
รายงานสรุป 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะทัศนมาตรศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ภายใต้หัวข้อ 

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ” 

และ 

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนนุจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 











 

แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (แผนการดำเนินงาน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้านการเรียน
การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

องค์ความรู้ที่จำเป็น(K) : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ 

ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
-การหาประเด็นคำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเรียนการ
สอน 
 
 
-จัดตั้ง คณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
 
- มีคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ง าน แ ผ น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและ
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการการ
จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ไม่
ปกติ 

 
 
- ได้ข้อสรุปวิธีการ
การจัดการเรียน
การสอนใน
สถานการณ์ไม่ปกติ
ที่เคยใช้ในอดีต  
- มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู้ 

 
ม.ค. - ก.ค. 
๖๔ 

 
- นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ใหมม่าพัฒนา
ปรับปรุงเป็นแนว
ปฏิบัติ 

 
- ได้แนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียน
การสอนใน
สถานการณ์ไม่ปกติ 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
-จัดทำเอกสาร เผยแพร่ หรือ web 
site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-จำนวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ web 
site 

 
- มีเอกสารเผยแพร่ 
ทั่วถึง หรือม ีweb 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้
ไปใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-ประชุมเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติ   

 
มีบุคลากรในคณะ
เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ ๕๐ 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (แผนการดำเนินงาน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ด้านงานวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้เข้าถึงงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 
 

พัฒนากระบวนการทำงานด้านวิจัย 
 
 
 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการวิจัย 

องค์ความรู้ที่จำเป็น(K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐ 

ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
-การหาประเด็นคำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการวิจัย 
 
 
-จัดตั้ง คณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการวิจัย 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
- มีคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ง าน แ ผ น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและ
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการเขียน
ข้อเสนอแบบโครง
ร่างงานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 
 
- ได้ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอแบบ
โครงร่างงานวิจัย
เพ่ือขอทุน
สนับสนุนเคยใช้ใน
อดีต  
- มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
50% 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู้ 

 
ม.ค. - ก.ค. 
๖๔ 

 
-นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์
ใหมม่าทดลองใช้จาก
การเขียนแบบโครง
ร่างงานวิจัยและ
ได้รับทุนสนับสนุน
จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำมาพัฒนา
ให้เป็นแนวปฏิบัติ 

 
-ได้แนวปฏิบัติ/
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอแบบโครง
ร่างงานวิจัย เพ่ือขอ
ทุนสนับสนุน จาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
-จัดทำเอกสาร เผยแพร่ หรือ web 
site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-จำนวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ web 

 
- มีเอกสารเผยแพร่ 
ทั่วถึง หรือม ีweb 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

site 
 

site 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้
ไปใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-ประชุมเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติการเขียน
แบบเสนอโครงร่าง
งานวิจัย 

 
- มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
50% 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  6  เดือน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้านการเรียน
การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

องค์ความรู้ที่จำเป็น(K) : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ 

ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
-การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-แผนปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
 
-มีคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ง าน แ ผ น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
-แผนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์  

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ไม่
ปกติ 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการก
จัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์
ไม่ปกติที่เคยใช้ใน
อดีต  
-มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
50% 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู้ 

 
ม.ค. - ก.ค. 
๖๔ 

 
- นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ใหมม่าพัฒนา
ปรับปรุงเป็นแนว
ปฏิบัติ 

 
-ได้แนวปฏิบัติใน
การประกาศ
คะแนนและผล
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร่ หรือ web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ web 
site 

 
-มีเอกสารเผยแพร่ 
ทั่วถึง หรือม ีweb 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไป
ใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
ประชุมเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติ 

 
มีบุคลากรในคณะ
เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ ๕๐ 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 
 
 
 

        



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  6  เดือน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ด้านงานวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้เข้าถึงงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 
 

พัฒนากระบวนการทำงานด้านวิจัย 
 
 
 

 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการวิจัย 

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐ 
ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
- การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการวิจัย 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่อง
การวิจัย 
-มีคณะ
กรรมการฯ 
 
-จัดประชุม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  
ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
-มีคณะกรรม 
การดําเนินงาน 
 
 -มีการจัดประ 
ชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
 
 
 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
-ร้อยละของ
คณาจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนเคย
ใช้ในอดีต 
 
 
 
-มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 
50 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

 
ม.ค. - 
ก.ค. ๖๔ 

 
 -นำความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์
ใหมม่าทดลองใช้
จากการเขียน
แบบโครงร่าง
งานวิจัยและ
ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำมา

 
-ได้แนวปฏิบัติ/
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอแบบ
โครงร่างงานวิจัย 
เพ่ือขอทุน
สนับสนุน จาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



