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สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ก  

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเจาภาพจัดงานสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 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) การจดัการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

 2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  

 3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  

 4) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  

 5) เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 6) การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 การจัดสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM ครั้งท่ี 21 ไดรับความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารย นายแพทย

วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) บรรยายพิเศษ  

ในหัวขอเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO และคุณอุไร เชื้อเย็น ผูอํานวยการกองบริหารแผน

และงบประมาณการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในหัวขอเรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัย

เพ่ือสราง Best Practice โดยใชเครื่องมือ KM รวมท้ัง ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รองศาสตราจารย 

นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา นาสินพรอม อาจารย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล และอาจารยสัญชัย ฮามคําไพ ท่ีเปน

วิทยากรประจํากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงทําหนาท่ีดําเนินรายการและกํากับใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภายในกลุม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณวิทยากร ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษาทุกทาน ท่ีเขารวมการสัมมนาครั้งนี้ รวมท้ังเจาหนาท่ี ผูประสานงาน และบุคลากรทุกฝายท่ี

เก่ียวของในการจัดสัมมนาจนประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเปนอยางยิ่งวาความรูท่ีได

จากการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะนํามาซ่ึงประโยชนตอทุกสถาบันเพ่ือมุงสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
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1  

สวนท่ี 1  

บทนํา 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําโครงการความรวมมือเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา Mini_UKM โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพ่ือขยายผลการสราง

เครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย Mini_UKM อยางตอเนื่องมาแลว 20 ครั้ง โดยมีลําดับการ

หมุนเวียนมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ ดังนี้  ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้ง ท่ี 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้ง ท่ี 11 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 

14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ครั้งท่ี 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสระเกษ ครั้งท่ี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งท่ี 19 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และครั้งท่ี 20 มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงานสัมมนาเครือขายองคกร 

การเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 

มิถุนายน 2562 โดยกําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

  1) การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

  3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน 

  4) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

  5) เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  6) การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
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2  

เพ่ือใหการดําเนินการเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 

มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน

เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จึงจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้ง

ท่ี 21 โดยเชิญผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีสังกัดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ

เขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูสนใจเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จํานวน 114 คน จากมหาวิทยาลัยท้ังหมด 26 แหง 
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โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี    พ.ศ. 2546  

สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ

และมาตรฐานการอุดมศึกษา ขอท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการ

เรียนรู มีการแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรู และ

สังคมแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงาน ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือ

เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 

รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง แลวนั้น 

 เพ่ือเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 

กับสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายองคกรการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) และลงนามในบนทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย

จัดการความรู โดยมีสถาบันอุดมศึกษารวมเปนสมาชิกเครือขาย จํานวนท้ังสิ้น 8 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

อยางตอเนื่องมาแลว 20 ครั้ง โดยไดหมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือขาย ซ่ึงครั้งท่ี 21

มหาวิทยาลัยเครือขายไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนผูดําเนินการจัดโครงการสัมมนา

เครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งท่ี 21 กองนโยบาย

และแผน จึงไดจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(Mini_UKM) ครั้งท่ี 21 ข้ึน 
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วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ประสบการณ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ตลอดจนการรับฟงและเรียนรูจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดังนี้    

  2.1) การจดัการเรยีนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.2) การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

  2.3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน 

  2.4) เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

  2.5) เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2.6) การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 3) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

 4) เพ่ือคนหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย 

  1.1) สถาบันเครือขาย Mini_UKM 8 สถาบัน จํานวน 80 คน 

  1.2) มหาวิทยาลัยท่ีไมใชเครือขาย Mini_UKM จํานวน 60 คน 

  1.3) วิทยากรและผูประสานงานโครงการจํานวน 32 คน 

 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 

 

รูปแบบการดําเนินการ 

  1) การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2) การแบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ 

 3) คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย 

 4) อภิปราย สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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 5) ศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูสถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

วิทยากรและผูบรรยาย  

1) ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือ

สังคม 

2) คุณอุไร เชื้อเย็น ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแหงชาติ (วช.)  

3) ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

4) รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ  ไชยาคํา  

5) รองศาสตราจารยกัลณกา  สาธิตธาดา 

6) รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา 

7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา นาสินพรอม 

8) อาจารย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

9) อาจารยสัญชัย ฮามคําไพ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรภายนอก 

 2) ไดแนวปฏิบัติในการพัฒนางาน 

 3) เกิดความรวมมือระหวางสถาบันท่ีเปนเครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรู 
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กําหนดการ  

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน หองประชุมชอแกว  

ชั้น 5 อาคาร 31 09.00-09.30 น. พิธีเปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 21” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

09.30-10.00 น. สรุปผลการดําเนินงาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 20  
โดยตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัยนครพนม 

