
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คร้ังที่ 2/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ประชุมออนไลน ์

  
ผู้มาประชุม 
  1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ท่ีปรึกษา 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัย     ท่ีปรึกษา 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ   พัฒนาศักดิ์    ประธานกรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์   หงส์สุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์   ชาตินทุ    กรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงศ์   แซ่ตั้ง    กรรมการ 
  7. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์   ศรีหาเศษ    กรรมการ 
  8. อาจารย์ ดร.อัญชลี   วิมลศิลป์     กรรมการ 
  9. อาจารย์ ดร.นิสสรณ์   บ าเพ็ญ     กรรมการ 
  10. อาจารย์ ดร.ผกาวรรณ   นันทะเสน    กรรมการ 
  11. อาจารย์เหมือนแพร   รัตนศิริ     กรรมการ 
  12. อาจารย์สมกมล   รักวีรธรรม     กรรมการ 
  13. อาจารย์ปริวรรต   อิ่มสอาด     กรรมการ 
  14. อาจารย์พีรดา   วิชามุข     กรรมการ 
  15. อาจารย์เชน   ชวนชม     กรรมการ 
  16. นางสาวภิญญา   คงทรัพย์     กรรมการ 
  17. นางสาวกนกทิพย์   ไชยศิริ     กรรมการ 
  18. อาจารย์ ดร.อรชุลี   นิราศพ     กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวเนตรนภิศ    พหลยุทธ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
  
   
 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าท่ีให้กับประธานคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ รองประธานฯ ช้ีแจง เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ตรวจประกันมหาลัยรามค าแหง สรุปผล 
KM ระดับผ่านเกณฑ์ อยู่ในองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี 

วาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์  รองประธานฯ 
เสนอคณะกรรมการฯ ให้ตรวจสอบรายช่ือในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) หากมีการแก้ไข 
ให้แจ้งเลขาฯ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง พิจารณาเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต และการวิจัย  
 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “แนวปฏิบัติท่ีดีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับสมัครนักศึกษา 
ของคณะศึกษาศาสตร์” 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1. รศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 
 กล่าวว่า ควรเริ่มจากการสังเกตนักศึกษา ต้องมีค าถามปลายเปิด 2-3 ข้อ อาจารย์แต่ละเอกต้องถาม 
ในภาพรวม เริ่มจากการแนะน าตัวเอง 1.ดูบุคลิก 2.การส่ือสาร ครูต้องส่ือสารกับเด็กด้วยความอ่อนโยนและ
เมตตาเพื่อให้เด็กกล้าท่ีจะพูดความจริง ครูต้องแนะน าเกี่ยวกับการเรียนให้เด็กเข้าใจ คณะศึกษาศาสตร์ต้อง
เข้าเรียนนะ มีการสอบวัดแววความเป็นครู ลงรายละเอียดค าถามท่ีต้องถาม ท าไมจึงมาเป็นครู ท าไมจึงอยาก
เป็นครู อยากเป็นครูเพราะอะไร  
 วิธีการสร้างคุณภาพบัณฑิต 
 1. อาจารย์ท่ีปรึกษาควรพบกับนักศึกษาประจ าเอกบ่อยๆ เนื่องจากนักศึกษาอาจจะมีปัญหา
เพื่อท่ีจะให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ควรพบ 1-2 ครั้ง/เทอม 
 2. สอดแทรกวิชาชีพครูเข้าไปในวิชาท่ีตนเองสอน นักศึกษาจะได้ยินบ่อยๆ จะได้นึกถึงอยู่ตลอด 
3.การออกเสียงภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2. อ.เยาวพรรณ ทิมทอง 
 กล่าวว่า ต้องมีค าถามกับนักศึกษาว่า เหตุใดจึงอยากเรียนครู? เหตุใดมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
รามค าแหง? มีค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติขึ้นให้นักศึกษาตอบ เพื่อทดสอบความเป็นครู และสอบถาม
เกี่ยวกับเอกท่ีนักศึกษาอยากเรียน ต้องแนะแนวทางให้กับนักศึกษาตามความถนัดของนักศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง 



 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3. อ.ดร.สง่า วงค์ไชย 
 กล่าวว่า ปัญหาท่ีพบเจอ คือ 1. เด็กบางคนก้าวเข้ามายังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไร 2.ปัญหาในเรื่องของ
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องรู้วิธีการงงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องรู้สถานท่ีเช่น หน่างงาน หรืออาคาร
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง และวิธีการเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีความรอบรู้เกี่ยว มร.1 ให้
ความส าคัญของการเป็นท่ีปรึกษา รู้ปัญหาของนักศึกษา เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ตรงจุด 
  
ด้านการวิจัย หัวข้อ “แนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องของการวิจัยในช้ันเรียน” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1. อ.ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม 
 กล่าวว่า พูดคุยกับเด็กเรื่องวิจัยในขั้นเรียน คือ การเกิดปัญหาในห้องเรียนแล้วน ามาแก้ไข การ
ออกแบบการเรียนรู้ เป็นการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา เป้าหมาย คือ เสริมส่วนท่ีขาด และพัฒนาส่วนทีมี
ของผู้เรียน การตรวจสอบและประเมินผลต้องเป็นระบบและขั้นตอน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2. ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ ลักษณา 
 กล่าวว่า การวิจัยในบริบทของช้ันเรียน 1. ท าตามความเช่ียวชาญ 2. เริ่มจากงานท่ีท าและส่ิงรอบตัว 
3. เล็กๆ แต่สวยงาม 4. ท างานเป็นทีม อาจารย์ใหม่ๆ ควรเริ่มจากส่ิงใกล้ตัว เล็กๆ แต่สวยงาม “งานวิจัยท่ีคือ
งานวิจัยท่ีเสร็จ” 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบเนื้อหาสาระของทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีมาให้ความรู้ ท่ีจะ

น าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการของ KM ของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 

วาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
๕.๑ ประธานฯ ให้การประชุมครั้งถัดไปของคณะอนุกรรมการย่อย ด้านละ 3 ครั้ง เกี่ยวกับ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการผลิตบัณฑิต เป้าหมาย คือ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับสมัคร

นักศึกษาใหม ่

ด้านการวิจัย เป้าหมาย คือ อาจารย์ขอทุน ในรอบปี 2564 ท่ีเกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน 

 
เลิกประชุมเวลา  12.๐๐ น. 
 
 
                    (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
              กรรมการและเลขานุการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม  
       
 
    
 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ) 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


