


 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเจาภาพจัดงานสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 4 - 5 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค 

ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

ประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการรับฟงและเรียนรูจาก

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 3) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา และ 4) เพ่ือคนหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนด

หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

1) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ

2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา

3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน

4) เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานคุณธรรม จริยธรรม TQF1

5) Data analysis for QA development system

การจัดสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM ครั้งท่ี 18 ไดรับความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารย นายแพทย 

วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรเูพือสังคม (สคส.) บรรยายพิเศษ ใน 

หัวขอเรื่อง KM beyond 4.0 และศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา สู มหาวิทยาลัย 4.0 รวมท้ัง 

อาจารย ดร.จุฑามาศ หงสทอง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 

รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา และศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ท่เีปนวิทยากรประจํากลุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําหนาท่ีดําเนินรายการและกํากับใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณวิทยากร ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษาทุกทาน ท่ีเขารวมการสัมมนาครั้งนี้ รวมท้ังเจาหนาท่ี ผูประสานงาน และบุคลากรทุกฝายท่ี

เก่ียวของในการจัดสัมมนาจนประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเปนอยางยิ่งวาความรูท่ีได

จากการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะนํามาซ่ึงประโยชนตอทุกสถาบันเพ่ือมุงสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําโครงการความ

รวมมือเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM โดยมีวัตถุประสงคใน

การพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได

มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพ่ือขยายผลการสรางเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 

Mini_UKM อยางตอเนื่องมาแลว 17 ครั้ง โดยมีลําดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ ดังนี้ ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งท่ี 7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 15 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และครั้งท่ี 17 มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสระเกษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงานสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 4 - 5 เมษายน 2561 โดย

กําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

  1) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

  2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

  3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน 

  4) เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานคุณธรรม จริยธรรม TQF1 

  5) Data analysis for QA development system 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปสูการปฏิบัติ 

ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จึงจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 18 โดยเชิญผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีสังกัด

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูสนใจเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จํานวน 144 คน จาก

มหาวิทยาลัยท้ังหมด 25 แหง 
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โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 

หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สวนราชการ 

มีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและมาตรฐาน

การอุดมศึกษา ขอท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มีการ

แสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรู และสังคมแหง

การเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงาน ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมา

พัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง แลวนั้น 

เพ่ือเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีกับ

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายองคกรการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) โดยมีสถาบันอุดมศึกษารวมเปนสมาชิกเครือขาย จํานวน

ท้ังสิ้น 6 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

อยางตอเนื่องมาแลว 17 ครั้ง โดยไดหมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือขาย ซ่ึงครั้งท่ี 18 

มหาวิทยาลัยเครือขายไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนผูดําเนินการจัดโครงการสัมมนา

เครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งท่ี 18 กองนโยบาย

และแผน จึงไดจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(Mini_UKM) ครั้งท่ี 18 ข้ึน  

วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ตลอดจนการรับฟงและเรียนรูจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

  2.1) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

  2.2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

  2.3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (proposal) เพ่ือการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

  2.4) กระบวนการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม 

  2.5) Data analysis for QA development system 

 3) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

 4) เพ่ือคนหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวย   

  1)  สถาบันเครือขาย Mini_UKM 6 สถาบัน จํานวน 60 คน 

  2)  มหาวิทยาลัยท่ีไมใชเครือขาย Mini_UKM จํานวน 60 คน 

  3)  วิทยากรและผูประสานงานโครงการ จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ   

 ระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2561 

รูปแบบการดําเนินการ 

  1) การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู 

 2) บรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 3) แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ 

  4) คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย 

 5) อภิปราย สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยากรและผูบรรยาย  

 1) อาจารย ดร.จุฑามาศ  หงสทอง 

 2) รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ  ไชยาคํา 

 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา 

 4) ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

 5) รองศาสตราจารยกัลณกา  สาธิตธาดา 

 6) ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  

 7) ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) บุคลากรภายในวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรภายนอก 

 2) ไดแนวปฏิบัติในการพัฒนางาน 

 3) เกิดความรวมมือระหวางสถาบันท่ีเปนเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กําหนดการ  

วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน หองประชุมชอแกว  

ชั้น 5 อาคาร 31 09.00-10.30 น. พิธีเปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

(Mini_UKM) คร้ังที่ 18” โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชี้แจงวัตถุประสงค ของเครือขายฯ KM_LO มาตรฐานที่สาม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

สรุปผลการดําเนินงาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 17  

โดยตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

10.30-11.00 น.  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู 

11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง KM beyond 4.0 

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน

สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงแรมวังสวนสุนันทา 

13.00-13.30 น. Before  Action Review โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา หองประชุมชอแกว 

ชั้น 5 อาคาร 31 

13.30-16.30 น. แบงกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู  

หัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคคลท่ัวไปและสถาบันเครือขาย  

รับจํานวนจํากัด กลุมละ 50 คน 

 กลุมท่ี 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  

วิทยากร โดย อาจารย ดร.จุฑามาศ หงสทอง 

หองประชุม 

โครงการปริญญาเอก (1) 

ชั้น 3 อาคาร 31 

 กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

 

หองประชุมชอแกว  

ชั้น 5 อาคาร 31 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

กลุมท่ี 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  

วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

หองประชุม สสสร. 

ชั้น 4 อาคาร 31 

หัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูเฉพาะสถาบันเครือขาย 6 สถาบัน  

รับจํานวนจํากัด กลุมละ 30 คน (สถาบันละ 5 คน) 

กลุมท่ี 4 เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ดานคุณธรรมจริยธรรม –TQF 1 (เฉพาะอาจารย) 

 วิทยากร โดย ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

 

หองประชุม 

สภามหาวทิยาลัย 

ชั้น 5 อาคาร 31 

 กลุมท่ี 5 Data analysis for QA development system (เฉพาะเจาหนาที่) 

 วิทยากร โดย รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 

หองประชุม 

โครงการปริญญาเอก (2) 

ชั้น 3 อาคาร 31 

16.30-17.30 น. เย่ียมชมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เฉพาะผูที่สนใจ) 

 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

17.00-18.00 น. ประชุมสมาชิกเครือขายฯ Mini_UKM ทั้ง 6 สถาบันและตัวแทนของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมสัมมนาเครือขาย Mini_UKM คร้ังที่ 18 

โรงแรมวังสวนสุนันทา 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561 

09.00-10.30 น. KM Café เร่ือง “เทคนิคการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ” 

วิทยากร โดย ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

หองประชุมชอแกว 

ชั้น 5 อาคาร 31 

ทีม Facilitator ประชุมสรุปความรูรวมกัน พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบ 

การนําเสนอ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น. นําเสนอสรุปการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยทีม Facilitator 

(นําเสนอ 10 นาที อภิปราย 5 นาที) 

1) กลุมที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

2) กลุมที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

3) กลุมที่ 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อใหไดรับทุน 

4) กลุมที่ 4 เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานคุณธรรมจริยธรรม –TQF 1  

5) กลุมที่ 5 Data analysis for QA development system 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงแรมวังสวนสุนันทา 

13.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวขอ กระทรวงการอุดมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0 

โดย ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

หองประชุมชอแกว 

ชั้น 5 อาคาร 31 

15.00-15.30 น. พิธีปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

(Mini_UKM) คร้ังที่ 18” และมอบเกียรติบัตร พรอมพิธีมอบธงเจาภาพคร้ังตอไป 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

ผลการจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 4 – 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561  

 กิจกรรมท่ี 1 ชี้แจงวัตถุประสงค ของเครือขายฯ KM_LO มาตรฐานท่ีสาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

 กิจกรรมท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงาน (Mini_UKM) ครั้งท่ี 17 โดยตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารตามภาคผนวก ข หนาท่ี 46 

 กิจกรรมท่ี 3 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู โดยมีการลงนามเสมือน

จริงจากผูแทนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 กิจกรรมท่ี 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารตาม

ภาคผนวก ข หนาท่ี 51 

 กิจกรรมท่ี 5 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  หัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคคลท่ัวไปและสถาบันเครือขาย จํานวน 3 กลุม 

   กลุมท่ี 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

วิทยากรประจํากลุม : อาจารย ดร.จุฑามาศ หงสทอง 

   กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  

วิทยากรประจํากลุม : รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

กลุมท่ี 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  

วิทยากรประจํากลุม : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

หัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูเฉพาะสถาบันเครือขาย 6 สถาบัน จํานวน 2 กลุม 

กลุมท่ี 4 เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานคุณธรรมจริยธรรม –TQF 1  

    วิทยากรประจํากลุม : ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

   กลุมท่ี 5 Data analysis for QA development system 

    วิทยากรประจํากลุม : รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 
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วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561  

 กิจกรรมท่ี 1 KM Café เรื่อง “เทคนิคการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ” วิทยากร โดย 

ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร การดําเนินกิจกรรม วิทยากร แบงกลุมผูเขารวมกิจกรรม กลุมละ 4 คน 

โดยใหแตละกลุมเลือกเลขาประจํากลุม 1 คน จากนั้นใหสมาชิกท้ัง 3 คน และเลขากลุม เลาเรื่องเก่ียวกับ

เทคนิคการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ โดยเนนการบอกวิธีการดําเนินงาน คนละ 3 นาที ใหเลขา