10.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสราง Best Practice 
โดยใชเคร่ืองมือ KM โดย คุณอุไร เชื้อเย็น ผูอํานวยการกองบริหารแผนและ
งบประมาณการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 4711 (A) ชั้น 1
อาคาร 47 

13.00-13.30 น. Before  Action Review โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา หองประชุมชอแกว 
ชั้น 5 อาคาร 31 

13.30-16.30 น. แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 กลุมที่ 1 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม (ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร) 

หองประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 5 อาคาร 31 

 กลุมที่ 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพ
อุดมศึกษา (รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคํา)  

หอง 4711 (B) ชัน้ 1  
อาคาร 47 

กลุมที่ 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  
(รศ.ดร.วิทยา  เมฆขํา) 

หองประชุม สสสร. 
ชั้น 4 อาคาร 31 

กลุมที่ 4 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  
(อาจารย ดร.ฐติิเดช ลือตระกลู) 

หองประชุม 
โครงการปริญญาเอก 

ชั้น 3 อาคาร 31 
 กลุมที่ 5 เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา) 

หอง 4701 ชั้น ใตดิน  
อาคาร 47 

 กลุมที่ 6 การพัฒนาการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
(ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร ผศ.ดร.นิภา นาสินพรอม และอาจารยสัญชัย 
ฮามคําไพ) 

หองประชุมชอแกว  
ชั้น 5 อาคาร 31 

16.30-18.00 น. ทีม Facilitator ประชุมสรุปความรูรวมกัน พรอมทั้งจัดทําเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ 

หองประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

 



   

 
 

 

 
 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

7  

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 
09.00-10.30 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO  

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 

หองประชุมชอแกว 
ชั้น 5 อาคาร 31 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-11.45 น. นําเสนอสรุปการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยทีม Facilitator 

กลุมที่ 1 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลุมที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนนุการสรางคุณภาพ
อุดมศึกษา  

กลุมที่ 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน  
กลุมที่ 4 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  
กลุมที่ 5 เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลุมที่ 6 การพัฒนาการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
11.45-12.00 น. พิธีปด “การสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 21” และมอบเกียรติบัตร พรอมพิธีมอบธง
เจาภาพคร้ังตอไป 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หอง 4711 (A) ชั้น 1
อาคาร 47 

13.00-15.00 น. เดินทางไปศูนยการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

15.00-17.30 น. เยี่ยมชม ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ และวิทยาลัยสหเวช
ศาสตร ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

17.45–19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ดอนหอยหลอด 
19.30 น. เยี่ยมชมตลาดน้ําอัมพวา และเดินทางเขาสูที่พักบานทิพยสวนทอง 
วันเสารที่ 1 มิถุนายน 2562 
08.30-09.00 น. เยี่ยมชมตลาดน้ําทาคา จังหวัดสมุทรสงคราม 
09.15-10.30 น. เยี่ยมชมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานสารภี 
10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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สวนท่ี 2  

ผลการจัดสมัมนาเครือขายองคกรการเรียนรู 
  

 ผลการจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 21 ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

 กิจกรรมท่ี 1 สรุปผลการดําเนินงาน (Mini_UKM) ครั้งท่ี 20 โดยตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัย

นครพนม รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารตามภาคผนวก ข หนาท่ี 63 

 กิจกรรมท่ี 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสราง Best Practice โดยใชเครื่องมือ KM 

โดย คุณอุไร เชื้อเย็น ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารตามภาคผนวก ข หนาท่ี 39 

 กิจกรรมท่ี 3 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  กลุมท่ี 1 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

วิทยากรประจํากลุม : ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

  กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  

วิทยากรประจํากลุม : รองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 

กลุมท่ี 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน  

วิทยากรประจํากลุม : รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 

กลุมท่ี 4 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

 วิทยากรประจํากลุม : อาจารย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

  กลุมท่ี 5 เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 วิทยากรประจํากลุม : รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 

  กลุมท่ี 6 การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 วิทยากรประจํากลุม : ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  

  ผูชวยศาสตราจารย.ดร.นิภา นาสินพรอม  

  อาจารยสัญชัย ฮามคําไพ 
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วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

 กิจกรรมท่ี 1 บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO โดย ศาสตราจารย 

นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารตามภาคผนวก ข หนาท่ี 53 

กิจกรรมท่ี 2 นําเสนอสรุปการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ัง 6 กลุม ดังนี้ 

 1) กลุมท่ี 1 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   

  ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 18 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

ประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1. คุณธรรม จริยธรรมท่ัวไป 

 2. คุณธรรม จริยธรรมเฉพาะดาน 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 1. แรงจูงใจ 

  1.1 ความกาวหนาทางอาชีพ 

  1.2 Home Room 

  1.3 สรางความเปนกันเองระหวางนักศึกษา และอาจารย 

  1.4 คะแนน 

 2. สรางตัวแบบ 

  2.1 อาจารย  

  2.2 รุนพ่ี  

  2.3 มาตรฐานวิชาชีพ  

  2.4 กรณีศึกษา 

 3. การใชเทคโนโลย ี

  3.1 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การประเมิน 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ความยั่งยืนหรือความตอเนื่องของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

