
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๖ /2561 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2561 เวลา 1๒.00 – 1๓.๓0 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๕ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ    กรรมการ 
7. อาจารย์ทอแสง หงษ์ค า     กรรมการ 
8. อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์              กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวภิญญา คงทรัพย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   ติดราชการ 
2. อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง     ติดราชการ 

 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการชี้แจงเกี่ยวสาเหตุการไม่ผ่าน
ประกันคุณภาพของคณะต่าง ๆ และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้จากคณะ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของแต่ละคณะต่อไป รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าใน
การก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบการประชุม 
  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ๕ /2561 
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วาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 การเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2561 ไปยังกอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ประธานกรรมการได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย ปีการศึกษา 2561 ไปยังกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยประธานกรรมการได้สรุปข้อมูล
ประเด็นหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยจากคณาจารย์ผ่านแอพพลิเคชัน line ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก ๖๒ คน 
หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีการน าเสนอได้แก่ (๑) เทคนิคการเขียนต าราอย่างมีคุณภาพ (๒) 
เทคนิคการเขียนต าราและบทความ และ (๓) แนวทางการผลิตต าราในรูปแบบอินโฟกราฟิกส าหรับการเรียนการ
สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ส่วนหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการวิจัยยังไม่มีการเสนอในกลุ่ม line 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง และก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เป็น “เทคนิคการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ” และ
ก าหนดการจัดการความรู้ด้านการวิจัยปีการศึกษา 2561 เป็น “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้า
โครงงานวิจัย” 
 

4.๒ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปี
การศึกษา 2561 
 

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ “เทคนิค
การเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ” โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์  ได้เสนอข้อมูลความแตกต่างของต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน และกระบวนการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช กล่าวถึง เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือน าไปใช้การเขียน
ต ารา   
 ในประเด็นอ่ืน ๆ ในด้านการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพนั้น จะได้เชิญ
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป  

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการ
เลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย” โดยประชุมให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงวิธีการเลือกหัวข้องานวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ ได้เลือกหัวข้อโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ไปค้นคว้า
จากรายงานการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ  

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ 
พัฒนาศักดิ์ อาจารย์ทอแสง หงษ์ค า รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน เลือกหัวข้อวิจัยจากปัญหาที่
เกิดข้ึน 

อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ เลือกหัวข้อจากเรื่องที่สนใจ แล้วจึงศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือก าหนด
ประเด็นวิจัยที่เป็นไปได้ 

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช ใช้วิธีพิจารณาเลือกหัวข้อวิจัยจากวิชาที่สอนและการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาดังกล่าว 

ในประเด็นอ่ืน ๆ ในด้านการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยนั้น จะได้เชิญคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
4.๓ การพิจารณาจัดโครงการเสวนาการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ประธานกรรมการได้เสนอที่ประชุมพิจารณาวางแผนโครงการเสวนาการจัดการความรู้สืบเนื่องจากการ

ประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๓ โดยประธานเสนอให้จัดโครงการการเสวนาการจัดความรู้ในช่วงกลางเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ และเสนอให้เชิญอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์หรือความช านาญตามหัวข้อการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง “เทคนิคการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ” 
และด้านการวิจัยเรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย” จ านวน ๔ – ๖ คน มาเป็นวิทยากรใน
การเสวนาดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการเสนอ และได้มอบหมายให้กรรมการ
แต่ละคนเสนอชื่ออาจารย์จากภาควิชาของตนจ านวน ๑ – ๒ คน เพ่ือเป็นพิจารณาทาบทามเป็นวิทยากรในการ
เสวนาการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งถัดไป 

 

     ลงชื่อ  ภูวเดช ธนิชานนท์ 

             (อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์) 
              กรรมการและเลขานุการ   

                                        คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 

  