กลุมจดบันทึก และสรุปใหสมาชิกท้ัง 3 คน ฟง 3 นาที รวมการเลาเรื่องรอบละ 15 นาที เม่ือครบ 1 รอบ จะมี

การเปลี่ยนกลุม โดยใหเลขากลุมนั่งประจํากลุมเดิม สวนสมาชิกอีก 3 คน ใหสลับกลุมโดยไมใหซํ้ากัน และเริ่ม

การเลาเรื่องในรอบ 2 และรอบ 3 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม KM Café เรื่อง 

“เทคนิคการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ” ดังนี้ 

สรุปผลการจัดกิจกรรม KM Café 

เรื่อง เทคนิคการทําประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

กลุมท่ี 1 

1. PDCA 

Plan : ทุกคนตองมีสวนรวมในการทําแผนของ KPI แตละตัวบงชี้ 

Do : กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู KM ตามเกณฑประกัน 

Check : ระบบติดตามผลจากกิจกรรมประเมินผลจากผูมีสวนไดสวนเสียตามเกณฑ ระบบ

ออนไลน ประเมิน 360 องศา 

Act : นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแลวจัดทํา SAR  

2. สรางความรูความความเขาใจ เพ่ิมทักษะในการประกันคุณภาพของบุคลากรในองคกร 

3. การจัดประชุม/ ทําแผน/ มอบหมายผูรับผิดชอบ 

4. การติดตามงานตามแผนสูการปฏิบัติจริง 

5. การแบงผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

6. การจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

7. การสรางแรงจูงใจ 

กลุมท่ี 2 

1. ตั้งเปาหมาย และหาแนวทางท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย และประเมิน 

2. ระดับหลักสูตร วางระบบ PLO+CLO ใชระบบ OBE โดยเขียนใน มคอ. กําหนดแนวทางใหชัดเจน 

วิธีการสอน การประเมิน ทวนสอบรายวิชา มคอ. 5 ใชงานวิจัยในการทวนสอบหลักสูตร เชื่อมโยงกับระบบ

ประกันคุณภาพ ปรับปรุงความทันสมัยของรายวิชา 
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3. บทบาทนักวิจัย สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพดวยองคความรูของตนเองใหเกิดองคความรูใหม 

สงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคา 

4. สรางความตะหนักใหกับบุคลากร 

5. ติดตามอยางตอเนื่อง ตองมี outcome based ทําใหงานมีคุณภาพ สรางเปนวัฒนธรรมองคกร เชน 

ประชุม เอกสาร หนังสือ 

6. บัณฑิตวิทยาลัย การมีสวนรวม พัฒนาทักษะบุคลากร เชน สื่อสาร อบรม ใช IT Google  

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพาทําไปพรอมกัน 

8. สรางแรงจูงใจโดยเชื่อมโยงกับ PA ตั้ง คณะกรรมการ ประชุมวางแผนสราง KPI ของหนวยงาน  

ใชกระบวนการ KM 

9. สรางทีมงาน ตั้งคณะกรรมการรายตัวบงชี้ใหขอมูลแกบุคลากร ติดตามการรายงานเปนระยะทุก  

3 เดือน แบบ SAR + หลักฐานแนบ 

10. การติดตามเอกสาร โดยใชเทคโนโลยี เชน โทรศัพท Website หนวยงาน Line Google Drive        

E-office ประสานงาน 

11. ตอบคําถามผูประเมินใหตรงกับ SAR + หลักฐานโดยถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  

12. สายสนับสนุน มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ กําหนดประเด็นโดยใชปญหาในงานมากําหนด  

ใช PDCA ใชลักษณะชุมชนนักเรียนรูมาแลกเปลี่ยน สรางเครื่องมือ สรางระบบ 

กลุมท่ี 3 

1. PDCA  P- การจัดทําแผน (มีการออกแบบการทําแผนตามเกณฑประกันคุณภาพ) 

D- การจัดทํากิจกรรม (เนนกระบวนการเรียนรูดวยเครื่องมือ KM) ตามแผน 

C- การติดตามผลการ ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียในการเกิดผลลัพธประเมิน 

A- การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี) 

2. ทําความเขาใจเรียนรูระบบกลไกการประกันคุณภาพ ผูดําเนินการตองทําความเขาใจระบบ QA 

3. ผูบริการตองจริงจัง ประกาศนโยบายชัดเจน ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนงาน มี KM และใหการชมเชย 

4. มีการแถลงนโยบายและเปาหมายอยางชัดเจนใช WFME แลวใช KM ในการดําเนินงาน มีการกํากับ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เอาระบบ IT เขามาใช 

5. มีการใหรางวัลเพ่ือเสริมสรางกําลังใจ มีประกาศนโยบายวาการประกันคุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพ จัดทําเปนวาระการประชุมผูบริหาร ขับเคลื่อนระบบ Electronic 

6. การใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกระบวนการตรวจประเมิน มีการสัมภาษณกรรมการ

สภาท้ังชุด กอนสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย 

7. การมีสวนรวมดวยความสมัครใจ จะไดงานท่ีมีคุณภาพ มีแนวคิดท่ีหลากหลาย 
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8. การติดตอประสานงานในหนวยงาน ตองมีการวางแผนการติดตามงานของหนวยงานตางๆ โดยใช

กระบวนการ PDCA 

9. การประกันคุณภาพอยูในชวงของการเรียนรู 

10. ทําใหเปนระบบ PDCA และมี outcomes based ท่ีชัดเจน  

11. การติดตามอยางตอเนื่องเปนไตรมาส 

กลุมท่ี 4 

1. การมีสวนรวม : ทุกคนมีบทบาทหนาท่ี โดยแตละงานเขียนรายงาน/ขอมูลของตนเองดูความตอเนื่อง 

2. แบงบทบาทหนาท่ีตามโครงสรางของงานและแบงปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย แจกจายไปตามสาขา 

3. การกํากับติดตามระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย : มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการกําหนด

ระยะเวลา การวางแผนและรายงานความกาวหนา รับผลการพิจารณาและทํา Improvement plan รายงาน

แผนปฏิบัติการและปญหา แนวทาง ในกรณีถามีปญหาในหลักสูตร ใหคณบดีมาเสนอแนวทางแกปญหาตอสภา

มหาวิทยาลัย 

4. การสรางใหคนเขาใจและเห็นความสําคัญงาน : ทําความเขาใจและทําใหคนอ่ืนเขาใจมองไปท่ี

เปาหมาย ทําแลวเกิดคุณภาพพัฒนาใหงานดีข้ึนเรื่อยๆ 

5. สรางความตระหนักความสําคัญ โดย 1) ชี้แจงตัวชี้วัด บอกผลของการไมทําประกัน 2) สงไปอบรม/

ตามหนาท่ีแตละบุคคล 3)  พยายามให KM เปนงานประจํา 4) เชื่อมโยง KM กับตัวชี้วัด แทรกในแผนงาน 

6. การจัดปฏิทินกิจกรรม โดยการกําหนดวาระตลอดปการศึกษา ท้ังการบริหารวิชาการ ประกันคุณภาพ 

กิจการนักศึกษา มีการประชุมอาจารย ผูบริหาร เจาหนาท่ี จัดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการประชุม 

7. กําหนดเปาหมายระดับหลักสูตร มคอ.2 กําหนด  มคอ.5 ผล มคอ.7 ทวนสอบ 

8. ปฏิทินกําหนดการดําเนินงาน การสงภาระงาน (มคอ. ,คําสั่ง,เอกสาร) ฝายสนับสนุน 

9. ระบบการติดตามระดับหลักสูตร ประกอบดวย 1) รายงานขอมูลรอบ 9 ,12 เดือน 2) ตามหลักเกณฑ/ 

ตัวบงชี้ 3) มีฝายตางๆ ท่ีผูรับผิดชอบเขาไปกรอกขอมูลรายงาน 4) เขาถึงขอมูลได 5) สุดทาย มคอ.7 SAR 

กลุม 5  

1. ระบบการกํากับติดตามคุณภาพ 

2. Team Work QA 

3. มีเปาหมายท่ีชัดเจนเปนหนึ่งเดียวกัน 

4. การมีสวนรวมและรับผิดชอบของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ 

5. มีการทําความเขาใจในประเด็นนั้นๆ และวิเคราะหปญหาแลวนํามาพัฒนาเปนระบบและกลไก 

6. การใหความสําคัญของผูบริหาร ในการประชุมทุกครั้งตองมีเรื่องประกันฯ ทุกครั้ง 

7. การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประกันคุณภาพ 
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8. บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินจะสัมภาษณคณะกรรมการ

สภากอนผูบริหาร เพ่ือใหทราบทิศทางของมหาวิทยาลัยและจะเห็นวาสภาคาดหวังอะไรจากมหาวิทยาลัย 

9. ระบบและกลไกท่ีกําหนดรวมกัน 

กลุมท่ี 6 

1. การรับรู เขาใจปญหารวมกัน 

2. การปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง (นําผลท่ีไดจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง) 

3. สรางความเขาใจ ความตระหนักในงาน QA 

4. มีระบบกํากับติดตาม 

5. มีทีม QA Staff 

6. กําหนดกระบวนการและเปาหมายท่ีชัดเจน 

7. การมอบหมายบทบาทและหนาท่ีชัดเจน 

8. ทําให QA อยูในงานประจํา 

กลุมท่ี 7 

1. วางเปาหมายใหชัดเจนแตละตัวบงชี้ เชน การพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ มีการรวมกลุมทําตํารา 

