับดํารงชีพในปจจุบันซึ่งมีการแขงขันกันเพิ่มมากข้ึน นอกจากรายวิชาของมหาวิทยาลัยแลว ศูนยยัง
ใหบริการหลักสูตรอบรมเฉพาะดานโดยวิทยากรที่มีความสามารถ เชน การสอนภาษาตางประเทศโดยเจาของ
ภาษา การเรียนคอมพิวเตอรโดยใชภาษาอังกฤษ เปนตน เน่ืองจากศูนยภาษาไมมีนักศึกษาในสังกัด นักศึกษาที่
มีโอกาสไดเรียนรายวิชากับศูนยภาษา จึงมาจากหลากหลายคณะวิชาที่แตกตางกัน การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาจึงแตกตางกันไปตามสาขาวิชาของผูเรียน ซึ่งสรางความทาทายแกคณาจารยทุกคน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการใหบริการใหมีความหลากหลาย ศูนยภาษาจึงไดจัดหาอุปกรณการ
เรียนการสอน หองปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร และหองอบรมจํานวน 3 หอง ไวเปนสวนสนับสนุน
งานบริการของศูนยภาษาอีกทางหน่ึง 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

ศูนยภาษา มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย 

การคนควาและการทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เปนผูนําดานวิชาการและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ใหบริการวิชาการดานภาษาตางประเทศแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หนวยงาน

อื่นๆ และประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ใหบริการ  

พันธกิจ  

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาขอมหาวิทยาลัย
อบรมภาษาตางประเทศแกนักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกชุมชน                       
ทั้งภาครัฐ และเอกชน คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เปนศูนยกลางการเผยแพร
วิทยาการและนวัตกรรมตางๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ จัดใหมีบริการหองปฏิบัติการทางภาษา 
จัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาดวยตนเองและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 
 



 

แนวคิดในการจัดการเรียนรู 

ในปงบประมาณ 2563 ศูนยภาษาไดแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการเรียนรูข้ึน เพื่อบริหาร

จัดการความรูภายในศูนยภาษา มีการสํารวจและเช่ือมโยงความรูในองคกรที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของศูนยภาษา โดยมีบุคลากรของศูนยฯ ซึ่งประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาทีเ่ทคนิค 

เปนผูใหแนวคิด ถายทอดความรู ประสบการณ เทคนิคการทํางานและกลยุทธตางๆ ซึ่งมีประโยชนตอการ

พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ ไดมีการรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบในรูปแบบดิจิตอลและแบบรูปเลม เพื่อให

ผูอื่นสามารถสืบคน นํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดโดยทันที โดยในปน้ีคณะกรรมการการจัดการเรียนรู

ไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ในการจัดการเรียนรู

ศูนยภาษาไดศึกษาจากขอบเขตและเปาหมายที่ตองการจดัการเรียนรู รวมถึงพิจารณาถึง ผลการประเมินตนเอง 

และกระบวนการจัดการเรียนรูของศูนยฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรูและโครงการที่

เกี่ยวของตอไป 

 

ขอบเขตการจัดการความรู 

1. การรวบรวมองคความรูในการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัส 

โควิด-19 มาสรางเปนคูมือแบบดิจิตอล และแบบรูปเลม เพื่อใหบุคลการของศูนยภาษามคีวามรูความ

เขาใจและเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การจัดประชุมบุคลากรของศูนยฯ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความรู ทักษะและประสบการณ แลวจัดทํา

รางคูมือและปรับปรุงแกไข 

3. การจัดประชุมบุคลากรของศูนยเพื่อแนะนําคูมือที่สมบูรณแลว ชองทางในการดาวนโหลด และวิธีการ

นําไปใชในการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ 

เปาหมาย 

1. เพื่อใหบุคลากรในศูนยฯ ไดแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และประสบการณ ในการจัดสอบ TOEIC  

ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

2. เพื่อสรางคูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

3. เพื่อรวบรวมองคความรูในการแกไขปญหาที่เคยเกิดข้ึนแลวและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

