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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประชุมออนไลน ์

  
ผู้มาประชุม 
  ๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ท่ีปรึกษา 
  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัย     ท่ีปรึกษา 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ   พัฒนาศักดิ์   ประธานกรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์   หงษ์สุวรรณ    รองประธานกรรมการ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์   ชาตินทุ     กรรมการ 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงศ์   แซ่ตั้ง    กรรมการ 
  ๗. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์   ศรีหาเศษ    กรรมการ 
  ๘. อาจารย์ ดร.อัญชลี   วิมลศิลป์     กรรมการ 
  ๙. อาจารย์ ดร.นิสสรณ์   บ าเพ็ญ     กรรมการ 
  ๑๐. อาจารย์ ดร.ผกาวรรณ   นันทะเสน    กรรมการ 
  ๑๑. อาจารย์เหมือนแพร   รัตนศิริ     กรรมการ 
  ๑๒. อาจารย์สมกมล   รักวีรธรรม     กรรมการ 
  ๑๓. อาจารย์ปริวรรต   อิ่มสอาด     กรรมการ 
  ๑๔. อาจารย์พีรดา   วิชามุข     กรรมการ 
  ๑๕. อาจารย์เชน   ชวนชม     กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวภิญญา   คงทรัพย์     กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวกนกทิพย์   ไชยศิริ     กรรมการ 
  ๑๘. อาจารย์ ดร.อรชุลี   นิราศพ      กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๙. นางสาวเนตรนภิศ    พหลยุทธ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   ติดราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าท่ีให้กับประธานคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ประธานฯ ช้ีแจงถึงหลักของการจัดการความรู้ โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายดังนี้ 

๑.๒.๑ รวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 
๑.๒.๒ แลกเปล่ียน ประยุกต์ใช้ในองค์กร  
๑.๒.๓ พัฒนาระบบ เป็นข้อมูลสู่สาระสนเทศ 

  ๑.๒.๔ เกิดความรู้ 
  ๑.๒ รองประธานฯ ช้ีแจงขอบข่ายงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก         
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีขอบข่ายดังนี้  
  ๑.๑.๑ ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  
  ๑.๑.๒ คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหัวข้อ วางแผน และด าเนินการจัดโครงการเสวนาฯ 
  ๑.๑.๓ น าเสนอและเผยแพร่ความรู้โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ของ
คณะศึกษาศาสตร์  
  ๑.๑.๔. สรุปและติดตามผลการน าความรู้จากการเสวนาการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  ๑.๑.๕ ด าเนินการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
  ๑.๑.๖ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบท่ี ๕.๑ ในเรื่อง การจัดการ
ความรู้ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๓ รองประธานฯ ได้น าเสนอคู่มือ และโปรเตอร์ท่ีรวบรวมเสร็จสมบูรณ์แล้วของการจัดการความรู้
ครั้งท่ีผ่านมาให้คณะกรรมการได้ทราบ ท้ังในหัวข้อ 

ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์ 
 โดยวิทยากร คือ  ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 

   ๒) อาจารย์เยาวพรรณ  ทิมทอง 
   ๓) อาจารย์ภาณิชาพัชย์  ชินภาสนันท์ 

ด้านการวิจัย : แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 
 โดยวิทยากร คือ  ๑) อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ  

  ๒) อาจารย์ ดร.พนิดา  พานิชวัฒนะ 
ซึ่งกระบวนการทุกอย่างได้ด าเนินการเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

 ๑.๔ รองประธานฯ แจ้งช่องทางการประสานงานเพิ่ มเติมผ่านทางก ลุ่มไลน์  โดยใช้ ช่ือว่า                      
“KM EDU 64” เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารในกลุ่มคณะกรรมการจัดการความรู้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



3 

วาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี 
วาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

ประธานฯ เสนอคณะกรรมการฯ ให้ตรวจสอบรายช่ือในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) หากมีการแก้ไข ให้แจ้งเลขาฯ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๓.๒ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี ๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมทราบผลของการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปี
การศึกษา ๒๕๖๓ องค์ประกอบท่ี ๕ ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน ความเส่ียง การจัดการความรู้            
ธรรมมาภิบาล ผลการประเมินท่ีได้ คือ ๕.๐๐ อยู่ในระดับดีมาก และได้เป็นจุดเด่นขององค์ประกอบท่ี ๕ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในเอกสารการประชุม โดยแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔  จะแตกต่าง               
จาก ป ี๒๕๖๓ คือ ในปี ๒๕๖๔ จะเป็นแผนออนไลน์ท้ังหมด โดยเป็นไปตามกระบวนการ PDCA ได้แก่ 

P (Plan) ทบทวนค าส่ัง ทบทวนนโยบาย จัดท าแผน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ   
 D (Do) การจัดท าโครงการเสวนา โดยเลือกจากบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ตามหัวข้อ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 
 C (Check) การติดตามข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
 A (Action) ทบทวนผลการประเมิน 
 มติที่ ป ระชุม   ท่ี ประ ชุม เห็นชอบแผนการด าเนิน งาน จัดการความรู้  คณะศึกษาศาสตร์               
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามท่ีประธานฯ น าเสนอ 