พัฒนาให้เป็น
แนวปฏิบัติ 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
จัดทําเอกสาร เผยแพร่ / web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ 
website 

 
มีเอกสารเผยแพร่
ทั่วถึง หรือ web 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 
 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
- ประชุมเพ่ือ
แบ่งปันความรู้ 
แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติการ
เขียนแบบเสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

 
- มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 50% 

 
คณาจารย์ใน
คณะ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  ๙  เดือน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้านการเรียน
การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

องค์ความรู้ที่จำเป็น(K) : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ 

ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
-การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-แผนปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
 
-มีคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ง าน แ ผ น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
-แผนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์  

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ไม่
ปกติ 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการก
จัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์
ไม่ปกติที่เคยใช้ใน
อดีต  
-มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
50% 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู้ 

 
ม.ค. - ก.ค. 
๖๔ 

 
- นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ใหมม่าพัฒนา
ปรับปรุงเป็นแนว
ปฏิบัติ 

 
-ได้แนวปฏิบัติใน
การประกาศ
คะแนนและผล
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร่ หรือ web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ web 
site 

 
-มีเอกสารเผยแพร่ 
ทั่วถึง หรือม ีweb 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไป
ใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
ประชุมเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติ 

 
มีบุคลากรในคณะ
เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ ๕๐ 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 
 
 
 

        



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  ๙  เดือน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ด้านงานวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้เข้าถึงงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 
 

พัฒนากระบวนการทำงานด้านวิจัย 
 
 
 

 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการวิจัย 

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐ 
ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
- การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการวิจัย 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่อง
การวิจัย 
-มีคณะ
กรรมการฯ 
 
-จัดประชุม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  
ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
-มีคณะกรรม 
การดําเนินงาน 
 
 -มีการจัดประ 
ชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
 
 
 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
-ร้อยละของ
คณาจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนเคย
ใช้ในอดีต 
 
 
 
-มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 
50 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

 
ม.ค. - 
ก.ค. ๖๔ 

 
 -นำความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์
ใหมม่าทดลองใช้
จากการเขียน
แบบโครงร่าง
งานวิจัยและ
ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำมา

 
-ได้แนวปฏิบัติ/
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอแบบ
โครงร่างงานวิจัย 
เพ่ือขอทุน
สนับสนุน จาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



พัฒนาให้เป็น
แนวปฏิบัติ 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
จัดทําเอกสาร เผยแพร่ / web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ 
website 

 
มีเอกสารเผยแพร่
ทั่วถึง หรือ web 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 
 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
- ประชุมเพ่ือ
แบ่งปันความรู้ 
แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติการ
เขียนแบบเสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

 
- มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 50% 

 
คณาจารย์ใน
คณะ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  ๑๒  เดอืน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้านการเรียน
การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

องค์ความรู้ที่จำเป็น(K) : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ 

ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
-การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-แผนปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
 
-มีคณะกรรมการ
ด ำ เนิ น ง าน แ ผ น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
-แผนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์  

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ไม่
ปกติ 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการก
จัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์
ไม่ปกติที่เคยใช้ใน
อดีต  
-มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
50% 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู้ 

 
ม.ค. - ก.ค. 
๖๔ 

 
- นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ใหมม่าพัฒนา
ปรับปรุงเป็นแนว
ปฏิบัติ 

 
-ได้แนวปฏิบัติใน
การประกาศ
คะแนนและผล
การศึกษาแก่
นักศึกษา 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร่ หรือ web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ web 
site 

 
-มีเอกสารเผยแพร่ 
ทั่วถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไป
ใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
ประชุมเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้ แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติ 

 
มีบุคลากรในคณะ
เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ ๕๐ 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 
 
 
 

        



แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (ผล  ๑๒  เดอืน) 
ชื่อหน่วยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ด้านงานวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้เข้าถึงงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 
 

พัฒนากระบวนการทำงานด้านวิจัย 
 
 
 

 

 

 



แบบฟอร์มKM แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการวิจัย 

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตัวชี้วัด ( KPI) : ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐ 
ลำดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การค้นหาความรู้ 
- การหาประเด็นคำถามและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่องการวิจัย 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ส.ค. ๖๓ – 
มี.ค. ๖๔ 

 
-ข้อสรุปประเด็น
คำถามและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ในเรื่อง
การวิจัย 
-มีคณะ
กรรมการฯ 
 
-จัดประชุม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
-ประเด็น/หัวข้อ  
ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
-มีคณะกรรม 
การดําเนินงาน 
 
 -มีการจัดประ 
ชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
 
 
 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
 
ม.ค.- ก.ค. 
๖๔ 

 
 
-ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
-ร้อยละของ
คณาจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
-ได้ข้อสรุปวิธีการ
เขียนข้อเสนอ
แบบโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนเคย
ใช้ในอดีต 
 
 
 
-มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 
50 

 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ 
-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

 
ม.ค. - 
ก.ค. ๖๔ 

 
 -นำความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์
ใหมม่าทดลองใช้
จากการเขียน
แบบโครงร่าง
งานวิจัยและ
ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำมา

 
-ได้แนวปฏิบัติ/
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอแบบ
โครงร่างงานวิจัย 
เพ่ือขอทุน
สนับสนุน จาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 



พัฒนาให้เป็น
แนวปฏิบัติ 

๔. การเข้าถึงความรู้ 
จัดทําเอกสาร เผยแพร่ / web site  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
จํานวนเอกสาร 
เผยแพร่ หรือ 
website 

 
มีเอกสารเผยแพร่
ทั่วถึง หรือ web 
site 

 
คณาจารย์ใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 
 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-คณะกรรมการ KM และผู้ใช้ KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนำความรู้ไปใช้ 

 
ก.ค. ๖๔ 

 
- ประชุมเพ่ือ
แบ่งปันความรู้ 
แนะนำการใช้
แนวปฏิบัติการ
เขียนแบบเสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

 
- มีอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 50% 

 
คณาจารย์ใน
คณะ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 





กำหนดการ 

โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้คณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 256๓ 

การแลกเปลี่ยนความรู้คณะทัศนมาตรศาสตร์ด้านการเรยีนการสอนหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ์ไม่ปกติ” และด้านการวิจัยหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อการขอ

ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

 

วันที่ ๗ กันยายน 256๓ 

เวลา 1๕.00- 1๖.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แจ้งผลการประเมินโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ประจำปี 256๒ 

- กำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประจำปี 256๓ 

- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ

สอนและการวิจัย ประจำปี 256๓ 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม 256๓ 

เวลา 1๓.๓0- 1๕.๓0 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัย  

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 256๓ 

เวลา 1๕.00- 1๖.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- เสนอร่างแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

- นำแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยไปปฏิบัติจริง 

วันที่ ๓ ธันวาคม 256๓ 

เวลา 13.๓0- 1๕.๓0 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในอดีตและปัจจุบัน 

- เสนอร่างแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

วันที่ ๒๖ มกราคม 256๔ 

เวลา 1๕.00- 1๖.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัย  

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

- รวบรวมและสรุปเทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัย 

 



วันที่ 1๕ กุมภาพันธ์ 256๔ 

เวลา 1๕.00- 1๖.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  

วันที่ 11 มีนาคม 256๔ 

เวลา 1๕.00- 1๖.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 

วันที่ ๘ เมษายน 256๔ 

เวลา 1๓.00- 1๔.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- เสนอร่างแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

- นำแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนไปใช้จริง 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 256๔ 

เวลา 13.00- 1๔.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

วันที่ 2๒ มิถุนายน 256๔ 

เวลา 10.00- 1๑.00 น. -    ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

- นำเสนอแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุง และสรุปผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ ด้าน

การวิจัย 

- นำเสนอแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุง และสรุปผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ ด้าน

การเรียนการสอน 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 































































































ผลประเมินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ 

เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ” 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผ่านทางการประชุมออนไลน์ Google Meet 

 

ตอนที่ ๑ สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๘ คน แบ่งเป็น เพศชาย ๒ คน เพศหญิง ๖ คน  

• สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์สายวิชาการ   

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

๑. ก่อนการประชุม คณาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่

ปกติ 

๒.๑๓ ๑.๒๕ ๒ 

๒.  หลังการประชุม คณาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่

ปกติ 

๔.๐๐ ๐.๗๖ ๔ 

๓.  แนวทางปฏิบัติ การเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ มีความเหมาะสมและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปได้ 

๔.๓๖ ๐.๕๒ ๔ 

๔.  ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ๔.๒๕ ๐.๗๑ ๔ 

ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     

หัวข้อในการทำ KM การวิจัยในครั้งถัดไป การจัดสอบออนไลน์ 

 

 

 

 



ผลประเมินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ 

เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผ่านทางการประชุมออนไลน์ Google Meet 

ตอนที่ ๑ สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๘ คน แบ่งเป็น เพศชาย ๑ คน เพศหญิง ๖ คน ไม่ระบุเพศ ๑ คน  

• สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์สายวิชาการ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

๑. ก่อนการประชุม คณาจารย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแบบโครง

ร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒.๕๐ ๑.๔๑ ๔ 

๒.  หลังการประชุม คณาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่าง

งานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔.๑๓ ๐.๖๔ ๔ 

๓.  หลังการประชุม คณาจารย์มีประสบการณ์การเขียนข้อเสนอแบบโครงร่าง

งานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓.๗๕ ๐.๗๑ ๔ 

๔.  แนวทางและเทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัย มีความเหมาะสม

และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในครั้ง

ต่อไปได้ 

๔.๓๘ ๐.๘๓ ๕ 

๕.  ได้รับเทคนิคและแนวทางการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุน

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใด 

๔.๑๓ ๐.๘๓ ๔ 

๖.  ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ๔.๐๐ ๐.๗๖ ๔ 

ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     

หัวข้อในการทำ KM การวิจัยในครั้งถัดไป การเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากคณะฯ 



1 
 

การจดัการความรู ้คณะทศันมาตรศาสตร ์ปีการศกึษา 2563  แกไ้ขล่าสดุ 10 มิถนุายน 2564 

แนวปฏิบัติที่ด ีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

สถานการณ์ไม่ปกติ: ทุกสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ หรือหากมีการจัดการ
เรียนการสอนแล้วอาจมีความเสี่ยงส่งผลให้มีอันตรายแก่ผู้สอนและผู้เรียน เช่น การเกิดโรคระบาด, ภัย
ธรรมชาติ, การชุมนุม 

1.      หากสถานการณ์เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถึงสถานการณ์, กำหนดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2.      หากสถานการณ์ดำเนินไปในระยะเวลาหลายสัปดาห์ คณะฯ ทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนด
แนวทางการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.1.   วชิาบรรยาย ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 

2.2.   วชิาปฏิบัติ ประเมินตามสถานการณ์ พยายามจัดการเรียนการสอนในช่วงที่สถานการณ์กลับมา
เป็นปกต ิหรือปรับวิธีการสอนเท่าท่ีทำได้ 

  

การบรรยายทางออนไลน์ 

1.      เตรียมความพร้อมการเรียนทั้งผู้เรียนและผู้สอน มีการตกลงรูปแบบการสอน, ช่องทาง/วิธีการสอน, การ
ประเมินผล ทำความเข้าใจและตกลงกับนักศึกษาล่วงหน้า โดยระบุช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ใน มคอ.3 
(course syllabus)  

2.      การใช้ระบบอีเมล์/โดเมนของมหาวิทยาลัย (@rumail.ru.ac.th ด้วยระบบ Google Workspace - ชื่อเดิม 
G Suite) จะสามารถใช้บริการของ Platform (อีเมล์, ชุดโปรแกรมสำนักงานและพ้ืนที่จัดเก็บบน Cloud) ได้
มากกว่าอีเมล์ของบุคคลทั่วไป (Gmail ของส่วนตัว) และดีกว่าในแง่ของความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งต่อกันภายใน
องค์กร 
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การเตรียม Account เพื่อใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มร. 

1.  ระบบสารสนเทศของมร. มีไว้เพ่ือบริการในการเรียนการสอนมี 2 ระบบให้เลือกใช้คือ Google และ Office 
365 

2.  สำหรับบุคลากร การใช้ระบบ Google ใช้ @rumail.ru.ac.th, sign-in ผ่าน gmail.com 

การใช้ระบบ Office 365 ใช้ @ru.ac.th, sign-in ผ่าน https://www.office.com/ 

3.  บุคลากรและนักศึกษา สามารถใช้บริการจาก Google ได้ โดยต้องมี account email ที่เป็น 
@rumail.ru.ac.th ก่อน ลงทะเบียนทาง https://beta-e-
service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus  

4.  นักศึกษาจะสามารถใช้บริการจาก Office 365 ได้ ถ้าไปลงทะเบียนเพ่ิมที่ 
https://www.microsoft.com/en-US/education/products/office (ถ้าไม่ลงทะเบียนสามารถใช้งาน 
google ได้ปกติ) 

5.  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากสถาบันคอมพิวเตอร์ https://computer.ru.ac.th/ สอบถามการใช้อีเมลโดยตรง
โทร 02-310-8845 

 

3.      ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา 

3.1 อีเมล 

3.2 Line ส่วนตัว หรือ กลุ่ม 

3.3 Google Classroom: หอ้งเรียนเสมือนจริง สามารถประกาศ มอบหมายงาน/ทำการทดสอบ ให้
คะแนน แชร์เอกสารการเรียน รวมในท่ีเดียว, Link ไปสู่ Google Meet เพ่ือสอนหรือวิดีโอคอล, Google 
Calendar เพ่ือการนัดหมาย แชร์ปฏิทินร่วมกัน, Google Drive ที่รวมเอกสารในชั้นเรียนบน cloud, ใช้งานบน
Internet Browser ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าใช้งานใน tablet หรือ smartphone ต้องดาวน์
โหลดหลาย application จึงจะใช้งานได้ราบรื่น 
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**หากใช้ account @rumail ในการสร้าง Classroom จะเพ่ิมครูหรือนักเรียนที่ใช้เฉพาะอีเมล @rumail 
เท่านั้น** 