2. เขาใจระบบ กลไก และเกณฑ พรอมท้ังเปดใจรับฟงคําแนะนํา เชน อาจารยทําความเขาใจตัวบงชี้

อยางละเอียด 

3. ทําเปน PDCA เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

4. ระดับคณะเขาใจตัวบงชี้ มอบหมายงานใหถูกตอง เชน ใชคนใหถูกกับงาน 

5. ควรมีการเปดใจใหทราบถึงความสําคัญของงานประกันฯ และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันทํางานใหมาก

ข้ึน ตองมีการติดตามงานกันเอง 

6. รับทราบนโยบาย กํากับติดตาม และแบงงาน (ผูบริหารระดับคณะ มีการกํากับติดตามอยางใกลชิด) 

7. มีการจัดเก็บเอกสารท่ีเปนระบบ และกํากับติดตามการสงขอมูลรายไตรมาส มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการทํางานท่ีชัดเจน และกําหนดแผนท่ีชัดเจน 

8. ทํางานประกันฯ ใหทําคูกับงานประจํา แบงบุคลากรภายในตามภาระงาน (ประกัน+พันธกิจ) ปรับการ

ทํางานใหมีระบบและกลไก มีการจัดเก็บเอกสารท่ีเปนระบบ ดูเกณฑใหเขาใจ มีการกระจายงานใหมากข้ึน 

9. จัดอบรมใหความรูดานประกัน QA จัดทําแบบฟอรมตามท่ีกําหนด ควรมีการจัดอบรมการเขียนให

ชัดเจน มีการดูแลโดยสํานักประกัน และเจาหนาท่ีเก็บเอกสารให 

10. ระดับสํานัก แบงคณะกรรมการแตละตัวบงชี้ มีการใชเกณฑของสํานักเอง 
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กลุมท่ี 8 

1. กํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

2. การประสานงานขอมูลท่ีตรงกันระหวางหนวยงาน 

3. การใหขอมูลการประกันคุณภาพท่ีชัดเจนของเกณฑมาตรฐาน 

4. จัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 

5. วางแผนการประกันคุณภาพฯ ในปตอไป ใหเปนไปตามเกณฑ โดยดูจากผลการประเมินท่ีผานมา 

6. ตองรูเกณฑการประกันคุณภาพ วิธี/กิจกรรมท่ีใชประเมินหลักสูตร 

7. หลักสูตรใชกระบวนการพัฒนางานประจําของอาจารยใหสอดคลองกับเกณฑประกันฯ 

8. ใหมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนกับงานประกันคุณภาพ (พูดคุย) แลวนําปญหามาพัฒนาใหงานงายข้ึน 

มองบวกกับงานประกันฯ 

9. ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีงายและเขาใจเพ่ือนําไปใชไดและมีโปรแกรมประมวลผล 

10. กระตุนการทํางานใหหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑประกันฯ 

กลุมท่ี 9 

1. อาจารยประจําสาขารูบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติตามหนาท่ีอยางเครงครัด 

2. ความเปน Team Work และการสื่อสารระหวางอาจารยประจําสาขา 

3. การตะหนักในการจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับ QA  

4. ผูบริหาร (บริการวิชาการ) รับทราบนโยบายและถายทอดใหกับทีมงานตามตัวบงชี้ท่ีปรับปรุง 

5. เขาใจระบบกลไก เขาใจกรรมการ เขียนรายงานใหชัดเจน ตรงประเด็น 

6. การเลือกประเด็นในการพัฒนาศักยภาพ 

7. กระบวนการการใหบริการท่ีชัดเจน 

8. การกํากับติดตาม ผูบริหารระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย 

9. การแบงภาระหนาท่ี ติดตามงานระบบสารสนเทศ 

10. การกํากับติดตามการประกันคุณภาพฯ 

กลุมท่ี 10 

1. ทีมเปดใจรับเรื่องประกันคุณภาพฯ 

2. PDCA ในกระบวนการประกันคุณภาพฯ 

3. ทําความเขาใจตัว KPI ในการประกันคุณภาพฯ 

4. สรางความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพฯ กับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

5. อาจารยในมหาวิทยาลัยตองมีสวนรวม รับผิดชอบ โดยสรางความตระหนักถึงความสําคัญ 

6. กําหนด QA เปนวัฒนธรรมองคกร เปนงานประจํา (องคกรเล็ก) learning by doing 
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7. ประสานในทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบขอมูล (กอน-หลัง) 

8. เทคนิคเลือกผูประเมินท่ีเขาใจบริบทของหลักสูตร 

9. ประกันคุณภาพจากขอมูลจริงเพ่ือสามารถหาแนวทางพัฒนาได ตั้งเปาหมายเพ่ือเรียนรูจากผลการทํางาน 

กลุมท่ี 11 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานการประกันฯ 

2. มีการประชุม 

3. มีการแตงตั้งกลุมคณะทํางาน Cop-MSU 

4. มีการกํากับติดตามการประกันหลักสูตร มีระบบกํากับติดตามระดับหลักสูตร เชน มคอ7. 

5. มีการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และประชุมตอยอดเพ่ือตอบโจทยความตองการของ

บุคลากร เชน การใชคอมฯ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การอบรมใหความรูบุคลากร 

6. มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร คน+งาน เชน สํารวจความเห็นบุคลากร วางแผนรวมกัน มอบงาน

ภายใตโครงสรางงาน (KPI) นําเขาท่ีประชุม ติดตามรอบ 6,9,12 เดือน 

7. ผลสัมฤทธิ์ ไดขอมูลการประกันท่ีตรงความตองการ (ดําเนินการแบบ PDCA) 

8. วิเคราะหบทบาท พันธกิจ (มีผูบริหารรับผิดชอบ 1 ทาน เพ่ือขับเคลื่อน) 

9. มีปฏิทินเพ่ือใหคณะ/หนวยงานขับเคลื่อน 

10. จัดทําคูมือและเว็บไซต ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ความรวมมือของผูท่ีรับผิดชอบในงาน) 

11. มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ รับผิดชอบโดยตรง (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) 

12. เตรียมความพรอมกอนตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานกอนถึงกําหนดตรวจประเมิน และประสาน

กับกรรมการตรวจประเมิน 

13. คณะ/หลักสูตร แตงตั้งผูรับผิดชอบ เขียนองคประกอบของตัวเอง วิพากษ SAR ใหอาจารยทานอ่ืน

ประสานงาน และมีทีมท่ีดี 

14. การเรียนรู ประสบการณท่ีผานมา นํามาตอยอดวางแผนท่ีจะทําในปการศึกษาปจจุบันอยูในวงรอบ 

PDCA เชน จากปการศึกษาท่ีผานมา (ดูขอบกพรอง) ประชุมอาจารยท่ีรับผิดชอบตัวบงชี้ 

15. สรางความรู ความเขาใจในงานประกันฯ เชน การเขียน SAR หรือ กรอกขอมูลในระบบ CHE 
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กลุม 12 

1. มีหนวยงานรับผิดชอบหลักท่ีเขมแข็ง 

2. มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน กํากับติดตาม 

3. มีการจัดการฐานขอมูลท่ีเปนระบบและใชขอมูลเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

4. ผูรับผิดชอบ (KPI) ตัวบงชี้มีความเขาใขเกณฑ QA และสรางความตระหนัก 

5. สรางการมีสวนรวมรายบุคล สรางบรรยากาศ QA (KM) ใหบุคลากรทุกสวนสมัครใจทํา QA 

6. ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ี QA ในหนวยงาน 

7. พัฒนาระบบสนับสนุนการทํา QA (ระบบการกํากับติดตาม QA+ระบบ มคอ.+FTES) 

8. ผูบริหารทุกระดับตองผานการเปนผูตรวจประเมิน QA 

9. เขาใจ KPI และเขาใจกรรมการ 

กลุมท่ี 13 

1. มีมนุษยสัมพันธ 

2. ทํางานเปนทีม 

3. การวางแผนทําใหรูวาทําอะไรบาง 

4. การประสานงาน 

5.  เริ่มตนจากนําทีมงานมาวางแผนท้ังป ติดตามประสานงานเปนระยะโดยใชวาจาเปนกัลยาณมิตร 

ขอความรวมมือบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

6. มีสวนรวมและความตอเนื่อง 

7. แบบพ่ีสอนนอง 

8. ติดตามใกลชิดเก้ือกูลกัน 

9. การมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบสูง 

10. รูวัตถุประสงคแตละตัวบงชี้ 

11. รูเกณฑการประเมิน 

กลุม 14 

1. ขอมูลหลักสูตร/อาจารย (อาจารยผูรับผิดชอบหละกสูตร/ประจําหลักสูตร) 

- การศึกษา/คุณวุฒิ/แผนพัฒนาตนเอง/ตําแหนงทางวิชาการ/วิจัย (ขอขอมูลทุกกรอบท่ีประเมิน 

ไมมี DB) /ระบบการกํากับติดตามอาจารย 

- วางแผนพัฒนา/เตรียมอาจารย 

- ไมสนุกกับการทํา QA (ทําเพ่ือเอาคะแนนอยางเดียว) /สรางเปาหมายรวมกัน/สรางความรูความเขาใจ 