 2. โครงการบูรณาการระหวางฝายผลิต และฝายผูใชบัณฑิต 

บูรณาการการประเมินไปกับการเรียนการสอนแตละคร้ัง 

หลักฐานเชิงประจักษ 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Turn it in Google Form 

แบบประเมิน 

แบบสังเกต แบบบันทึกพัฒนาการ แบบสะทอนคิด 
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2) กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 15 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

การยอมรับจากสาธารณะ 

การสื่อสาร 

บุคลิกภาพ 

ภาวะความเปนผูนํา 

มนษยสมัพันธ  

 

 

 

  

 

 

 

 

งาน 

ความคิด 

ธรรมาภิบาล 

คน 

SUCCESSOR 

ชุมชน/ทองถิ่น 

คุณธรรม/จริยธรรม 

กฎหมาย 

วัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค 

ระบบงาน 

วิสัยทัศน 

ประสบการณในการการทํางาน 

คูมือปฏิบัติงาน 

ผลงานเชิงประจักษ 

 



   

 
 

 

 
 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

12  

3) กลุมท่ี 3 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือใหไดรับทุน 

ผูเขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู จํานวน 19 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับเงินสนับสนุน (ทุนภายนอก) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 1) เขียน 3 ยอหนา ไดแก เกริ่นนํา (อดีตถึงปจจุบัน), สภาพปญหาท่ีสอดคลองกับ

วัตถุประสงค (อางอิงท่ีมา), ประเด็นกรอบการวิจัย (เขียนแนวคิดหรือทฤษฎีเพ่ิมเติมดวยเล็กนอย) 

2) โจทยวิจัยตรงตามแหลงทุน 

3) พ้ืนท่ีวิจัยชัดเจน 

4) เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

5) สอดคลองกับยุทธศาสตรภาค/จังหวัด 

6) ไมควรเกิน 3-5 หนา 

7) ชื่อเรื่องตองตรงตามท่ีกลาวมาขางตน 

3.2 วัตถุประสงค 

1) สอดคลองกับปญหาหรือแกปญหา, ชื่อเรื่อง และเกริ่นนําในยอหนาท่ีมาของ

ปญหา (ยอหนาท่ี 2)  

2) ตองไดคําถามงานวิจัยกอนเขียนวัตถุประสงค 

3) มีผลผลิต (Output) ท่ีชัดเจน วัดได ประเมินได เชน สินคาใหม, มีมูลคาเพ่ิม 

4) ไมควรเกิน 3 ขอ และตองสั้น กระชับ อาจข้ึนตนดวยคําวา... เพ่ือศึกษา..., เพ่ือ

วิเคราะห..., เพ่ือสราง..., etc. โดยตองสอดคลองกับชื่อเรื่องและเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

3.3 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิด 

 1) ทฤษฎีตรงกับวัตถุประสงค 

 2) ทฤษฎีชัดเจน เขาใจงาย มีสถิติรองรับ โดยอางอิงจากผูมีชื่อเสียงของทฤษฎีนั้นๆ 

แลวสรุปทฤษฎีเพ่ือนํามาใชแตไมตองนํามาท้ังหมด 

 3) ทฤษฎีสอดคลองกับสมมติฐาน 

 4) การตั้งสมมติฐานข้ึนอยูกับประเภทงานวิจัย  

 5) งานวิจัยเชิงคุณภาพไมจําเปนตองมีสมมติฐาน (แตถามีจะตองมีสถิติมาทดสอบ

สมมติฐาน)  

 



   

 
 

 

 
 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

13  

 6) งานวิจัยเชิงปริมาณ/ทดลอง (ถา)ตั้งสมมติฐานจะตองใชสถิติทดสอบสมมติฐาน 

หรืออาจจะไมมีสมมติฐานก็ได 

 7) กรอบแนวคิดมาจากทฤษฎีและตองตรงกับวัตถุประสงค โดยเขียนเปน Flow 

Chart/Diagram หรือ IPO (Input - Process - Output) พรอมบอกตัวแปรท่ีจะศึกษา 

3.4 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 

1 ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด/หลักการ 

2 ทบทวนจากงานวิจัยโดยตองตรงหรือสัมพันธกับวัตถุประสงค 

3 ทบทวนจากทฤษฎี เชน ถามีทฤษฎี 4 ทฤษฎี จะตองมีวรรณกรรมของท้ัง  

4 ทฤษฎ ี

4 เม่ือทบทวนขอมูลจากผูอ่ืนแลว ตองนํามาสรุปเปนสํานวนของผูเขียนเอง 

  3.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ระบุประเภทงานวิจัย เชน งานวิจัยพ้ืนฐาน ประยุกต หรือทดลอง โดยงานวิจัย