4. เพื่อใหบุคลากรทุกคนของศูนยฯ สามารถปฏิบัติงานแทนกันและกันไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 

ผูใชความรู 

อาจารยและบุคลากรของศูนยภาษา 

 

 

 

 

 

 
 



 

ผูดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการการจัดการความรูของศูนยภาษา มีดังน้ี 

1. นายบุรัชต  ภูดอกไม  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  อินทรพาณิช  กรรมการ 

3. นางอรพิน  นาแสวง  กรรมการ 

4. นางสาวพีชยา  สุริยวงค  กรรมการ 

5. นางสาวพิชญานิน  อินลา  กรรมการ 

6. นางสาวชลิดา  เสนหเมอืง  กรรมการ 

7. นายพลวัฒน  ไหลมนู  กรรมการ 

8. นางสาววัศยา  บุญไพโรจน  กรรมการ 

9. นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หมายเหตุ นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ      (ปฏิบัติงานที่ศูนยภาษาต้ังแตวันที่ 17 ก.พ. 63 - 30 ก.ย. 63) 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนการจัดการความรู ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร การสรางศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพดานวิชาการ เทคโนโลยี และการบริการสงัคม  

ประเด็น (KM) คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรสัโควิด-19 

เปาหมาย (KM) 1.   เพื่อใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบุคคลทั่วไป สามารถเขาใจถึงข้ันตอน ระเบียบปฏิบัติ และมีความพรอม

ที่จะเขาสอบ TOEIC ในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัส  

 2. เพื่อรวบรวมองคความรูในการแกไขปญหาที่เคยเกิดข้ึนแลวและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3. เพื่อใหบุคลากรทกุคนของศูนยฯ สามารถปฏิบัติงานแทนกันและกันไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

ตัวบงช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรของศูนยภาษาไดนําความรูไปใชในการจัดการอบรม อยางนอย 1 ครัง้ในปการศึกษา 2564 

 

แผนการดําเนินการ 

ชื่อหนวยงาน     : ศูนยภาษา             

ขอมูลผูรับผิดชอบ :ชื่อ-สกุล นายบุรัชต  ภูดอกไม   โทรศัพท      091-8677762 E-mail : ajarn.udru01@gmail.com 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ยุทธศาสตร        : การสรางศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพดานวิชาการ เทคโนโลยี และการบริการสงัคม 

ประเด็น (KM)      : คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของไวรสั COVID-19 

เปาหมาย (KM)  :    1.  เพื่อใหบุคลากรในศูนยฯ ไดแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และประสบการณ ในการจัดคูมือการจัดสอบ TOEIC  
                               ตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของไวรสั   COVID-19                           
                          2.   เพื่อรวบรวมองคความรูในการแกไขปญหาทีเ่คยเกิดข้ึนแลวและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
                          3.   เพื่อใหบุคลากรทุกคนของศูนยฯ สามารถปฏิบัติงานแทนกันและกนัไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของศูนยภาษาไดนําความรูไปใชในการจัดการอบรม อยางนอย 1 ครั้งในปการศึกษา 2564 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู 
ระยะเวลา 

(ปการศึกษา) 
ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ งบประมาณ 

1. การบงช้ีความรู      
-  แตงต้ังคณะกรรมการ 

จัดการความรู  

- การระดมความคิดเพื่อวางแผน  

จัดการความรูรวมกันต้ังเปาหมายและ

ตัวช้ีวัด 

มิ.ย.2563 -  คณะกรรมการการจัดการความรู 
(KM)ของศูนย 
-  แผนการจัดการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดการทํางาน 

- ประเด็นความรู 
การจัดการความรู 
(KM) 

-  การประชุม 
-  หนังสืออางอิง 
-   อินเตอรเน็ต 

- 

2. การสรางและแสวงหาความรู      
-  มีการสืบคนขอมลูจากหนังสือและอินเตอรเน็ต 
-  มีการสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ และทกัษะ 
-  รวบรวมขอมลูจากผูเช่ียวชาญ 
 

มิ.ย.-ก.ย.2563 -  สัมภาษณ 
-  คณะกรรมการจัดการความรู 
(KM)มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
-  ถายทอดองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานสูแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 