2. การใหขอมูลดานวิจัยไมตรงกัน ใชขอมูลสวนกลางเปนหลัก 
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3. การบริหารระบบกลไก (วางแผน/เปาหมาย) ทํางานตามตัวชี้วัด ใหเรียนรูจากการทํางานจริงทําแลว

ผลท่ีไดเปนอยางไร จุดบกพรองและแนวทางแกไขปญหา ตั้งเปาหมายรวมกัน กํากับติดตาม (ตอเนื่อง) แลวแต

เรื่อง 

4. ทําประกาศระบบการประกันคุณภาพฯ (สวนกลาง) ใหทุกหนวยงานไปใช (ทุกระดับ) แจงเวียน/

ประชุมคณะกรรมการประกันฯ (รอบ 6,9,12 เดือน) กํากับติดตามผานระบบ Online (ระบบมหาวิทยาลัย

พัฒนาเอง) (รายงานผลการดําเนินงาน) 

5. จัดอบรมใหทุกหลักสูตร ระบบ CHE QA Online ทุกปการศึกษา กอนตรวจประเมินอยางนอย 1 เดือน 

6. ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

- ใหความรูอาจารยประจําหลักสูตร (ประชุมชี้แจง)  

- ผูบริหารเขารวมประชุมทุกครั้ง 

7. การกํากับติดตามหลักสูตรใหปรับปรุงทันรอบ/ระยะเวลาการปรับปรุง 

- หนังสือเวียน 

- แจงใหท่ีประชุมผูบริหาร 

- ประชุมชี้แจง 

8. แผนงานท่ีไดรับการประเมิน 

- รวบรวม/กํากับติดตาม/ผล/ปรับปรุง 

- ใหขอมูลสนับสนุน 

- ใชขอมูล QA มาจับในงานท่ีทํา 

9. แผนปฏิบัติงาน 

- ปฏิทินการดําเนินงาน 

- แบงหนาท่ีอยางชัดเจน (อาจารยทําเอง) 

- การกํากับติดตาม อยางนอย 2 เดือน/ครั้ง 

- การนําเสนอความกาวหนา แนวทางการแกปญหา 

10. คณะผูบริหารใหความสําคัญ 

- ประชุมผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

- ประชุมระดับคณะ (ผูบริหารใหการขับเคลื่อน) 

- ระบุผูรับผิดชอบชัดเจน ในแตละองค/ตัวบงชี้ (ผูปฏิบัติ/ผูบริหาร) 

- เจาหนาท่ี QA เปนผูตรวจสอบความถูกตอง/เรียบรอย/อาจารยเปนผูใหขอมูล/เตรียมขอมูล 
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กลุมท่ี 15  

1. ผูรับผิดชอบตองเขาใจในตัวบงชี้ ท่ีตัวองทํา ตองมีผู กํากับติดตาม มีวัตถุประสงคทําอยางไร 

ความสําเร็จวัดอยางไร  

2. ทําอะไรตองบันทึกเก็บขอมูลไวแบบตอเนื่อง สิ่งท่ีทํา/ปญหา/วิธีการแก แลวนํามาแลกเปลี่ยนในท่ี

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (กอน กลาง หลัง ภาคการศึกษา) 

3. การลงมือทําจริง เชน หลังจากแตงตั้งผูรับผิดชอบตองมีการติดตามความคืบหนา 

4. แบงงานท่ีเก่ียวของจริงๆ กับหนวยงานท่ีจะตองตอบตัวบงชี้จะไดไมโหลดมากเกินไป 

5. กําหนดผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้ใหชัดเจนตั้งแตตนปดูจากภาระงาน 

6. มีระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ ไมตองขอขอมูลเดิมๆ ท่ีไมเปลี่ยนแปลงทุกป 

7. สรางความเขาใจเก่ียวกับงานประกัน 

8. มีระบบตามติดตอเนื่อง (ตนป-กลางป) 

9. กําหนดปฏิทินประกันท้ังหนวยงาน กํากับติดตาม/กระตุนตามติด 

10. CDS 

- เจาหนาท่ี อาจารย     กองบริหารงานบคุคล     สงงานประกัน     ยืนยัน 

- เจาหนาท่ี นักศึกษา      สงเสริม     แจงคณะ/หลักสูตร     ยืนยัน 

- เจาหนาท่ี บัณฑิต     นักศึกษาท่ีจบไปแลวตามเอก/คณะ/หลักสูตร/การมีงานทํา     ยืนยันขอมูล 

- เจาหนาท่ี ทุนวิจัย      RDI      ทํา Solution      Check ขอมูล 

กลุมท่ี 16 

1. ผูเก่ียวของศึกษาขอมูลเก่ียวกับงานประกันตรวจสอบภายใน รวบรวมขอมูลตามประเด็นตรวจสอบ

ภายใน ติดตามและนําขอมูลท่ีเก่ียวของมาใชตอบประกันของตรวจสอบภายใน 

2. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ มีการติดตามขอมูลทุกภาคการศึกษาและนําขอมูลรวบรวมเก็บใสแฟม  

นําขอมูลมาใชตอนตรวจประกันคุณภาพ 

3. ใชกระบวนการ PDCA มีการกําหนดนโยบาย ดูผลการประเมินจากปท่ีผานมา กําหนดเปาหมายให

ชัดเจน มีการจัดอบรมใหกับอาจารยประจําหลักสูตร (เนนการเขียน มคอ7.) มีการรายงานทุก 6 เดือน 9 เดือน 

12 เดือน มีระบบการกํากับติดตาม มีคูมือการกํากับติดตาม สงผลใหหลักสูตรมีคะแนนประเมินดี และมีระบบ

การกํากับติดตามและการทํางานเปนทีม 

4. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ มีการจัดเก็บขอมูลเปนแบบสารสนเทศท้ังแบบออฟไลนและออนไลน

สามารถนําขอมูลไปเผยแพร 

5. อาจารยประจําหลักสูตร กําหนดเปาหมายบัณฑิตใหชัดเจน ในเลม มคอ2. มีระบบสารสนเทศให 

ทุกหลักสูตรเขาไปกรอกโดยสามารถดูขอมูลไดทุกสิ้นเทอม ทําใหไดบัณฑิตท่ีตรงตามเปาหมาย 
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6. เจาหนาท่ีประกัน ทํางานเปนทีม หาจุดเปาหมาย แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ นําปญหาและอุปสรรค 

นํามาพูดคุยเพ่ือแกไขปญหา สรางแรงบรรดาลใจ ทําใหงานประกันประสบความสําเรจ็ 

7. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ จัดอบรมระบบ CHE QA Online ใหกับทุกหลักสูตร ทุกปการศึกษา กอน

ตรวจประเมินคุณภาพ ทําใหลดข้ันตอนและสงขอมูลไดตรงเวลา 

8. มีการสัมภาษณกรรมการสภา ทําใหทราบวามหาวิทยาลัยควรจะเปนทิศทางใด มีการพูดคุยกับนายก

สภาใหเห็นความสําคัญกรรมการสภามีบทบาทท่ีสําคัญสูงสุด 

กลุมท่ี 17 

1. การเก็บหลักฐาน (กํากับ ติดตามในวาระการประชุม) 

2. มีระบบ กลไกติดตาม (ระดับหลักสูตร/ปฏิทิน ติดตามงานทุกเดือน/คําสั้ง/คูมือการปฏิบัติ) 

3. มีตัวควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร (แบบฟอรมกํากับติดตาม) 

4. สรางความเขาใจในการจัดเก็บขอมูล (มีหนวยงานรับผิดชอบควบคุม ดูแล) 

5. สรางความเขาใจตั้งแตเริ่มเขาทํางานในงานประกัน 

6. สรางความเขาใจในเกณฑประเมิน 

7. สรางความเปนกันเองเพ่ือเขาถึงขอมูล 

8. สรางความเขาใจในนโยบายงานประกัน 

9. กําหนดหนาท่ีตัวบงชี้ใหผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

10. ไมเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย (เพ่ือใหเกิดความชํานาญในตัวบงชี้นั้นๆ) 

11. มีผูรับผิดชอบในระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 

12. ผูบริหารแกนนํา 

13. มีเจาหนาท่ีรวบรวมเปนศูนยกลางขอมูล 

14. แบงงานกันทําเพ่ือความสําเร็จ 

15. กํากับติดตามเพ่ือใหทันเวลา 

16. เจาหนาท่ีงานประกันตองเขมแข็ง 

กลุมท่ี 18  

1. พูดคุย 

2. พ่ีสอนนอง 

3. BAR AAR 

4. ประเมินตรงตามสภาพ 

5. เทคนิคประสานงาน 

6. Team Work 
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7. เก็บรวบรวมเอกสาร/ปฏิบัติ 

8. กํากับ/ติดตาม/ดูแล 

9. CDS 

10. การวางแผนเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

กลุมท่ี 19 

1. หลักสูตร/คณะ/สถาบัน วิเคราะหผลประเมิน พัฒนา Improvement plan (กําหนดเวลา 6 เดือน) 

ประกาศปฏิทิน ดําเนินงานและรายงานผลตอผูบริหาร 

2. ทําความเขาใจกับ Concept QA (ตัวบงชี้) ทําความเขาใจกับกระบวนการ 

3. ทําความเขาใจกับตัวชี้วัด การสรางสัมพันธภาพ ทํางานหนักกวาคนอ่ืน 

4. วิพากย SAR  

5. ผูบริหารถายทอดนโยบาย การวางระบบ 

6. อาจารยประจําสาขา มี Teamwork มีการสื่อสารจัดการเอกสารเปนระบบ 

7. หลักสูตรกํากับติดตาม (ลดกระดาษ/ตรวจสอบและประมวลผล) 