พ้ืนฐานไมควรทําเพราะอาจจะไมไดรับการพิจารณาทุนวิจัย 

2) เขียนเปนข้ันตอนตามวัตถุประสงค 

3) ระบุประชากร กลุมตัวอยางใหชัดเจน พรอมท้ังระบุวิธีสุมตัวอยาง เชน สูตร, การ

คํานวน หรืออางอิงทฤษฎีการสุมตัวอยาง 

4) ระบุวิธีการสรางเครื่องมือใหชัดเจน พรอมท้ังการหาความเท่ียงตรง และนําไป 

Tryout เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน Reliability 

5) เลือกสถิติใหตรงกับกลุมตัวอยางและวัตถุประสงค 

6) ควรระบุขอบเขตดานพ้ืนท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือหมูบานใหชัดเจน ควร

เขียนเชิงบูรณาการและควรลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือศึกษาวิธีการทําวิจัยท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

7) ระบุขอบเขตเนื้อหาตามทฤษฎีและวัตถุประสงค 

8) กระบวนการดําเนินงานวิจัยตองสัมพันธกับงบประมาณ 

  3.6 งบประมาณ 

1) งบประมาณตองสอดคลองกับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล แลวบวกเพ่ิมอีก

ประมาณ 20%  

2) หามเขียนครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง, หามจางท้ังหมด เชน การวิเคราะหขอมูล

ตองทําเอง หามจาง และไมควรเขียนวัสดุสิ้นเปลือง  ควรเนนไปท่ีการเก็บขอมูล 

 



   

 
 

 

 
 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

14  

3) ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

4) อยาเขียนงบคาตอบแทนสูงเกินไป (ตองดูประกาศ วช. หรือสถาบันวิจัยท่ี

รับผิดชอบหรือแหลงผูใหทุน) 

5) ดูตัวอยางการเขียนงบประมาณจากโครงการเกา 

  3.7 แผนการดําเนินงาน 

1 เขียนแผนเปนตารางอยางเปนข้ันตอน ระบุวันเริ่มทําโจทยวิจัยและสิ้นสุด ณ วันท่ี

ตีพิมพงานวิจัย 

2 เขียนแผนตามวัตถุประสงคใหชัดเจน โดยตองสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัยและ

การดําเนินงานวิจัย 

3 ระบุระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการทํางานจริง 

4 รูปแบบการเขียนตองชัดเจน เขาใจงาย ไมใหเกิดคําถามกลับมา 

  3.8 ผลผลิต Output จากงานวิจัย 

1) ตองตอบ/สอดคลองกับวัตถุประสงค (Keywords) และกระบวนการวิจัย 

2) ไดองคความรูใหมหรือวิธีการใหม 

3) มีผลกระทบท่ีดีตอชุมชนและสังคม 

4) ชัดเจน ระบุเกณฑการวัดได 

5) ตองนําไปเผยแพร 

6) ผลตองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

7) หนวยนับใหใสเชิงปริมาณ 

8) ควรดึงนักศึกษามารวมทําวิจัยดวย เพ่ือนับนักศึกษาเปนนักวิจัยรุนใหม 

  3.9 ผลลัพธ Outcome 

1) ตองมีผลลัพธเชิงปริมาณ โดยตองเปนผลลัพธท่ีไดจากผลผลิต ไมควรคิดนอก

กรอบ และตองเปนรูปธรรม (จับตองได) ตัวอยาง ถา Output ไดรูปแบบการสอนแบบ Active learning ตัว 

Outcome คือนักเรียนมีผลการเรียนรูดีข้ึนจากการเรียนแบบ Active Learning นั้นๆ 

2) ระบุกลุมผูใชประโยชน ตองนําไปใชประโยชนในวงกวางใหละเอียด 

3) ควรจะไดผลลัพธท่ีสามารถนําไปจดทะเบียนลิขสิทธิหรือสิทธิบัตร 

4) ทําเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง 

5) เขียนใหครบประเด็น ตอยอด output ทุกประเด็น 
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6) ตอบวัตถุประสงคและปญหาท่ีไดระบุไว 

7) มีมากกวาวัตถุประสงค (มากกวา 2 เทายิ่งดี) 

  3.10 ผลกระทบ Impact ท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ตองมีผูรับประโยชนในวงกวาง เชน ผลกระทบท่ีเกิดตอชุมชน ชุมชนมีรายได

เพ่ิมข้ึน หรือไดองคความรูใหม 

2) ตองนํา Impact ไปเทียบกับ Outcome 

  3.11 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ตองระบุผูใชประโยชนท่ีมีบริบทเดียวกันแบบวงกวาง 

2) ตองนํามาจาก Outcome 

3) ตองไลประโยชนจากเล็กไปใหญ บอกชื่อเรื่องตอไปท่ีจะทําในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 
 

สัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

16  

4) กลุมท่ี 4 เทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ  

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 22 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

องคความรูดานเทคนิคการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

4.1 การใช Case-based Learning โดยใช Group Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เตรียมความพรอม 