3.4   Microsoft Team: ห้องเรียนเสมือนจริงคล้ายกับ Google Classroom แต่รวมหลายฟังค์ชั่นการใช้
งานในโปรแกรมเดียว ทั้ง Video Call และ การประกาศต่างๆ, สามารถแยกห้องย่อยได้ เหมาะกับ problem-
based lecture, เชื่อมต่อการใช้โปรแกรมของ Microsoft Office ได้ง่าย, ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมในเครื่องจึงใช้ 
performance ของเครื่องมากกว่าระบบอ่ืน เช่น Google ที่สามารถใช้บน Internet Browser ไม่ต้องลงโปรแกรม
ในเครื่อง 

3.5 ช่องทางอ่ืนๆที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

4.      เลือกวิธีการการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของรายวิชาและความถนัดของอาจารย์ผู้สอน 

4.1 การสอนสด นักศึกษาเข้าเรียนตามเวลา 

4.2 การบันทึกการบรรยายล่วงหน้า นักศึกษาสามารถเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ (On-Demand) 

4.3 ผสมผสาน บางหัวข้อใช้การสอนสด บางหัวข้อใช้การบันทึกการบรรยายล่วงหน้า 

  

การสอนออนไลน์สด ตามเวลาที่กำหนดหรือตกลงกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

เหมาะกับบทเรียนที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือผู้เรียนด้วยกันเอง และการนำเสนองาน  

มีข้อจำกัดในการนำการบันทึกการบรรยายไปใช้ในปีการศึกษาถัดไป หากการบรรยายผสมกับการอภิปรายของ
นักศึกษาในเวลาเดียวกัน อาจต้องตัดต่อวิดีโอเฉพาะส่วนที่บรรยาย 

ในสถานการณ์ท่ีหลายคณะจำเป็นต้องสอนออนไลน์  Cyber classroom ของมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอสำหรับ
ทุกคณะ คณาจารย์ในคณะจึงจำเป็นต้องจัดการสอนออนไลน์ด้วยตนเองหรือใช้อุปกรณ์ของคณะ มีขั้นตอนดังนี้ 

1.      นัดหมายเวลากับนักศึกษา ในช่องทางการสื่อสารที่ตกลงกัน 

2.     ส่ง Link การเข้า Video Call เพ่ือใช้สอนแก่นักศึกษา 
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3.       อาจารย์ผู้สอนสามารถ แชร์หน้าจอ ขึ้น PowerPoint slide ที่ใช้สอนได้ โดยผู้สอนสามารถอนุญาตหรือ
ปิดไม่ให้ผู้เรียนแชร์หน้าจอของตัวเองได้ เมื่อแชร์หน้าจอจะแชร์ทีละคน 

4.      สามารถเปิดไวท์บอร์ด (Whiteboard) เสมือนการเขียนบนกระดานในห้องเรียน ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเขียนบนไวท์บอร์ด บันทึกและแชร์ต่อได้ เมื่อกดจะนำไปสู่หน้าต่างใหม่ของ Jamboard ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ฟังชั่นของ Google 

5.      ขณะที่สอนสด สามารถบันทึกการบรรยายได้ และสามารถนำคลิปให้นักศึกษาได้ศึกษาย้อนหลังได้ และ
สะดวกสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้อาจารย์ต้องเตรียมพ้ืนที่จัดเก็บไฟล์วิดิโอด้วย 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้งาน Email ในโดเมนของมหาวิทยาลัย (@rumail.ru.ac.th) และ Gmail 
ส่วนตัว 
เมื่อใช้ในระบบ Google Meet และ Google Classroom 

@rumail.ru.ac.th Gmail ส่วนตวั 

1. บันทึกการสนทนาทั้ง Video call, Shared 
screen, chat ใน Google Meet ได ้

 

2. เมื่อใช้งาน Google Classroom สามารถสร้าง 
Link ประจำห้องเรียน สำหรับสนทนาใน Google 
Meet โดยไม่ต้องแชร์ Link ใหม่ในทุกครั้งที่เรียน ครู
ในห้องเรียนสามารถ reset Link นี้ได้ 