8. กําหนดประเด็น ประชุมชมชนนักปฏิบัติ ไดแนวปฏิบัติ 

9. วิเคราะหองคกร/วิเคราะหงาน ตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนในรูปพันธกิจ กําหนดระบบ/กลไกการ

ดําเนินงานเครื่องมือ 
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กิจกรรมท่ี 2 นําเสนอสรุปการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ัง 5 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมท่ี 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  

  ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 31 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

 แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู 

ปจจัยสูความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1.1) เปาหมายการเรียนรู 

• ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

• ปฏิบัติไดจริง 

• แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

• ตอบโจทย ตรงประเด็น ตอเนื่อง ยั่งยืน 

1.2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

• ออกแบบการเรียนรูโดยรูความตองการผูเรียน ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

• จัดการเรียนรูโดยการบูรณาการขามศาสตรโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 

• ใชสถานการณจริงมาใชเปนโจทยในการแสดงบทบาทสมมติ 

1.3) การประเมิน 

• สะทอนผลการประเมินทันที 

• ประเมินตามสภาพจริง 

• ประเมินชวงสั้นๆ และถ่ีๆ 

• ประเมินดวยการสังเกตความกาวหนาของผูเรียน 

1.4) การใหคําปรึกษา 

• เปดใจรับฟงผูเรียน 

• สรางความไวใจและเชื่อม่ัน เพ่ือลดชองวางระหวางผูสอนและผูเรียน 
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2) กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 29 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพและวิชาชีพ (Career Path) 

 
2.1) เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารและแฟมสะสมผลงาน 

• ศึกษาวิธีการทําเอกสารตามรูปแบบท่ีกําหนด 

• จัดทําเอกสารประกอบการเขาสูตําแหนงใหเปนระบบ มีการจัดหมวดหมูใหชัดเจน 

• ตองมีการสรุปขอมูลอางอิงใหเปนระบบ ถูกตองและครบถวน 

2.2) เทคนิคการวางตัวบุคคลเพ่ือทดแทนตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดวยระบบถายทอดงาน 

• จัดทําคูมือปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 

• การฝกปฏิบัติจริง learning by doing 

• การทํางานทดแทนกัน 

• การสอนงานและมอบหมายงานดวยระบบพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

1. ศึกษาเกณฑการ

เขาสูตําแหนง 

2. ตรวจสอบ

คุณสมบัติปจจุบัน 

3. พัฒนาตนเองเพ่ือ

เตรียมความพรอม

การเขาสูตําแหนง 

4. เตรียมเอกสาร 

จัดทําคูมือ จัดทํา

แฟมสะสมผลงาน 

5. ยื่นเสนอผลงาน 
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3) กลุมท่ี 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือใหไดรับทุน 

ผูเขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู จํานวน 25 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับเงินสนับสนุน (ทุนภายนอก) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.1) ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 3.1.1) เขียนออกเปน 3 ยอหนา 

 ยอหนาท่ี 1 เกริ่นนํา อดีตมาถึงสถานการณปจจุบันท่ีเปน hot issue โลก 

ประเทศ ปญหา (อางอิงท่ีมา) 

 ยอหนาท่ี 2 สภาพปญหาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค (เชิงปริมาณ/ กราฟ/ 

ตาราง) (อางอิงท่ีมา) 

 ยอหนาท่ี 3 นําประเด็นเขาสูกรอบการวิจัยเพ่ือหาคําตอบ นําไปสูการเขียน

วัตถุประสงค 

 3.1.2) การเขียน 

 นําชื่อเรื่อง มาหา keyword อธิบายความสําคัญตางๆ ใหครบทุกตัวใน 

keyword ในภาพกวางใหแคบลง 

 เขียนใหเห็นวาทําไมถึงทําเรื่องนี้ สําคัญอยางไร 

3.2) ชื่อเรื่อง 

 3.2.1) นําวัตถุประสงคขอสุดทายมาปรับเปนชื่อเรื่อง 

 3.2.2) นํา concept มาเปนชื่อเรื่อง 

 3.2.3) ชื่อตองทาทาย นาสนใจ ทําใหรูวาจะทําอะไร 

 3.2.4) ระบุพ้ืนท่ีท่ีจะศึกษา 

 3.2.5) มีความชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ 

 3.2.6) ครอบคลุมการดําเนินงานวิจัย 

 3.2.7) สอดคลองกับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.3) วิธีการดําเนินการวิจัย 

 3.3.1) ใหระบุเปนงานวิจัยประเภทไหน เชน วิจัยพ้ืนฐาน (หามเลือก) วิจัยประยุกต 

หรือวิจัยพัฒนาทดลอง 

 3.3.2) ใหเขียนเปนข้ันตอน เชน ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ฯลฯ 

 3.3.3) ใหระบุกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยาง หรือกลุมทดลอง ใหชัดเจน 

 3.3.4) ใหระบุวิธีสุมตัวอยางวาใชวิธีอะไรท่ีจะมาเปนตัวแทนในการวิจัย 
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 3.3.5) ใหระบุเครื่องมือท่ีใชใหชัดเจนของแตละตอน และการหาความเท่ียงตรง 

 3.3.6) กระบวนการตองสัมพันธกับงบประมาณ 

 3.3.7) ใหระบุสูตร หรือการคํานวณ หรือเปดตารางท่ีมาของกลุมตัวอยาง 

 3.3.8) การเลือกสถิติใหตรงกับกลุมตัวอยาง และวัตถุประสงค 

 3.3.9) งานวิจัยควรมีท้ังเชิงวิจัยและเชิงปริมาณ (ถามี) ท้ังนี้ใหพิจารณาใหตรงกับ

วัตถุประสงค และพิจารณาจากระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 

 3.3.10) ควรลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือศึกษาวิธีการทําวิจัยท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

3.4) งบประมาณของโครงการวิจัย 

 3.4.1) เขียนใหสอดคลองกับกระบวนการเก็บ รวบรวมขอมูล (ขอ 12 วิธีการดําเนินการวิจัย) 

 3.4.2) หามเขียนครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง 

 3.4.3) ใหเขียนรายละเอียดทุกประเด็นท่ีสอดคลองกับกระบวนการเก็บขอมูล (กิจกรรม) 

 3.4.4) หามจางท้ังหมด เชน การวิเคราะหขอมูล/ การทดลอง (เราทําอะไรบาง) 

 3.4.5) เปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

 3.4.6) เขียนงบคาตอบแทนอยาสูง (ตามประกาศของ วช.หรือสถาบันวิจัยท่ีรับผิดชอบ) 

 3.4.7) ดูตัวอยางของโครงการเกา 

 3.4.8) ดูแหลงผูใหทุน 

 3.4.9) ไมควรเขียนวัสดุสิ้นเปลือง แตควรเนนไปท่ีการเก็บขอมูล 

3.5) แผนการดําเนินงาน 

 3.5.1) ใหทําเปนตาราง ระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุด 

 3.5.2) เขียนตามวัตถุประสงคใหชัดเจน (ระเบียบวิธีวิจัย)* 

 3.5.3) เขียนใหสอดคลองกับวิธีการดําเนินงานวิจัย* 

 3.5.4) ระบุระยะเวลาใหเหมาะสมตามการทํางานจริง  

 3.5.5) วางแผนเปนข้ันตอน โดยสิ้นสุดถึงการตีพิมพ 

 3.5.6) เขียนอยางละเอียดตั้งแตการทําโจทยวิจัย 

 3.5.7) เขียนใหชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือไมเกิดคําถามกลับมา 

3.6) Output (ผลผลิต) 

 3.6.1) ตองตอบ (สอดคลอง) วัตถุประสงคของโครงการ 

 3.6.2) ตองไดองคความรูใหม หรือวิธีการใหม 

 3.6.3) ตองมีผลกระทบท่ีดีตอชุมชนและสังคม 

 3.6.4) ชัดเจน ระบุเกณฑการวัดได 
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 3.6.5) สอดคลองกับกระบวนการวิจัย 

 3.6.6) รวมการเผยแพรการวิจัย (ถามี) 

 3.6.7) ผลท่ีไดตองนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

 3.6.8) ระดับความสําเร็จมี 3 แบบ 

 3.6.9) หนวยนับใหใสเปนเชิงปริมาณ 

3.7) Outcome (ผลลัพธ) 

 3.7.1) ตองมีผลลัพธเชิงปริมาณ  

 3.7.2) ระบุกลุมผูใชประโยชน และนําไปใชประโยชนเปนวงกวางใหละเอียด 

 3.7.3) จดทะเบียน ลิขสิทธิ สิทธิบัตร 

 3.7.4) อาจจะทําเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง 

 3.7.5) เขียนใหครบตามประเด็น ตอยอดของ Output ทุกประเด็น  

 3.7.6) ตอบวัตถุประสงคและปญหาท่ีระบุไว 
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4) กลุมท่ี 4 เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดานคุณธรรมจริยธรรม –TQF 1  

ผูเขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู จํานวน 31 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม TQF 1 

