โครงการระดมความคิดเห็น
เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนตารา/เอกสารประกอบการสอน”
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑๕๑๒ ชั้น ๕ คณะนิติศาสตร์ อาคาร ๑
****************
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการพัฒนาระบบตารา และกองบริการการศึกษา
๒. สถานภาพโครงการ :  โครงการเดิม  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
๓. แผนงาน : งานบริหารมหาวิทยาลัย
๔. กิจกรรม :  กิจกรรมหลัก
 กิจกรรมรอง  กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ  กิจกรรม (โครงการจังหวัด)
๕. หลักการและเหตุผล :
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จัดการเรียนการสอนแบบมีชั้นเรียน
หรื อ สามารถศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตนเอง เป็ น การกระจายโอกาส สร้า งความเสมอภาคและความเท่ าเที ย มกั น
ทางการศึ กษา ดังนั้ น ตาราและสื่ อการเรีย นการสอนรูป แบบต่างๆ จึงเป็ น สื่ อกลางส าคัญ ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน ตาราและสื่อการสอนจึงเป็นสิ่ง สาคัญ และมีความจาเป็นสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นอย่างมาก
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีผู้เรียนกระจายอยู่ทุกจังหวัด จะต้องอาศัย
ความพร้อมของตารา เอกสารประกอบการสอน และสื่ อการสอนรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม มหาวิทยาลั ย
จึงเห็นความสาคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ให้คณาจารย์เขียนตารา หรือเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งสื่อ
การสอนอื่ น ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ ใ หม่ ที่ เริ่ ม สอนสามารถเขี ย นต าราหรื อ เอกสารประกอบการส อน
เพื่อประกอบการสอนของตนเองได้ นักเรียนและประชาชนทุกคนที่ ประสงค์จะศึกษาต่อ เมื่อมาลงทะเบียน
เรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงแล้ว จะต้องมีตาราครบทุกวิชา เนื่องจากตาราเป็นสิ่งหนึ่งในการ
จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อไปอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ทั้งนี้ การสนับสนุนให้คณาจารย์
ผลิตสื่อการสอน จะเป็ นจริงได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย รวมทั้งสานัก พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการผลิตตารา โดยท้ายที่สุดผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐาน และเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงต่อไป
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (strategic) :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (strategic) :
การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ (Goal) :
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ (Goal) :
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ (Strategy) :
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก

กลยุทธ (strategy) :
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดี
ต่อองค์กร

-๒๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๑. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์มีความ
จานวน
ร้อยละ ๘๐
ต้องการเขียนตารา หรือเอกสารประกอบการ
ผู้เข้าร่วม
สอน
โครงการฯ
๒. เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
๙. สถานที่ดาเนินโครงการ : ณ ห้องประชุม ๑๕๑๒ ชั้น ๕ คณะนิติศาสตร์อาคาร ๑
๑๐. วิธีดาเนินการ : ระดมความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
๑๑. วิทยากร : วิทยากรภายใน
๑๒. บุคลากร : (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ) ประกอบด้วย
๑. คณาจารย์
จานวน ๘๐ คน
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จานวน ๒๐ คน
๓. สานักเทคโนโลยีการศึกษา จานวน
๕ คน
๔. สานักพิมพ์
จานวน ๕ คน
๑๓. กิจกรรมย่อยของโครงการ
รายละเอียดกิจกรรมย่อย
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
๑. การบรรยาย โดย วิทยากรภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. การซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๔. การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการฯ ทันที โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจและติดตามผลหลังจบโครงการฯ
๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการพัฒนาระบบตารา และกองบริการการศึกษา
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๓๒ , ๐-๒๓๑๐-๘๑๕๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๑๒๘
๑๖. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
ผลผลิต
คณาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการฯ
จานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
ร้อยละ ๘๐
สามารถเขียนตารา/เอกสารประกอบการ
โครงการฯ
สอน ได้
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
ผลลัพธ์
๑. คณาจารย์สามารถเขียนตารา/
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ ๘๐
เอกสารประกอบการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ โครงการฯ มีความรู้ ความ
๒. ตารา/เอกสารประกอบการสอน เข้าใจการเขียนตารา/เอกสาร
เพิ่มมากขึ้น
ประกอบการสอน

กาหนดการโครงการระดมความคิดเห็น
เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนตารา/เอกสารประกอบการสอน”
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑๕๑๒ ชั้น ๕ คณะนิติศาสตร์ อาคาร ๑
**********************
เวลา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเปิดโครงการระดมความคิดเห็นฯ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
บรรยาย เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนให้คณาจารย์เขียน
ตารา/เอกสารประกอบการสอน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
พัก- อาหารว่าง
บรรยาย เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนให้คณาจารย์เขียน
ตารา/เอกสารประกอบการสอน” (ต่อ)
โดย รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน
บรรยาย เรื่อง “กระบวนการผลิตตารา/เอกสารประกอบการสอน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อานวยการสานักพิมพ์

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

