
โครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561 

1. หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

2. สถานภาพโครงการ :     โครงการเดิม          โครงการใหม่       ✓โครงการต่อเนื่อง 

3. แผนงาน : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

4. กิจกรรม  :   กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   

                            ✓ กิจกรรมสนับสนุน    กิจกรรมบูรณาการ   กิจกรรม(โครงการจังหวัด)    

5. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21” และด้านการ
วิจัย เรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย” โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นระบบ เพ่ือให้
อาจารย์และบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ โดยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้จัดท าความรู้ประเภทความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยผ่านการจัดท าเป็นคู่มือด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และเพ่ือให้
บรรลุผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดการเสวนาประเด็นด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการผลิตและด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์และผู้สนใจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
 
6. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กลยุทธ์ : 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพและภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ :  
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดี
ต่อองค์กร 

เป้าประสงค์ : 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธ์ศาสตร์ : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธ์ศาสตร์ : 
การพัฒนาบริหารเพ่ือความมั่นคง 
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7. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการผลิตและด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และ

ผู้สนใจในองค์กรให้เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

8. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 วัน (วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ:  
 ห้องประชุมอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3  
 
10. วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนโครงการและก าหนด
รูปแบบกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน
ของการเสวนา 

    คณะกรรมการฯ 

2. เขียนโครงการ      ประธานคณะ
กรรมการฯ 

3. ขออนุมัติจัดโครงการ โดย
น าเสนอในที่ประชุม กปค. 

    ประธานคณะ
กรรมการฯ 

4. ประชาสัมพันธ์แก่ภาควิชาฯ     คณะกรรมการฯ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ     คณะกรรมการฯ 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ     คณะกรรมการฯ 

 
11. วิทยากร :  

11.1 เรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย” ได้แก่  
1. รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  
2. รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์  
3. รศ.ดร.ธิรตา ภาสะวณิช 
4. รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า 
ด าเนินการเสวนา โดย อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

11.2 เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” ได้แก่  
1. อ.เยาวพรรณ ทิมทอง  
2. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  
3. อ.สุรัตนา อดิพัฒน์  
4. อ.ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ 
5. อ.ภาสุดา ภาคาผล 
ด าเนินการเสวนา โดย อ.ดร.สง่า วงศ์ไชย 
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12. ผู้เข้าโครงการ :  อาจารย์ใหม่คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ที่สนใจ จ านวน 80 คน 
   
13.กิจกรรมย่อยของโครงการ 
 

เวลา เวลาที่
ใช้ 

วิทยากร รายละเอียดกิจกรรมย่อย รูปแบบกิจกรรม 

 4 ก.พ.62 
09.00 – 12.00 
 

 
3 ชั่วโมง 

 
คณาจารย์ 

 
- 

 
เสวนาด้านการจัดการ
ความรู้ในด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย  

 
14. งบประมาณ :  - 
 14.1 แหล่งงบประมาณ :   งบคลัง     ✓ งบรายได้    งบอ่ืนๆ  
 14.2 กองทุน:         กองทุนทั่วไป  กองทุนเพ่ือการศึกษา  กองทุนวิจัย     
   กองทุนบริการวิชาการ  กองทุนกิจการนักศึกษา    
    กองทุนพัฒนาบุคลากร    กองทุนบริการสุขภาพ                                
    กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กองทุนส ารอง   
 
รายละเอียดงบประมาณ        หน่วย : บาท 
 

ประเภทงบรายจ่าย/รายการ 
ปีงบประมาณ 

เพิ่ม-ลด 
2560 2561 

งบด าเนินงาน :  
1. ค่าอาหารว่าง (80 คน x 60 บาท) 
2. ค่าเอกสาร (80 คน x 10 บาท) 

-  
 

- 
4,800  
   800  

 
+ 4,800 
+ 800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

- 5,600 +5,600 

 
15. การติดตามและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ระดับความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมการ
เสวนา 

 
ค่าเฉลี่ยจากแบบประเมิน 

แบบประเมินเพ่ือวัด
ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 

 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์  
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17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
ระดับ 3.55 

ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย  

 
ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ระดับ 3.55 

 
 

ก าหนดการโครงการ 
เรื่อง “โครงการเสวนาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์” 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 

 
08.30 น. -  9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. เปิดโครงการโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
09.15 น. – 10.30 น. เสวนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้า
โครงวิจัย” โดย  

1. รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  2. รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์  
3. รศ.ดร.ธิรตา ภาสะวณิช  4. รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า 
ด าเนินการเสวนาโดย  อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

10.30 น. – 11.45 น. เสวนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู
ในศตวรรษท่ี 21” โดย  

1. อ.เยาวพรรณ ทิมทอง   2. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  
3. อ.สุรัตนา อดิพัฒน์   4. อ.ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ 
5. อ.ภาสุดา ภาคาผล 
ด าเนินการเสวนาโดย   อ.ดร.สง่า วงศ์ไชย 

 
11.45 -12.00 น. ซักถามและปิดโครงการเสวนาการจัดการความรู้ 
 

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