 ๔.๒ เรื่อง ทบทวนนโยบายการจัดการความรู้ 
รองประธานฯ เสนอท่ีประชุม ร่วมทบทวนนโยบายการจัดการจัดการความรู้ ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี ้
ขั้นตอน P (Plan) ประกอบด้วย 
๑. ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 
๒. ทบทวนนโยบายการจัดการองค์ความรู้ 
๓. จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ค้นหาความรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ก าหนดเนื้อหา 
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๔. น าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ  
 ขั้นตอน D (Do) ประกอบด้วย 

๕. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ จัดเสวนา/ ค้นคว้าต าราเอกสาร 
๖. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ / จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๗. การเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบหนังสือเวียน/ คู่มือการท างาน/ คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดี/ เวปไซต์ 
ขั้นตอน C (Check) ประกอบด้วย 
๘. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
ขั้นตอน A (Action) ประกอบด้วย 
๙. ทบทวนผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมร่วมทบทวนนโยบายการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และเห็นชอบตามรายละเอียดรองประธานฯน าเสนอ 
 

๔.๓ เรื่อง หัวข้อการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔                
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

รองประธานฯ เสนอท่ีประชุมฯ เกี่ยวกับข้อจ ากัดหรือขอบเขตในการเสนอหัวข้อให้ตรงกับ      
พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ไว้ ๔ ประเด็น คือ  

๑ .กลุ่มเป้าหมาย ผู้เช่ียวชาญ 
ประเด็นท่ี ๑ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เชิงลึก จะต้องเป็นบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  
ประเด็นท่ี ๒ หัวข้อต้องสอดคล้องกับพันธกิจ ในเรื่องการสอน การผลิตครู ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะ

ศึกษาศาสตร์โดยตรง 
ประเด็นท่ี ๓ กลุ่มเป้าหมาย เน้นท่ีกลุ่มอาจารย์ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ  
ประเด็นท่ี ๔ ระยะเวลาในการด าเนินงานท้ัง ๒ ด้าน จะใช้เวลา ๔ เดือนในการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  
อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ ได้น าเสนอในหัวข้อด้านการผลิตบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ โดย

เริ่มต้นต้ังแต่กระบวนการในการรับสมัครนักศึกษา ท่ีมีขั้นตอนในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง การลงทะเบียน การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีอัตลักษณ์ของ
ความเป็นตลาดวิชา จนถึงการสอบ ซึ่งอาจารย์ใหม่ท่ีเข้ามาอาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งอาจจะขาดข้อมูลในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาได้ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของ        
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ใหม่  

อาจารย์สมกมล รักวีรธรรม ได้เสนอเพิ่มเติม การถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์ใหม่ควรจะ     
ให้ความรู้ในการให้ค าปรึกษาท้ังสาขาท่ีเป็นวิชาชีพครูและสาขาอื่นๆ ด้วย   

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ ได้เสนอว่า จะเป็นเรื่องท่ีดีมากถ้าอาจารย์ใหม่ได้รับการ
ถ่ายทอดข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญ ว่าควรท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การสอน
ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงมาหลายปี เช่น หัวหน้าภาควิ ชาหลักสูตรและ  การสอน และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ เห็นว่ามีความเหมาะสม 
ด้านการวิจัย  

อาจารย์สมกมล รักวีรธรรม ได้น าเสนอหัวข้อด้านการวิจัย เพราะในการสอนนักศึกษาอาจารย์
อาจจะพบปัญหา ซึ่งเป็นการวิจัยในช้ันเรียนนั้นอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนได้ จึงคิดว่า
อาจารย์ใหม่ถ้าได้รับรู้เกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียนน่าจะเป็นประโยชน์มากๆ  

อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ ได้เสนอเพิ่มเติม ถึงประโยชน์และการน าองค์ความรู้ท่ีได้ในเรื่อง   
การท าวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ได้จริง 

อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ ได้เสนอเกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญ โดยเสนออาจารย์ ท่ีมีการสอน           
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนหรือมีประสบการณ์ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 รองประธานฯ ได้เสนอว่า กลุ่มเป้าหมาย จะเป็นอาจารย์ใหม่ เน้นอาจารย์ท่ีก าลังสนใจ หรือ
ก าลังท าวิจัยในช้ันเรียน และอยากเรียนรู้สภาพปัญหาในช้ันเรียน 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดหัวข้อท่ีสอดคล้องต่อความต้องการและเป็นประโยชน์
ต่อการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยท่ีประชุมเสนอหัวข้อท่ีเป็นประเด็นส าคัญไว้ดังนี้  
  ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติท่ีดีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับสมัครนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
  ๒) ด้านการวิจัย : แนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องของการวิจัยในช้ันเรียน   

วาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 ๕.๑ ประธานฯ ใหก้ารประชุมครั้งถัดไป จะเอาผู้เช่ียวชาญเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย และด าเนินการต่อไป 
ท้ังนี้หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้คณะกรรมทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 
                    (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
               กรรมการและเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ) 
                                 ตรวจรายงานการประชุม   