-  ความรูที่นําไปใชได
จริงอยางนอย 1 ครั้ง 
-  จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  การประชุม 
-  อบรม 
 
 

- 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ      
-  จัดเรียงเอกสารใหเปนระเบียบ 
จัดขอมูลในระบบใหงายตอการนํามาใช 

ก.ย.-ธ.ค.2563 -  มีขอมูลเพียงพอตอการเขียนราง
คูมือฯ 
-  จัดสอบ1 รอบ 

-  ความรูที่นําไปใชได
จริงอยางนอย 1 ครั้ง 

-  การประชุม 
-  หนังสืออางอิง 
-  อินเตอรเน็ต 

- 

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู      
-  มีการประมวลความรูเพื่อนํามาทํากิจกรรม 
-  มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการจัด
สอบ 

ม.ค.-ก.พ.2564 -  มีการเรียบเรียงขอมลูอยาง

นอย 1 กิจกรรม  

-  องคความรู/รูปแบบ
ค ว า ม รู ที่ ค ร บ ถ ว น
สมบูรณ 

-  การประชุม 
-  หนังสืออางอิง 
-  อินเตอรเน็ต 

- 

5. การเขาถึงความรู      

 
 



 

-  จัดทําคูมือการจัดสอบ 
-  สรางชองทางการเขาถึงคูมือทางออนไลน 

ก.พ.- มี.ค.2564 -  คูมือการจัดทํากิจกรรม 
ช อ ง ท า ง ก า ร เ ข า ถึ ง คู มื อ ท า ง
ออนไลน 

- คูมือการจัดสอบ 
- ชองทางการเขาถึง
คู มื อ ท า ง อ อ น ไ ล น
มากกวา 1 ชองทาง 

- คูมือการจัดทํา
สอบ 
-  ช อ ง ท า ง ก า ร
เข า ถึ ง คู มื อทาง
ออนไลน 

 

6. การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู      
-  การประชุมแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
-  นําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเผยแพรใหหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของ  โดยจัดทําเปนคูมือใหเกิดความชัดเจน 
 

มี.ค.-เม.ย.2564 -  มีการประชุมช้ีแจงรางคูมือฯ 

และปรับปรงุแกไข 

มีการประชุมช้ีแจง 1 

ครั้ง 

-  การประชุม 
-  หนังสือ
อางอิง 
-  อินเตอรเน็ต 

- 

7. การเรียนรู      
- คูมือการจัดสอบที่บุคลากรศูนยภาษาฯ สามารถ
นํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานจัดสอบ 

มี.ค.-พ.ค.2564 มีการนําความรูไปใชงานจรงิ มีการนําไปใชงานจรงิ

อยางนอย 1 ครั้ง 

-  การประชุม 

-  หนังสือ

อางอิง 

-  อินเตอรเน็ต 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู 

 
 



 

ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 การบงช้ีความรู             

2 การสรางและแสวงหาความรู             

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ             

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู             

5 การเขาถึงความรู             

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู             

7 การเรียนรู             

 
 



 

การดําเนินงานการจัดการความรู 

 การจัดการความรูของศูนยภาษา ประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 

 1. การประชุมระดมสมอง การระดมความคิดเพื่อวางแผนจัดการความรูของศูนยภาษา เพื่อรวมกันพิจารณาหัวขอการจัดการความรู รวมถึงรวมกันต้ังเปาหมาย

และตัวช้ีวัด มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรูของศูนยภาษา เพื่อทําใหเกิดการนิยามความรูขององคกรข้ึน ซึ่งการประชุมระดมสมองน้ีไดขอสรุปวา 

การจัดการความรูของศูนยภาษาจะกําหนดประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับคูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

เพื่อใหบุคลากรของศูนยภาษาทุกคนสามารถเขาใจถึงข้ันตอน ระเบียบปฏิบัติ และมีความพรอมในการจัดสอบ TOEIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหบุคลากรของศูนยภาษาไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการในกาทํางานรวมกัน รวมถึง