3. สามารถเปิดไวท์บอร์ด (Whiteboard) เสมือนการ
เขียนบนกระดานในห้องเรียน ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเขียนบนไวท์บอร์ด บันทึกและแชร์ต่อได้ เมื่อ
กดจะนำไปสู่หน้าต่างใหม่ของ Jamboard ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในฟังชั่นของ Google Meet 

1. ไม่สามารถบันทึกการสนทนาใน Google Meet 
ได้ และ ในอนาคตอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้งาน 
Google Meet 

2. ไม่มีฟังชั่นสร้าง Link ประจำห้องเรียนสำหรับ
สนทนาใน Google Meet 

 
3. ไม่สามารถเปิดไวท์บอร์ด เหมือนกับ rumail 
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การสอนโดยบันทึกการบรรยายล่วงหน้าและให้นักศึกษาเรียนเวลาใดก็ได้ (On-Demand) 

เหมาะกับวิชาบรรยายที่ไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษามากนัก อาจารย์สามารถใช้วิดีโอบันทึกการ
บรรยายมาใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้ นักศึกษาสามารถทบทวนได้บ่อยครั้งตามต้องการ ทั้งนี้ควรมีช่องทางสำหรับ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

1. อาจารย์ผู้สอนเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์ พ้ืนที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การบันทึกวิดีโอการบรรยาย 

2. เลือกโปรแกรมในการใช้บันทึกหน้าจอ 
2.1 OBS ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกบันทึกวิดีโอเป็นไฟล์ .mp4 

หรือ .mkv (.mkv บันทึกต่อจากไฟล์เดิมได้ถ้าไฟดับ), กำหนดขอบเขตของหน้าจอที่จะบันทึกบน
วิดีโอได,้ สามารถเพ่ิมช่องสำหรับบันทึกหน้าผู้สอนได้ 

2.2 Gamebar ที่มีอยู่แล้วใน Window ไม่ต้องดาวน์โหลด (กด Window Logo + G) ไม่สามารถ 
pause ได,้ บันทึกวิดีโอเป็นไฟล์ .mp4 เท่านั้น, ไฟล์มีขนาดใหญ่, บันทึก Slide show ของ 
Powerpoint เป็น Full screen ไม่ได้ อาจต้องแสดงเป็น Reading View แทน ซึ่งไม่ได้ฉายเต็ม
หน้าจอแต่ยังแสดง animation ได ้

3. ตัดแต่งคลิปวิดีโอ 
3.1 ตัดเฉพาะหัว/ท้าย (Trim) คลิกขวาที่ไฟล์ Open with photo --> edit --> trim 
3.2 ตัดต่อที่ซับซ้อนขึ้น/ต่อไฟล์ ต้องใช้โปรแกรมที่ Professional มากขึ้น เช่น  Premiere Pro, Magic 

Video Pro ที่เสียค่าใช้จ่าย 
3.3 โปรแกรมตัดต่อวิดิโอไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ShotCut, Open Shot Video Editor ดาวนโ์หลดจาก

เว็บไซต์ของแต่ละโปรแกรม 
3.4 ย่อไฟล์ให้เล็กลง ใช้โปรแกรม HandBreak  ย่อไฟล์วิดีโอให้ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 720 pixel 

ซึ่งไฟล์วิดิโอระยะเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง จะมีขนาดประมาณ 320 MB (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
มืออาชีพจะได้ไฟล์ใหญ่) 

4. อัพโหลดไฟล์วิดีโอใน Platform ที่เลือกใช้ & แชร์ Link วิดีโอให้แก่นักศึกษา 
4.1 Google Drive: สามารถตั้งค่าการแชร์ได้ว่าจะให้ผู้ที่มี Link ดาวน์โหลดไฟล์ได้หรือไม่ 
4.2 YouTube: ตั้งค่าการแชร์แบบ Unlisted ผู้ที่มี Link เท่านั้นที่ดูได้ ไม่สามารถ search แล้วเจอ 
4.3 Google Classroom: อัพโหลดในห้องเรียนโดยตรง (ไฟล์จะอยู่ใน Google drive โฟลเดอร์ของ

ห้องเรียนนั้นๆ) หรือแชร์ Link วิดีโอที่อัพโหลดบนที่อ่ืนๆไว้แล้ว 
4.4 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย: ต้องศึกษาประเภทและขนาดของไฟล์เพื่ออัพโหลด 
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ในคาบเรียนภาคปฏิบัต ิ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนว่าจะปรับการเรียนการสอนอย่างไร 
• การเลื่อนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือจำเป็นต้องรวมกลุ่มที่คณะเท่านั้น 
• ปรับรูปแบบการสอน เช่น สาธิตการปฏิบัติทางออนไลน์, จัดอุปกรณ์ท่ีนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
• ปรับรูปแบบการประเมินผล เช่น นักศึกษาอัดวิดีโอสาธิตการปฏิบัติ 