ประเด็นคุณธรรม

จริยธรรม 

วิธีสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

1. ความเมตตา - ใชสื่อ VDO 

- Talk Show  

1. วิธีสะทอนแนวคิด 

 -รับรู  

 - ตระหนัก 

 - มุงม่ัน 

2. ความมีวินัย - การฝกปฏิบัติ 1. การเขาเรียน 

2. การสงงาน 

3. การเขารวมกิจกรรม 

4. การประเมินตนเอง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม 

3. ความรับผิดชอบ - การทําแผนการเรียนการสอน

รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

- สรางความเขาใจในการเรียน 

Activity และการวัดประเมินผล 

1. Rubric ระบุเกณฑในการประเมินตามท่ี

ตกลงกัน 

2. สังเกตพฤติกรรม 

3. การทํางานเปนทีม 

4. การมอบหมายงานท่ีมีการแบงหนาท่ี

ชัดเจนและประเมินตามคุณภาพเปนกลุม 

5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม 

4. การตรงตอเวลา - การมอบหมายงานเปนกลุม 1. การประเมินจากกิจกรรมโดยใชแบบ

ประเมิน 

5. ความซ่ือสัตย - การใชกรณีศึกษา 1. ประเมินจากผลงาน 

2. ความครบถวนของงาน 

3. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม 

6. ความพอเพียง - การใช Active based Learning  

- เนนกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 

1. การใชเครื่องมือตาง ๆ เชน สมุดบัญชี

รับ-จาย, สมุดอนุทิน และใบกิจกรรม 

 
 

 24

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:NPU_logo.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg


 

   

 

 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ประเด็นคุณธรรม

จริยธรรม 

วิธีสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

- เนนกิจกรรมฐานคิดและฐาน

ปฏิบัต ิ

7. ความยุติธรรม - สรางความเขาใจในการเรียน 

Activity และการวัดประเมินผล 

1. Rubric  

8. จิตสาธารณะและ

เสียสละ 

- การฝกปฏิบัติ 1. การสังเกตพฤติกรรม 

9. จรรยาบรรณวิชาชีพ - การใชกรณีศึกษา 

- การอภิปราย 

- บทบาทสมมุติ 

- เรียนรูดวยตนเอง 

1. แบบประเมินตนเอง เชน แบบ MEQ, 

MCQ  

2. สังเกตพฤติกรรม 

3. ผลงานและรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ดานความซ่ือสัตย 

นิยามของคําวา ซ่ือสัตย 

ความซ่ือสัตย หมายถึง พฤติกรรมท่ีสะทอนถึงความซ่ือสัตยท่ีมีตอตนเอง ท่ีมีตอเพ่ือน

รวมงาน ท่ีมีตอวิชาชีพและตอสังคม 

กรณีศึกษาท่ีพบในดานความซ่ือสัตย  

1. ลอกรายงานจากเพ่ือน  

2. ลอกคําตอบเวลาสอบ  

3. คัดลอกงานโดยไมอางอิง 

4. การเขียนรายงานและสรางหลักฐานเท็จ  

5. โกหกอาจารยเพ่ือผลประโยชนของตนเอง 

เทคนิค หรือ วิธีการท่ีใชในการประเมิน 

1. การใช Rubric Score 

2. การควบคุมอยางเขมงวดตามกฎเกณฑท่ีกําหนด 

3. การสังเกตพฤติกรรม 

4. การซักถามในและนอกชั้นเรียน 
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ดานความรับผิดชอบ 

ขอบขายของ คําวา ความรับผิดชอบ 

1.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง (งาน, บทบาทและหนาท่ี) 

1.2 ความรับผิดชอบตอบุคคลอ่ืน (เพ่ือนรวมงาน, บุคคลใกลเคียง, เพ่ือนรวมวิชาชีพ) 

1.3 ความรับผิดชอบตอสังคม 

ประเด็นท่ีพิจารณาในดาน ความรับผิดชอบ 

2.1 การเขาเรียน  

2.2 สงงานตรงตามกําหนด 

2.3 ตรงตอเวลา 

2.4 จิตสาธารณะ หรือจิตอาสา 

เทคนิค หรือ วิธีการท่ีใชในการประเมิน 

1. การสังเกตพฤติกรรมตามระดับ ท่ีนักศึกษาควรจะมีตามกรอบหรือพฤติกรรมท่ีสังเกตได 

วัดได  

2. เทคนิคกระบวนการกลุม 

3. การประเมินแบบมี Rubric เกณฑ เชน พูดจริงหรือไม สรุปความไดหรือไม ท้ังนี้การ

ประเมินเรื่องความรูจะเปนอีกสวน เปอรเซ็นตของคะแนนก็จะแตกตางกันไป โดยอาจเนนเรื่องทักษะทาง

ปญญาเปนหลัก แต คุณธรรมจริยธรรม อาจจะใหน้ําหนักคะแนนนอยกวาเล็กนอย  

4. จดักิจกรรมในหองเรียน  
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5) กลุมท่ี 5 Data analysis for QA development system 

ผูเขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู จํานวน 28 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 
ขอมูลนักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษา บุคลากร 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

1) ฝายวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 1) ฝาย กจ. ในระดับหนวยงาน และกองการเจาหนาท่ี กอง

บริหารงานบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย 

2) ฝายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 2) ระบบฐานขอมูล ท่ีแตละแหงพัฒนาข้ึน ไมวาจะเปน ERP, HRM, 

MIS ในรูปแบบ internet หรอืบางแหงออนไลนในรูปแบบ 

internet 

3) ระบบฐานขอมูลนักศึกษา  

ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

1) ทุกภาคการศึกษา 1) 1 เดือน 6 เดือน  

2) 1 เดือน หลังจากวันเปดการศึกษา 2) 1 ปการศึกษา/ปปฏิทิน/ปงบประมาณ 

3) สิ้นปการศึกษา  

การจัดเก็บขอมูล 

1) ฐานขอมูลแบบ online และ offline 

2) แบบ Manual โดยมีการออกแบบฟอรมใหหนวยงานจัดเก็บขอมูล 

3) มีหนวยงานเจาภาพในการจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : บางแหงพบปญหาของขอมูลในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ไมเหมือนกัน 

วิธีการแกไขจะมีหนวยงานเจาภาพกองการเจาหนาท่ี  กองบริหารงานบุคคล ในการตรวจสอบและยืนยันความ

ถูกตองขอมูล 

 

กิจกรรมท่ี 3 บรรยายพิเศษ ในหัวขอ กระทรวงการอุดมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0 โดย ศาสตราจารย

คลนิิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเอกสารตามภาคผนวก ข 

หนาท่ี 59 
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3.1 ผลการประเมินการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูเขาสัมมนาตอบแบบสอบถาม จํานวน 128 คน จากท้ังหมด 206 คน คิดเปนรอยละ 62.14 เม่ือ

พิจารณาขอมูลท่ัวไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรมาจากสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย จํานวน 

56 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอย

ละ 56.25 ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 56.25 

และเปนผูท่ีไมเคยเขารวมโครงการสัมมนา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา   

1.1 สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย 72 56.25 

1.2 สถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 56 43.75 

รวม 128 100.00 

2. สถานภาพ   

2.1 ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ) 
20 15.63 

2.2 บุคลากรสายวิชาการ 36 28.12 

2.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 72 56.25 

2.4 อ่ืนๆ - - 

รวม 128 100.00 

3. การเขารวมสัมมนา   

3.1 เคยเขารวมสัมมนา 16 12.50 

3.2 ไมเคยเขารวมสัมมนา 112 87.50 

รวม 128 100.00 
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การวิเคราะหและแปรผลการประเมินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการสรางเครือขายองคกรการเรียนรู

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2561 ณ หองประชุมชอแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในแตละดานตางๆ ดังนี้ 

 วิเคราะหและแปลผลโดยรวมคะแนนคําตอบแตละขอ ในแตละประเด็นความพึงพอใจ แลวนํามาหา

คาเฉลี่ย โดยแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

          ระดับ คาเฉล่ีย ( X ) 

มากท่ีสุด  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 

มาก  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 

ปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 

นอย  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 

นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 

 

1) ดานความรูความเขาใจ  

 ผลการเมินระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนา กอน และ หลัง พบวา ในภาพรวมระดับ

ความรูความเขาใจหลังการเขารวมสัมมนา ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) มากกวา กอนการเขารวมสัมมนา ระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64) และเม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา ระดับความรูความเขาใจหลังการเขารวม

สัมมนา มากกวา กอนการเขารวมสัมมนาทุกประเด็น รายละเอียดตามตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรูความเขาใจ กอนและหลังการเขารวมสัมมนา 

ประเด็น กอนการสัมมนา หลังการสัมมนา 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0  2.56 

นอย 

0.903 4.00 

มาก 

0.615 

2. บรรยายพิเศษ ในหัวขอ กระทรวงการอุดมศึกษา สู

มหาวิทยาลัย 4.0  

2.59 

นอย 

0.900 4.03 

มาก 

0.639 

3. กิจกรรม KM Café เรื่อง “เทคนิคการประกันคุณภาพให

ประสบความสําเร็จ” 

2.63 

ปานกลาง 

0.652 4.13 

มาก 

0.547 

4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมท่ี 1 เทคนิคการสอน

แบบอาจารยมืออาชีพ  

2.66 

ปานกลาง 

0.855 3.84 

มาก 

0.620 

5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมท่ี 2 การพัฒนา 

Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  

2.69 

ปานกลาง 

0.849 4.03 

มาก 

0.588 
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ประเด็น กอนการสัมมนา หลังการสัมมนา 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

6. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมท่ี 3 เทคนิคการ

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  

2.66 

ปานกลาง 

0.778 3.81 

มาก 

0.637 

7. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุม 4 Best Practice 

เรื่ อง  เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธ์ิ  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม -TQF 1 

2.59 

นอย 

0.747 3.81 

มาก 

0.585 

8. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมท่ี 5 Data analysis 

for QA development system  

2.72 

ปานกลาง 

0.763 3.84 

มาก 

0.620 

ภามรวม 2.64 

ปานกลาง 

0.727 3.94 

มาก 

0.478 

 

2) ดานความพึงพอใจในการเขารวมโครงการสัมมนา 

 ผลการเมินระดับความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการสัมมนา ในภาพรวม ระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.34) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาอยูในระดับมากและ

มากท่ีสุดทุกประเด็น รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสัมมนา 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

วิทยากรบรรยายพิเศษ  

1. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานชิ 4.43 (มากที่สุด) 0.719 

2. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร 4.42 (มากที่สุด) 0.664 

วิทยากรกิจกรรม KM Café 

1. ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร 4.55 (มากที่สุด) 0.561 

วิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

1. อาจารย ดร.จุฑามาศ หงสทอง 4.10 (มาก) 0.754 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา 4.41 (มากที่สุด) 0.494 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 4.29 (มากที่สุด) 0.830 

4. ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร 4.28 (มากที่สุด) 0.736 

5. รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 4.26 (มากที่สุด) 0.789 
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ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานการจัดกิจกรรม  

1. การบรรยายพิเศษ 4.43 (มากที่สุด) 0.565 

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู 4.30 (มากที่สุด) 0.588 

3. กิจกรรม KM Café 4.42 (มากที่สุด) 0.557 

4. กิจกรรมการเยี่ยมชมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.39 (มากที่สุด)  0.710 

ดานสถานที่/ระยะเวลา 

1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.28 (มากที่สุด) 0.720 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.22 (มากที่สุด) 0.651 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.25 (มากที่สุด) 0.561 

4. ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.28 (มากที่สุด) 0.627 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดโครงการสัมมนา 4.34 (มากที่สุด) 0.692 
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รายนามผูเขารวมสัมมนาเครืขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 18 

รายช่ือวิทยากร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

2 ศาสตราจารย นายแพทยวจิารย พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  

3 ศาสตราจารย นายแพทยวฒุิชัย  ธนาพงศธร 

4 รองศาสตราจารย นายแพทยจติเจริญ  ไชยาคํา 

5 รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา 

6 รองศาสตราจารย กัลณกา  สาธิตธาดา 

7 อาจารย ดร.จุฑามาศ  หงษทอง 

 
รายช่ือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

1 นางสาวอัญญภัท เพ็ชรนิล เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2 นางสาวนิศา สุขประเสริฐ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อินทราไสย ผูบริหาร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

4 รองศาสตราจารย ดร.รัชนี สรรเสริญ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

5 ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผูบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต 

6 ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย ธนไพศาล ผูบริหาร มหาวิทยาลยับูรพา 

7 นายประหยัด มีบุญเกิด อาจารย มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

8 นายชิราวุธ ปุญณวิช อาจารย มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

9 ผูชวยศาสตราจารยจิตรลดา ตรีสาคร อาจารย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

10 ดร.ธัญวรัตน  สุวรรณะ อาจารย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11 ผูชวยศาตราจารย ดร.นพรัตน พบลาภ ผูบริหาร สถาบนัการพลศึกษา 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

12 ผูชวยศาตราจารยพรทพิย ชีวะพัฒน ผูบริหาร สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 

13 นายสทุัศน  เหมทานนท ผูบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

สุพรรณบุรี 

14 นางสาวสุรีพร แพงนคร อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

15 นางสาวชุลีพร ปยสุทธิ ์ อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

16 นางรพีพรรณ วิบูลยวฒันกิจ อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

17 นางราตรี เที่ยงจิตต 

 

อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

18 นางสาวศุภวรรณ พิมพิ์พยอม อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

19 ผูชวยศาสตราจารยปวารณา อัจฉริยบุตร อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

20 ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

22 ดร.เสาวณีย ชูจิต อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง 

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ ์ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

24 นางสาวอรอนงค ชูเดชวัฒนา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

25 ดร.สุเทียม เครือวัลย อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

27 นายบุญด ีรุงเรืองมณีรัตน อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

28 ดร.ขจร ตรีโสภณากร ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

31 นางสาวอัจฉรา กลิ่นจันทร ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

32 นางสาวสุจิตรา จุยวอน เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

33 นางสาวอารีรัตน ใจหนัก เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

34 นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

35 นางอาทิตยา ฉิมมา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

36 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ฉิมพล ี ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

37 นางสาววาสนา วงศยิ้มยอง อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

38 นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

39 ผูชวยศาสตราจารย ตุลา คมกฤต มโนรัตน อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

40 ดร.ประจักร รอดอาวุธ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

41 ดร.เตือนใจ บรรเจิดกิจ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

42 นางสาวรจนา  ขันกสิกรรม เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

43 นายจิณณวัฒน สุวรรณ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

44 นายภิรณฏัฐ ดิษฐเจริญ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

45 นางอุทุมพร ธะในสวรรค เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

46 นางสุนนัทา คงเงิน เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

47 นางสาวพิกุล แกวแดง เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

48 นางสาวมลิวัลย มั่งมี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

49 นางสาวณฤนรรณ เอ่ียมมี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
 

 
รายช่ือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

1 นางสาวพรสดุา ชาลพีล เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

2 นางพรลภัส พองพรหม เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

3 นางสาวชนกนนัท บุโพธิ ์ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

4 นางสาวมนีา บุญระม ี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

5 รองศาสตราจารย ดร.สิงหทอง พัฒนเศรษฐานนท ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

6 นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

7 นางมุทดุา แกนสุวรรณ ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

8 นางสาวรุจิรดา สุขสันตหรรษา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชรัตน มังคละคีรี ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

10 นางสาวจฑุาลักษณ แสนโท อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 

11 นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ ์ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

12 นายกาญ ดําริส ุ อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 

13 นางสาววิรมณ กาสีวงศ ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

14 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

15 นายอนนัตศักดิ ์พันธพุฒ ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

16 ผูชวยศาสตราจารย เจริญชัย หมื่นหอ ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 

17 นางสาวชนิดา  ยุบลไสย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 

18 ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักด ี อาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

20 นายชนยุตฏษ ชางเพชร อาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

21 รองศาสตราจารยกิจประมุข ตันตยาภรณ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

23 นางสาวขนษิฐา วงศคําตา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

24 นายธีระวฒัน ศรีไชย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

25 นางสาวสมสมัย บุญทศ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

26 อาจารย ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม อาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

27 นางสาวสายฝน ทัพขวา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

28 นายอาทติย บุญเริง อาจารย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

29 นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

30 นางนลนิ ีธนสันต ิ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

31 นายอภิชัย สิงหาษา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ แวนรัมย อาจารย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมิกบวร อาจารย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

34 นางสาวเมทนิ ีมาเวียง อาจารย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

35 นางสาวสุภาวด ีจันทนุช เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

36 นางยุวด ีแสนสีดา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

37 นายเอกสิทธิ ์โพธิ์ชูชาต ิ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

38 นางนงนติย ครองกํ่า เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

39 นางวีณาวรรณ ประชุมชิต ผูบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

40 นางสิรินทรทิพย บุญม ี ผูบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

41 นายเกษม เปนาละวัด อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

42 นางสาวปรารถนา มะลไิทย อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

43 นางจฑุามณ ีรุงแกว อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

44 นางสาวพณัณิตา นันทะกาล อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 

45 นายสชุาต ิศรีชื่น เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

46 นายภานุพงศ รุงแกว เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

47 นางสาวแพรวา เจริญทรัพย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

48 นางพรรทิภา พรมมา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

49 นางสาวสุทธิดา พันธุโคตร อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

50 นางสาวปรียานุช สรรพศรี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

51 นายจักรชัย อินธิเดช เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

52 ดร.จิตตมิาภรณ สีหะวงษ อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

53 นายมานะศักดิ ์หงษคําชัย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

 
ผูเขารวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดี 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ  มีนะนนัทน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  ศรีวิบูลย รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและรายได 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลัง  วงษธนสุภรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรองทอง  ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

9 ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมล  ไพศาล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

11 อาจารยอนันตชัย  เอกะ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวฒันธรรม 

12 นายธวชัชัย  สูเพื่อน ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินและรายได 

13 ผูชวยศาสตราจารย ภูสิทธ  ภูคําชะโนด รองผูอํานวยการฝายบริการและอบรม 

14 นายสนธยา  เจริญศิริ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

15 อาจารยพงษเทพ  ภูเดช อาจารยประจาํวิทยาลัยโลจสิตกิสฯ 

16 นางสาวณัฐชานันท  บุญโต นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาต ิ

17 อาจารยวทัญู  ชูภักตร อาจารยประจาํวิทยาลัยโลจสิตกิสฯ 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพงศ  บุญผดุง รองคณบดีฝายบริหาร คณะครุศาสตร 

19 อาจารยไกรวิทย  สนิธุคํามลู อาจารยประจาํวิทยาลัยโลจสิตกิสฯ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