การรายงานผลการปฏิบัติงานและแจงปญหา/อุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันและมีการสรุปขอมูลจากการดําเนินกิจกรรมน้ี 

สามารถสรุปองคความรูไดดังน้ี  

2.1 ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 2.2 ความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

 2.3 ปญหาที่เกิดข้ึนและวิธีการแกปญหาระหวางการปฏิบัติงาน 

 2.4 ความคืบหนาของการรวบรวมขอมูลเพื่อดําเนินงานการจัดการความรู 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยภาษาไดจัดใหมีกิจกรรม การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมเพื่อใหบุคลากรในศูนยภาษาไดมีโอกาสเรียนรู

เกี่ยวกับการจัดสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบุคคลทั่วไป ใหเปนไปตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 เพื่อใหบคุลากรสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

  

  

 

 

 

 

 

 

จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชงานและสามารถนํามาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการทํางาน เพื่อใหองคความรูน้ันมีระบบจัดเกบ็ 

และเขาถึงสะดวก รวดเร็ว บุคลากรศูนยภาษา จึงมีรูปแบบการจัดเก็บองคความรูตางๆ ดังน้ี 

 1. การบันทึกองคความรูในรูปแบบเอกสาร โดยการจัดทํารูปเลมรายงานรวบรวมขอมูลการทํางานและการดําเนินงานการจัดการความรู 

 2. การจัดเก็บไฟลขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางาน ในระบบเอกสาร และ Google drive โดยกําหนดสิทธิใหเฉพาะบุคลากรในศูนยภาษา/ผูที่เกี่ยวของเทาน้ันที่

สามารถเขาถึงได  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย การจัดการความรู (KM) 

เร่ือง คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

โดย 

คณะกรรมการการจัดการความรู (KM) 

 

ลําดับ คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป เร่ืองการประชุม ผลดําเนินงาน 

1 1 15 มิ.ย. 63 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM) ของศูนยภาษา, แตงต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู, แนวทางการดําเนินงานและการกําหนดประเด็นและ
เปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู , 
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย 

2 2 11 ก.ค. 63 ประเด็นและเปาหมายการจัดการความรู คูมือการใหบริการความรู
ภาษาต า งประ เทศ ในรู ปแบบของการจั ดอบรมและการจั ดค าย
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคล
ทั่วไป 

กําหนดประเด็นและเปาหมายการจัดการ
ความรู  

3 3 9 ส.ค. 63 ความคืบหนาการจัดการความรูของศูนยภาษาและการจัดกจิกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

ข้ันตอนและวิธีการการเขาถึงความรูและ
กํ าหนดการการจัดกิจกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

4 4 15 ต.ค. 63 ความคืบหนาการเขียนรางคูมือฯ 
คูมือการจัดทํากิจกรรม 
 

เปาหมายการจัดการความรูและการนําไปใช
ไดจริงอยางนอย 1 ครั้ง 

5 5 22 ก.พ. 64 การประชุมแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
ช้ีแจงรางคูมือฯ และปรับปรุงแกไข รูปเลมฉบับสมบูรณ 

คูมือการจัดทํากิจกรรมที่บุคลากรศูนยภาษาฯ 
สามารถนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานจัด
อบรมและงานคายภาษาตางประเทศ 

 



 

คณะผูจัดทํา 
 

1. นายบุรัชต  ภูดอกไม          ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  อินทรพาณิช รองประธานกรรมการ 
3. นางอรพิน  นาแสวง     กรรมการ 
4. นางสาวพีชยา  สุริยวงค   กรรมการ 
5. นางสาวพิชญานิน  อินลา   กรรมการ 
6. นางสาวชลิดา  เสนหเมอืง    กรรมการ 
7. นางสาววัศยา  บุญไพโรจน     กรรมการ 
8. นายพลวัฒน  ไหลมนู    กรรมการ 
9. นางสาวณัฏฐประภา ธนูศิลป          กรรมการและเลขานุการ 

 
หมายเหตุ  นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ (ปฏิบัติหนาที่ต้ังแตวันที่ 17 ก.พ. 63 - 30 ก.ย. 63) 
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รายงานการประชุมเร่ืองการจัดการความรู (KM) 