*กรณีอยู่ในช่วงโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ/คำแนะนำ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ* 
• ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
• จำกัดจำนวนคนในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการ Social Distancing 
• สอบถามประวัติความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ 
• วัดอุณหภูมิ 
• ลงบันทึกการเข้าเรียน/เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคาบ เพ่ือการติดตามสอบสวนโรค 
• ลดการสัมผัส เคร่งครัดในการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยๆ/ทุกครั้งก่อนหลังการสัมผัสตัว

ผู้ป่วยและผู้ร่วมปฏิบัติการ 
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การจดัการความรู ้คณะทศันมาตรศาสตร ์ปีการศกึษา 2563  แกไ้ขล่าสดุ 10 มิถนุายน 2564 

แนวปฏิบัติที่ด ี“เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อการขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

1.   คณาจารย์ต้องจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ให้เรียบร้อยและเสนอ

ขอรับการพิจารณาในช่วงวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  

2.   เสนอโครงร่างการวิจัยขอทุนตามหัวข้อที่ สวพ. ต้องการ เพ่ือให้ตรงวัตถุประสงค์การให้ทุน ตามยุทธศาสตร์

ชาติ หรือสถานการณ์ของประเทศ/มหาวิทยาลัย/สวพ. ที่เน้นให้ทุนตามปีงบประมาณ 

2.1 ในกรณีที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรที่ทราบข้อมูลหรือเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ อาจจะทำให้สามารถทราบวัตถุประสงค์หรือกรอบการวิจัยในช่วงเวลานั้น ๆ รวมถึงทำให้รับทราบ

ข้อจำกัด และโอกาสในการได้รับทุน  

2.2 หัวข้อที่มีโอกาสถูกปฏิเสธการได้รับจัดสรรทุน ซึ่งควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ หัวข้อด้านสังคมศาสตร์ที่อาจ

ไม่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และหัวข้อที่มีกระบวนการวิจัยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

3.  คณาจารย์ผู้ขอทุนควรศึกษาสัญญาการรับเงินอุดหนุนการวิจัย เงื่อนไขการขอขยายเวลา ข้อกำหนดและ

ระยะเวลาของทุนวิจัย 

4.  คณาจารย์ผู้ขอทุนควรต้องพิจารณาความยากง่ายของงาน และภารกิจอ่ืน ๆของตนเองเพ่ือให้สามารถ

ดำเนินการวิจัยได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้  

5.  คณาจารย์ต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม วจ.1 และ วจ.1.1 ให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถประสานงาน

กับเจ้าหน้าที่ของ สวพ. ให้ช่วยตรวจสอบรูปแบบได้ 

6.  คณาจารย์ต้องกำหนดงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=53 

• ข้อบังคับ มร. การวิจัย 2553 

• ประกาศ มร. หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 

• ระเบียบ มร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553 

• ระเบียบ มร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553 

• ระเบียบ มร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 
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การจดัการความรู ้คณะทศันมาตรศาสตร ์ปีการศกึษา 2563  แกไ้ขล่าสดุ 10 มิถนุายน 2564 

• ระเบียบ มร. เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2552 

• ระเบียบ มร. เงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 2552 

7.  คณาจารย์ต้องเบิกเงนิงบประมาณการวิจัยตามระเบียบของ สวพ. หากรายการเบิกใดอยู่ภายนอกระเบียบฯ ให้

ผู้วิจัยหาระเบียบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนของรัฐเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 

ซึ่งจำนวนเงินที่สามารถเบิกได้นั้น เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของ สวพ. 

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพื่อการ

วิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

• ตัวอย่างแหล่งอ้างอิงที่ง่ายต่อการศึกษาและปรับใช้ จากมหาวิทยาลัยสงคลานครินทร์ 

https://rdo.psu.ac.th/th/images/D3/PR-news/2562/Fund/innofund62-Account.pdf 

8.  ในกรณีที่คณาจารย์ผู้ขอทุนวิจัย มีโอกาสนำเสนอโครงร่างการวิจัยด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการผู้พิจารณา

จัดสรรทุนวิจัย คณาจารย์ต้องไม่แสดงอาการก้าวร้าวหรือไม่พอใจเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และ

ขอให้น้อมรับข้อเสนอแนะและปรับแก้ไขในโครงร่างการวิจัยต่อไป 

9.   คณาจารย์ต้องตรวจการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมของหน่วยงานที่มีการข้อตกลงร่วมกับ 

สวพ. ได้แก่ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้นจึงจะเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ 