20 อาจารยพิพัฒน  ศักดิ์ศิริเกษมกุล อาจารยประจาํวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 

21 นางสาวศรัณภัสร  แสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

คณะศิลปกรรมศาสตร 

22 อาจารย ดร.ลักษณวิรุฬม  โชตศิิริ อาจารยประจาํ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

23 นายวีรยทุธ  ดาราชาต ิ รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

กองบริหารงานบุคคล 

24 นางสาวรุจเรศ  พินธุวฒัน เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

25 นายฉัตรไชย  ดิษฐเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบนัวิจัยฯ 

26 นางสาวจไุรรัตน  ตอดแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบนัวิจัยฯ 

27 อาจารยจีราภา  ปญญากําพล อาจารยประจาํ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

28 อาจารยวิทยา  อินทรพิมล อาจารยประจาํ คณะวทิยาการจัดการ 

29 นางสาวจีรนันท  เวือมประโคน รักษาการในตําแหนงหัวหนาสาํนักงาน สํานัก

ทรัพยสินและรายได  

30 นางวัญเพ็ญ  บัวหอม เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป สาํนกัทรัพยสินฯ 

31 นายนิมิตร  มิ่งงามทรัพย เจาหนาทีบ่ริหารงานบุคคล สํานักทรัพยสินฯ 

32 นางสาววนัทนา  ฉ่ิงวงัตะกอ นักวิชาการพัสดุ สาํนักทรัพยสินฯ 

33 นางสาวเสวลักษณ  จีนบวย นักวิชาการพัสดุ สาํนักทรัพยสินฯ 

34 นายยอดชาย  ไกรเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักทรัพยสินฯ 

35 นายนิรุจน  เพงผล นักวิชาการพัสดุ สาํนักทรัพยสินฯ 

36 นางสาวณิรัญสา  ธนะสพุรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักทรัพยสินฯ 

37 นางธนันพชัญ  ภุมมาลา รักษาการผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  

สํานักทรัพยสินฯ 

38 อาจารย ดร.ทิพยวารินทร  เบ็ญจนิรัตน อาจารยประจาํ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

39 นางสาวดารัณ  กิติสาระกุลชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

40 นางปราณีพร  บญุประภาศรี รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายใน 

41 นางสาวกัญญาพิไล  กุญชรศิริมงคล อาจารยประจาํ วิทยาลัยนานาชาต ิ

42 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชารวี  บุตรบํารุง อาจารยประจาํ คณะวทิยาการจัดการ 

43 นายพุทธิวัฒน  ไวยวุฒิธนาภูม ิ อาจารยประจาํ วิทยาลัยโลจสิตกิสฯ 

44 อาจารยพิมนภัทร  พนัทนา อาจารยประจาํ คณะมนุษยศาสตรฯ 
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วิทยากรพ่ีเลี้ยง (Facilitator) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 ผูชวยศาสตราจารยปุณยพล  จนัทรฝอย อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร 

2 อาจารยชมพนูุช  ลิ้มเลิศมงคล อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร 

3 อาจารยภาณุวฒัน  ศิวะสกุลราช อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร 

4 ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  โฆมานะสิน รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

คณะครุศาสตร 

5 อาจารย ดร.ศศิพร  พงศเพลินพิศ อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร 

6 อาจารยกัญญารัตน  บุษบรรณ อาจารยประจาํ คณะวทิยาศาสตรฯ 

7 อาจารย ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล อาจารยประจาํ คณะวทิยาศาสตรฯ 

8 อาจารยภาวิตา  คาขาย อาจารยประจาํ คณะมนุษยศาสตรฯ 

9 นางสาวหัสทยา  นวลสวุรรณ รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตรฯ 

10 นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  

คณะมนุษยศาสตรฯ 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ  ศุนาลัย อาจารยประจาํ คณะวทิยาการจัดการ 

12 นางสาวนิภาวรรณ  ธาราศักดิ ์ หัวหนาสํานักงาน คณะวิทยาการจัดการ 

13 อาจารย ดร.ปรีชาญา  ครูเกษตร อาจารยประจาํ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

14 อาจารยจิตราวดี  รุงอินทร กันกา อาจารยประจาํ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

15 
นางสาวณฐอร  พุทธวงค รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

16 นางสาวสุพัสวี  โมรากุล เจาหนาที ่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17 อาจารย ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร อาจารยประจาํ คณะศิลปกรรมศาสตร 

18 อาจารยทัศนัย  เพ็ญสิทธ อาจารยประจาํ คณะศิลปกรรมศาสตร 

19 อาจารยศิริมา  พนาภินนัท อาจารยประจาํ คณะศิลปกรรมศาสตร 

20 นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธน ู รักษาการหัวหนาฝายบริการการศึกษา  

คณะศิลปกรรมศาสตร 

21 นางสาวปาริฉัตร  จันทรนวล รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ อาจารยประจาํ บัณฑิตวิทยาลัย 

23 ผูชวยศาสตราจารยปรเมษฐ  แสงออน รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

24 อาจารยสุพัตรา  ปราณ ี อาจารยประจาํ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

25 รองศาสตราจารยทัศนีย  ศิริวรรณ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

 
 41

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/29/Logoubu.gif
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:NPU_logo.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sut-symbol.jpg


 

   

 

 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

26 อาจารยนลนิ  สีมะเสถียรโสภณ อาจารยประจาํ วิทยาลัยนานาชาต ิ

27 อาจารย ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบลูยสุข รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

วิทยาลัยพยาบาลฯ 

28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดประนอม สมนัตเวคิน อาจารยประจาํ วิทยาลัยพยาบาลฯ 

29 นางสาวอัญชา  แดงทองด ี เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

30 นางสาวกฤษณา  อยูพวง รักษาการหัวหนาฝายวิทยพฒันา ศูนยวิทยบริการ 

31 นายจาํรัส  นิ่มสําราญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

32 วาที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แกวมณ ี รักษาการหัวหนาฝายสิ่งพิมพตอเนื่อง ศูนยวิทยบริการ 

33 นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

34 นายพบิูลย  พูมวง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

35 นางสาวอภิญญา  จูเลิศ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน 

36 นายกิตติพฒัน  บัวเล็ก นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คณะทํางาน กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

2 นางสาวจรีวรรณ  พิสทุธพิันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

3 นางกําไร  สิงหคําจนัทร พนักงานธุรการ 

4 นางสาวโชติกา  เขียนนิล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5 นางสาวพุมพวง  กลาหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

6 นางสาวภัทราดี  มีนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

7 นางสาววรางคณา  ศิริหงษทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

8 นายวฒุิพงศ  จนัทรเมืองไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

9 นางสาวอังศุมาลิน  นพพรพิกุลสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

10 วาที่ ร.ต.หญิงคณิศร  บุญเรือง เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

11 นางสาวมลฤดี  พงษธน ู นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

12 นางสาวอุไรพร  ศิลปนาวา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

13 วาที่ ร.ต.รชต  สุขศุภชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

14 นางสาวปรางทพิย  เกตุกลิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

15 นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

16 นายประพล  สุขสุโฉม เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

17 นางสาวธนพร  เหนือเกต ุ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

รวมผูเขารวมจากสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 49 คน 

รวมผูเขารวมจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย 53 คน 

รวมผูเขารวมจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 44 คน 

รวมผูเขารวมอ่ืนๆ (วิทยากร/คณะทํางานกองนโยบายและ

แผน/วิทยากรพ่ีเลี้ยง (Facilitator)) 

60 คน 

รวมผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูฯ 

Mini_UKM คร้ังที่ 18  

206 คน 
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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เอกสารประกอบการรายงานผลการสมัมนาเครอืขายองคกรการเรยีนรู เพือ่การพฒันาคณุภาพ 
มาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครัง้ที ่17

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง KM beyond 4.0 
โดย ศาสตราจารย นายแพทย วิจารย พานิช

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0
โดย ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม  คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารประกอบการรายงานผลการสัมมนาเครอืขายองคกรการเรียนรู  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 17 
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เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย นายแพทย วิจารย พานิช 
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เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0 
โดย ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม  คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 พิธีเปดการสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 18 โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวชิัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  
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 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู 

    
 
 ชี้แจงวัตถุประสงคของเครือขายฯ Mini_UKM KM_LO มาตรฐานท่ีสาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอดุมศึกษา 
โดย รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา 

      
 
 สรุปผลการดาํเนินงานสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 17 โดย ผูแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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 บรรยายพิเศษ เร่ือง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 

    
 
 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 1 เทคนคิการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  
วิทยากรโดย อาจารย ดร.จุฑามาศ หงษทอง 

    
 
 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา 
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 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 3 เทคนคิการเขยีนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน 
วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

   
 
 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 4 เทคนคิการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ดานคณุธรรม จริยธรรม TQF 1 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร 

    
 
 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 5 Data analysis for QA development system 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 
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 บรรยากาศการเยีย่มชมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรม KM Café เร่ือง เทคนคิการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จ 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร 
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 บรรยากาศการสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู โดย ทีม Facilitator 
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 บรรยายพิเศษ ในหัวขอ กระทรวงการอดุมศึกษา สูมหาวิทยาลัย 4.0  
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 บรรยากาศมอบเกียรติบัตรและธงเจาภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 19 
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