เร่ือง คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

คร้ังท่ี...1..../ 2563 
เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
ณ หองศูนยภาษา 17103 

------------------------------ 
 

ผูมาประชุม 
  1. นายบุรัชต ภูดอกไม  ตําแหนง หัวหนาศูนยภาษา      ประธานกรรมการ 

  2. นางอรพิน นาแสวง  ตําแหนง อาจารย       กรรมการ  
  3. นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ตําแหนง อาจารย      กรรมการ  
  4. นางสาวพีชยา สุริยวงค  ตําแหนง อาจารย  กรรมการ 
  5. นางสาวชลิดา เสนหเมอืง ตําแหนง  อาจารย      กรรมการ 
  6. นางสาวพิชญานิน อินลา ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  7.นายพลวัฒน  ไหลมนู  ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  8.นางสาววัศยา  บุญไพโรจน ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  9.นายปรเมฐษ  แสนอุบล  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศน กรรมการ 

7. นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ  เลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ีประชุม    เรื่องเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 3 เรื่อง คือ 

1. การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM) ของศูนยภาษา 

2. แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู 

3. แนวทางการดําเนินงานและการกําหนดประเด็นและเปาหมาย     

              - มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

(...........................................) 
              ผูจดรายงานการประชุม  
 
        (...........................................) 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมเร่ืองการจัดการความรู (KM) 

เร่ือง คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

คร้ังท่ี...2..../ 2563 
เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 
ณ หองศูนยภาษา 17103 

------------------------------ 
 

ผูมาประชุม 
  1. นายบุรัชต ภูดอกไม  ตําแหนง หัวหนาศูนยภาษา      ประธานกรรมการ 

  2. นางอรพิน นาแสวง  ตําแหนง อาจารย       กรรมการ  
  3. นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ตําแหนง อาจารย      กรรมการ  
  4. นางสาวพีชยา สุริยวงค  ตําแหนง อาจารย  กรรมการ 
  5. นางสาวชลิดา เสนหเมอืง ตําแหนง  อาจารย      กรรมการ 
  6. นางสาวพิชญานิน อินลา ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  7.นายพลวัฒน  ไหลมนู  ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  8.นางสาววัศยา  บุญไพโรจน ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  9.นายปรเมฐษ  แสนอุบล  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศน กรรมการ 

7. นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ  เลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ีประชุม    เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 2 เรือ่ง คือ 

1. ความคืบหนาการจัดการความรูของศูนยภาษา 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานและแจงปญหา/อุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน 

              - มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
         
 

(...........................................) 
              ผูจดรายงานการประชุม  
 
        (...........................................) 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมเร่ืองการจัดการความรู (KM) 

เร่ือง คูมือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

คร้ังท่ี...3..../ 2563 
เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 

ณ หองศูนยภาษา 17103 

------------------------------ 
 

ผูมาประชุม 
  1. นายบุรัชต ภูดอกไม  ตําแหนง หัวหนาศูนยภาษา      ประธานกรรมการ 

  2. นางอรพิน นาแสวง  ตําแหนง อาจารย       กรรมการ  
  3. นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ตําแหนง อาจารย      กรรมการ  
  4. นางสาวพีชยา สุริยวงค  ตําแหนง อาจารย  กรรมการ 
  5. นางสาวชลิดา เสนหเมอืง ตําแหนง  อาจารย      กรรมการ 
  6. นางสาวพิชญานิน อินลา ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  7.นายพลวัฒน  ไหลมนู  ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  8.นางสาววัศยา  บุญไพโรจน ตําแหนง อาจารย    กรรมการ 
  9.นายปรเมฐษ  แสนอุบล  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศน กรรมการ 

7. นางสาวกัญญานัฐษ  จําใบ ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ  เลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ีประชุม    เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ  เรื่อง คือ 

1. ช้ีแจงรางคูมือฯ  

2. ปรับปรุงแกไข รูปเลมฉบับสมบูรณ 

              - มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 
            
        (...........................................) 
              ผูจดรายงานการประชุม  
 
        (...........................................) 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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