 10.   คณาจารย์ต้องศึกษาวิธีการจากขอรับทุนวิจัยจากคู่มือและขั้นตอนดำเนินการวิจัยที่จัดทำโดยสวพ. อย่าง

ละเอียดก่อนส่งข้อเสนอทุนวิจัยให้ สวพ. พิจารณา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.researcher.ru.ac.th/ 

 



ผลการประเมิน แนวปฏิบัติ “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ” 

โดย ผู้ใช้งานและจัดการเรียนการสอน 

 

ตอนที่ ๑ สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๘ คน แบ่งเป็น เพศชาย ๒ คน เพศหญิง ๖ คน  

• สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์สายวิชาการ ซึ่งใช้แนวปฏิบัติ  

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

๑. แนวปฏิบัติ การเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ  ง่ายต่อการปฏิบัติตามหรือ

ประยุกต์ใช้ 

๓.๘๘ ๐.๘๓ ๔ 

๒.  ความเหมาะสม ด้านปริมาณของเนื้อหา ในแนวปฏิบัติ การเรียนการสอนใน

สถานการณ์ไม่ปกติ 

๓.๗๕ ๐.๗๑ ๔ 

๓.  คุณภาพของเนื้อหา ในแนวปฏิบัติ การเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ ๔.๑๓ ๐.๘๓ ๔ 

๔.  สามารถนำแนวปฏิบัติ เป็นตัวช่วยในการพัฒนาหรือวางแผนการเรียนการสอน

ในสถานการณ์ไม่ปกติต่อไป 

๔.๒๕ ๐.๘๙ ๕ 

 

ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     

-ไม่มี- 

 

 

 

 



ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดย นักศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 

เมื่ออาจารย์จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

 

ตอนที่ ๑ สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๔๙ คน แบ่งเป็น เพศชาย ๖ คน เพศหญิง ๔๓ คน  

• สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ที่สอนโดยคณาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

จัดการความรู้ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็น 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. เป็นผู้ตรงเวลา มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการสอน 

๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

๓. มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งกาย วาจา และใจ 

๔. ปฏิบัติตนอย่างเป็นธรรมและไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนักศึกษา 

๔.๖๗ 

๔.๖๓ 

๔.๖๐ 

๔.๖๓ 

๐.๕๕ 

๐.๖๒ 

๐.๖๔ 

๐.๖๒ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ประสิทธิภาพการสอน 

๕. มีการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกระบวนวิชาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

เรียน 

๖. ใช้สื่อการสอนหรือวิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม 

๗. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๘. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 

๙. มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 

๑๐. มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๑๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและความรับผิดชอบของนักศึกษา 

๑๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทักษะการสื่อสาร/ใช้ข้อมูลตัวเลข 

๔.๕๒ 

 

๔.๓๓ 

๔.๓๕ 

๔.๓๐ 

๔.๓๕ 

๔.๓๑ 

๔.๓๖ 

๔.๔๒ 
 

๐.๗๒๕ 

 

๐.๘๐ 

๐.๙๕ 

๐.๘๓ 

๐.๘๒ 

๐.๘๙ 

๐.๗๘ 

๐.๗๔ 

๕ 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 



ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการสอน 

๑๓. นักศึกษาสามารถนำความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้ 

๑๔. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย 

๑๕. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย 

๑๖. มีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

๔.๒๕ 

๔.๓๖ 

๔.๔๑ 

๔.๓๓ 

๐.๙๗ 

๐.๘๖ 

๐.๗๘ 

๐.๘๓ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

 

ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอแบบโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๑ โครงการ 

ได้แก่หัวข้อ 

• การใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานในการศึกษาวิจัยในสถานการณ์ที่

ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการกลายพันธ์ในยีน IL-18 

(ภาษาอังกฤษ) A study of systemic review and meta-analysis for research during social 

distancing  of the association between hepatitis C viral  infection and IL-18 gene 

polymorphisms 

โดยอาจารย์นาตยา ไชยเวียง และอาจารย์ ดร. ธีระ โพยมทิพย์ 

 

ทั้งนี้ คณาจารย์ภายในคณะมีการขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม

จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้รับการอนุมัติให้ได้รับทุน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค 

COVID-19 ที่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในช่วงการประกาศผลและเซ็นสัญญารับทุน คณาจารย์ผู้ทำวิจัยจึง

ปฏิเสธการรับทุน จำนวน ๓ โครงการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาการทำวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม

เงื่อนไขอย่างแน่นอน และพิจารณาขอทุนจากแหล่งอ่ืนในช่วงเวลาที่เหมาะสมแทน จึงมีเพียง ๑ โครงการที่

ดำเนินการวิจัยด้วยทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 