1.1) เตรียมกอนเปดภาคการศึกษา 

  - วางแผนการสอน 

  - กําหนดผูสอน 

  - กําหนดการวัดและประเมินผล 

  - ออกแบบเกณฑการใหคะแนน 

  - แบงกลุมนักศึกษา 

1.2) เตรียมกรณีการศึกษาและระบบฐานขอมูล 

  - เตรียมกรณีศึกษาและคูมือ 

  - เตรียมเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการจัดการเรียน/สอน (Moodle) 

2) กิจกรรมระหวางการเรียน/สอน 

2.1) Pre-test 

2.2) นักศึกษาอภิปรายกลุมยอย 

3) ประเมินผลโดยผูสอน 

3.1) นักศึกษาและกลุมสงรายงาน 

เตรียมความ

พรอม 

กิจกรรม

ระหวางการ

เรียน/สอน 

ประเมินผล

โดยผูสอน 
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3.2) Case Leader สรุปกรณีศึกษา 

3.3) Post-test 

4) การทบทวนผลการใช Case-based Learning 

4.1) พูดคุยกับนักศึกษา 

4.2) อานผลประเมินรายวิชา 

4.3) นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

4.2 การบริหารจัดการชั้นเรียนดวยเทคนิค RCA 

1) Stage 1 (R): Relationship 

2) Stage 2 (C): Cyclic 

3) Stage 3 (A): Assessment 

4.3 การพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 3 บ (K-ics model) 

 

Knowledge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 

เกม - ฝกทักษะ 

- สรางความทาทายดวยการเรียงลําดับจากงายไปยาก 

 

 

 

บงชี้ 

บมเพาะ 

แบงปน 

Indicators 

Cultivation 

Sharing 
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4.5 การจัดการเรียนรูในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป (GEN ED) ดวย Active Learning 

1) กอน 

- การประชุมทีมอาจารยผูสอน 

- มอบหมายงาน 

- เตรียมเอกสาร 

2) ระหวาง 

- อธิบายกระบวนการเรียนรูท่ีจะใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชา 

- ประกวดผลงานนักศึกษา 

- แจงผลคะแนน 

  3) หลัง 

- ใหผลสะทอนกลับ 

4.6 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ Soft Skill 

1) กอน 

 - การประชุมทีมอาจารยผูสอน 

 - นําเสนอปญหาท่ีพบและวางแผนแกไข (การทํางานกลุม) 

2) ระหวาง  

 - แนวคิดการสอนหลากหลาย 

 - Role model (VDO/ครูคืนถ่ิน) , Demonstration, Micro  

 - Teaching 

  3) หลัง 

 - ผูสอนเปนผูประเมิน 
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5) กลุมท่ี 5 เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 21 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

5.1 วิธีการบันทึกขอมูลสารสนเทศ 

1) การเก็บขอมูลนักศึกษาใน Google document   

2) การรวบรวมขอมูลโดยใช Google Form 

3) การรวบรวมขอมูลโดยใช Google drive 

4) การใชระบบ IT ของมหาวิทยาลัย     

5) การใช Application Line   

6) ขอมูลบันทึกขอมูลในระบบ CDS     

7) Academic search 

8) Microsoft Office (Excel)    

9) เผยแพรขอมูลบน Website หนวยงาน 

5.2 แนวทางการนําระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 

1. การวิเคราะหปญหาในองคกร 

  2. จัดหาระบบท่ีเหมาะสมมาสนับสนุน 

  3. การอบรม/ทดสอบ กับผูใชงาน 

  4. ติดตั้งระบบ 

  5. ประเมินระบบ/ปรับปรุง 

  6. คูมือการใชงานระบบ 

5.3 Key Success Factors 

1. การวางแผนเก็บขอมูลโดยคํานึงถึงเปาหมายและผูใชขอมูลสารสนเทศ 

  2. การนิยามความหมายของขอมูล เพ่ือลดความซํ้าซอน 

  3. มีหนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลชัดเจน สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได 

  4. การรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (การเรียนการสอน และวิจัย) 

  5. การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลใหแกผูใชในแตละระดับขององคกร 

  6. การพัฒนาหลักสูตรออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  7. ระยะเวลาในการเช็คขอมูลชัดเจน กําหนดเวลาในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

  8. การนําเสนอขอมูลทางวิชาการเชิงลึกสําหรับบุคคลท่ัวไป 
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6) กลุมท่ี 6 การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 19 คน สรุปความรูท่ีได ดังนี้ 

6.1 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) ผลลัพธผูเรียน 

1.1) บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ (Learner Person) 

1.2) ผูรวมสรางสรรค  (Co-Creator) 

1.3) พลเมืองท่ีเขมแข็ง (Global Citizen) 

 2) การวิจัยและนวตักรรม 

2.1) สรางองคความรูใหม 

2.2) เครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 

2.3) ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม 

2.4) สงผลกระทบสูงตอผูเรียน คุณภาพชีวิต 

2.5) สรางโอกาส มูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศ 
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3) การบริการวิชาการ 

3.1) สอดคลองกับบริบทและความตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ

และอัตลักษณ 

3.2) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน 

3.3) โปรงใส ตรวจสอบได 

3.4) เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

4) ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4.1) การจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานสราง

องคความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 

4.2) ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังไทยและตางชาติอยางเหมาะสม 

4.3) สรางความภาคภูมิในความเปนไทย 

4.4) สรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมแกผูเรียน สังคม ประเทศชาติ 

5) การบริหารจัดการ 

5.1) จัดทําหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ ตอบสนองยุทธศาสตร

ชาติและความตองการท่ีหลากหลาย โดยการมีสวนรวมของชุมชน สถานประกอบการ 

5.2) บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาล ความหลากหลาย

และอิสระทางวิชาการ ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

 5.3) มีระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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6.2 การวางระบบประกันคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

- เกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. (เดิม) 

- เกณฑมาตรฐานสภาวิชาชีพ 

- เกณฑมาตรฐานสากล อาทิ AUN 

QA 

- เกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. (เดิม) 

- เกณฑ EdPEx ฉบับป 2558-

2561 

- เกณฑของสถาบันท่ีกําหนดเอง

ตามอัตลักษณของสถาบัน 

- ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานท่ี

พัฒนาจากกลุมสถาบัน อาทิ 

CUPT 

- เกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. (เดิม) 

- เกณฑ EdPEx ฉบับป 2558-

2561 

- เกณฑของสถาบันท่ีกําหนดเอง

ตามอัตลักษณของสถาบัน 

- ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานท่ี

พัฒนาจากกลุมสถาบัน อาทิ 

CUPT 

 

6.3 ตัวอยางการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑประกันคุณภาพสถาบันท่ีกําหนดเองตาม 

อัตลักษณของสถาบัน 

1) ผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา 

2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 

Digital literacy 

3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) 

4) จํานวนหลักสูตรท่ีข้ึนทะเบียนหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (TQR) 

5) จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 

  6.4 แนวทางการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน 

1) จัดฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 

2) สงบุคลากรไปฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในท่ีสถาบันการศึกษา

ภายนอกจัดและใหการรับรอง 

3) รวมกลุมสถาบันเครือขายในการจัดฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

ใหผูประเมินคุณภาพรวมกัน อาทิ กลุมสถาบันของ ทปอ. และ กลุม ม.ราชภัฏ 

4) ใชบริการผูประเมินคุณภาพ ท่ี สกอ. (เดิม) ข้ึนทะเบียน 
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6.5 ปญหาท่ีพบจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ความรูความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพของบุคลากร 

2) ขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ไมตรงกัน 

3) คุณภาพผูประเมิน 

4) การใชงานระบบ CHE QA Online 

5) บุคลากรยังคิดวาการประกันคุณภาพเปนภาระ 

6.6 แนวทางการแกไข 

1) จัดอบรมสรางความรูความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพของบุคลากร และ

ใช KM เปนเครื่องมือในการพัฒนาการประกันคุณภาพ อาทิ KM day 

2) มีกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบอาจเปนในรูปแบบคณะกรรมการ ในการ

ตรวจสอบและยืนยนัขอมูล รวมถึงจัดใหมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล 

3) จัดใหมีการอภิมานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ 

4) ใหความรูและฝกอบรมการใชงานระบบ CHE QA Online 

5) สรางความตะหนัก และจัดระบบกลไกในทํางานท่ีตอบสนองการประกันคุณภาพ 

 

กิจกรรมท่ี 3 เยี่ยมชมศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร  

ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ 

เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีมติ

อนุมัติใหจัดตั้ง ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือมุงพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการและเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล  โดยกําหนดวิสัยทัศนในการเปน มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม ศูนยแหงความเปน

เลิศในการดูแลผูสูงอายุเกิดมาจากนโยบายการจัดเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตร

สุขภาพ สาธารสุขศาสตร การแพทยแผนไทยประยุกตและการแพทยผสมผสาน เพ่ือเปนศูนยฝกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปนศูนยกลางการใหบริการดูแลสุขภาพดวยการแพทยผสมผสานการ 

การวิจัยและการฝกอบรม การใหบริการวิชาการแกสังคมใหแกผูสูงอายุและบุคคลท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งศูนย ดังนี้ 
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1. เปนสถานพยาบาลใหบริการทางการแพทยผสมผสาน ตลอดจนสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันและควบคุมโรค รวมถึงการบําบัดรักษาสําหรับผูสูงอายุและบริการดานเวชศาสตรชะลอสําหรับ

บุคคลท่ัวไปท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 

2. เปนสถานใหบริการท่ีพักพรอมจัดเตรียมบริการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ผูสูงอายุ 

3. เปนศูนยใหบริการวิชาการและฝกอบรมทางดานการดูแลผูสูงอายุและการพัฒนา

ผูดูแลผูสูงอายุใหสามารถดูแลและใหความชวยเหลือผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปนศูนยวิจัย และสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ

สูความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาทองถ่ินและสังคม 

5. เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานการแพทยผสมผสานในการดานการดูแลผูสูงอายุและ

เวชศาสตรชะลอวัยสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตรและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6. เปนศูนยสรางเครือขาย และความรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ ในดานการดูแล

ผูสูงอายุและเวชศาสตรชะลอวัย 

 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติ

อนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพรอม มีประสบการณ และมี

ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพ(การดูแล

เด็กเล็กและผูสูงอายุ)วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม 

       นอกจากนี้ตามแผนงานไดมีการเตรียมการเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของในอนาคต อาทิ แพทยศาสตร สาขาการแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาขา

กายภาพบําบัด สาขาการสาธารณสุขศาสตร และอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังเปนการสนองนโยบายของชาติ และ

สนองตอบนโยบาย เปาหมาย แผนยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการยกคุณภาพและมาตรฐาน

ชุมชน และทองถ่ินของประเทศ นอกจากการผลิตบัณฑิตแลว มหาวิทยาลัยยังมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดาน

สุขภาพของสาขาวิชาตางๆ ไปพรอมกัน และยังเนนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

สูมาตรฐานสากล   
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ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 10 นโยบายและแผน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญประเด็นหนึ่งคือ การสงเสริมและพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สังคม และ

ทองถ่ิน การพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน 

ตลอดจนสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ขอมูล สถิติและความตองการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พบวาประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานนี้เปนจํานวนมาก ท้ังแพทย แพทยทางเลือก สาธารณสุข การดูแล

สุขภาพ ฯลฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและประสบการณในดาน

การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน  เพ่ือรองรับความตองการดานนี้ตอไป 

 

วันเสารท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 กิจกรรมท่ี 1 เยี่ยมชมตลาดน้ําทาคา  

กิจกรรมท่ี 2 เยี่ยมชมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานสารภี 

 ชุมชนบานสารภี เขารวมโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. 2552 จึงนับเปน

จุดเริ่มตนของการเปดพ้ืนท่ีเปนศูนยการเรียนรูท่ีใหความรูท่ีนํานวัตกรรมจากองคความรูมาผสมผสานใหเกิด

ประโยชนกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มแรกนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไดเขามาบริการวิชาการและทําการวิจัยในสิ่งท่ีชุมชนตองการ จนกระท่ังป 2555 จึงไดทําการเปดศูนยการ

เรียนรูอยางเปนทางการ “ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม สูชุมชน 

ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พัฒนาองคความรู 

จากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีคิดคนกัน ทําใหในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดนํานวัตกรรม  

“กาลักนา”การเกษตร และลาสุดกับนวัตกรรมในป พ.ศ. 2559 ทางศูนยการเรียนรูฯ ไดตอยอดองคความรู

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือการเกษตร โดยเพ่ิมฐานการบริหารจัดการน้ําดวย “สลักกักน้ํา” ซ่ึง

สลักกักน้ํานี้เปนการควบคุมระดับน้ําไวใชใหเพียงพอ ผานกระบวนการเปด – ปดจุดระบายน้ําและในป พ.ศ. 

2560 เพ่ิมองคความรูกระบวนการคิดสรางสรรคมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑสําหรับประชาชน เพ่ือใหประชาชนใน

ชุมชนท่ีมีผลิตภัณฑสามารถออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา ในรูปแบบของตนเองได ป พ.ศ. 2561 “การ

ผลิตเชื้อชีวภาพไลแมลง” สามารถไลเพลี้ยชนิดตางๆ อาทิ เพลี้ยออน เพลี้ย ไรแดง เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย 

เพลี้ยไฟ เพลี้ยไกแจ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และหมัดกระโดด และในปจจุบันมีองคความรู จํานวน 68 ฐาน 
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สวนท่ี 3  

ผลการประเมินโครงการสัมมนา 
 

3.1 ผลการประเมินการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูฯ Mini_UKM ครั้งท่ี 21  

ผู เขาสัมมนาตอบแบบสอบถาม จํานวน 36 คน จากท้ังหมด 114 คน คิดเปนรอย 31.58  

เม่ือพิจารณาขอมูลท่ัวไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรมาจากสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 30.60 และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย จํานวน 25 คน  

คิดเปนรอยละ 69.40 ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 55.60 บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และผูบริหาร จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 19.40 ผูท่ีเคยเขารวมโครงการสัมมนา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 58.30 และผูท่ีไมเคยเขารวม

โครงการสัมมนา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 41.70 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา   

1.1 สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย 25 69.4 

1.2 สถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 11 30.6 

รวม 36 100.00 

2. สถานภาพ   

2.1 ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รอง

คณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ) 
7 19.4 

2.2 บุคลากรสายวิชาการ 9 25 

2.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 20 55.6 

รวม 36 100.00 

3. การเขารวมสัมมนา   

3.1 เคยเขารวมสัมมนา 21 58.3 

3.2 ไมเคยเขารวมสัมมนา 15 41.7 

รวม 36 100.00 
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การวิเคราะหและแปรผลการประเมินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการสรางเครือขายองคกรการเรียนรู

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งท่ี 21 ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 

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 พบวา ในภาพรวมระดับความรูความ

เขาใจการเขารวมสัมมนา ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) และเม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา ระดับความรูความ

เขาใจหลังการเขารวมสัมมนาอยูในระดับ มาก รายละเอียดตามตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรูความเขาใจ กอนและหลังการเขารวมสัมมนา 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความรู

ความเขาใจ 

1. บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสราง Best 

Practice โดยใชเคร่ืองมือ KM 

4.03  0.774 มาก 

2. บรรยายพิเศษ เร่ือง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO 4.36 0.683 มากที่สุด 

ภามรวม 4.19 0.679 มาก 

 

2) ดานความพึงพอใจในการเขารวมโครงการสัมมนา 

 ผลการเมินระดับความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการสัมมนา ในภาพรวม ระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.36) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาอยูในระดับมากและ

มากท่ีสุด รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสัมมนา 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม   

1. การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 4.22  0.681 มากที่สุด 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.17  0.697 มาก 

3. กิจกรรม BAR 4.03  0.736 มาก 

4. กิจกรรมศึกษาดูงาน 4.11  0.708 มาก 

ดานสถานที่/ระยะเวลา  

1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.22  0.898 มากที่สุด 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.39  0.645 มาก 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31  0.786 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดโครงการ  4.36  0.762 มาก 

 

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

1. ควรจัดเตรียมน้ําตั้งไวบนโตะเพ่ือสํารองไวใหผูเขารวมสัมมนา 

2. ในการจัดสัมมนาครั้งถัดไปอยากใหมีการนําเสนอผลงาน KM  

3. ควรเลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมและควรมีหองสําหรับการแลกเปลี่ยนกลุมยอยท่ี

มีความพรอมและเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวม อาจจะเปนหองสโลป หรือข้ันบันได จะเหมาะสมกวา  

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละหัวขอควรมีความตอเนื่อง 

5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแตละกลุม ประเด็นท่ีตองการคือแลกเปลี่ยนประสบการณของผู

รวมประชุม (tacit knowledge ) ฉะนั้นทุกประสบการณท่ีแลกเปลี่ยนคือสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีควรรับฟงอยางเปดใจ 

เราไมอาจบอกไดวามันเปนเรื่องเฉพาะ ท่ีไมสามารถจะทําได เราไมไดมาแลกเปลี่ยนกันวา เราจะทําอะไรได

หรือไมได หากเปนเชนนั่นก็ไมควรเชิญวิชาชีพท่ีแตกตางมาเขารวมประชุม 

6. ควรจัดทําไลน Facebook กลุม mini ukm เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพร สื่อสาร  

7. อาหารบางอยางเค็มมาก เปรี้ยวมาก ขนมเบรกหวานมาก ไมดีตอสุขภาพ 

8. กําหนดสถานท่ีดีแตไมสะดวก ท่ีจอดรถไมมี อาจจัดนอกสถานท่ี เชนจะไปศึกษาดูงานท่ีอัมพวา ก็ควร

จะไปจัดท่ีอัมพวาและควรจัด km กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุมยอยนอกหองเพ่ือใหไดบรรยากาศผอนคลาย   

9. ควรมีการสงเสริมในการเขารวมกิจกรรมมากกวานี้ 
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10. ควรจัดสถานท่ีในการรับประอาหารท่ีสะอาด และเพียงพอตอผูเขารวมการประชุม 

11. กิจกรรมสุดยอดและขอใหมีความตอเนื่อง 

12. พิธีกรควรคุมเวลาดีกวานี้ 

13. ควรเพ่ิมวันจัดกิจกรรม เพราะจะสามารถทําใหผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากข้ึน 

14. ควรจะมีการนําสรุปผลหัวขอ ในแตละกลุม รวมกัน เพราะเหมือนกับคิดใหมเรื่อยๆ แตสรุปก็ไมได

อะไร แลวผลึกท่ีไดจาก km ท่ีผานๆ มา ไมใชแคครั้งแลว ไดอะไรบาง มีอะไรท่ีแตกตางจากครั้งเดิม 

15. นาจะมีการนําเสนอ best practice อาจจะนําเสนอเปน poster  or oral ของสถาบันตามหัวขอท่ี

กรรมการกําหนด มี peer review ตีพิมพเผยแพรผลงาน 

 

หัวขอท่ีสนใจแลกเปล่ียนเรียนรูในครั้งตอไป 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. การอํานวยความสะดวกไมเทาไหร 

3. การบูรณาการ การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

4. วิจัยชั้นเรียน 

5. เทคนิคการเตรียมตัวและการวางแผนในการรับนักศึกษาใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

6. การบริการผูมีสวนไดสวนเสีย (นศ.) อยางไรใหเกิดความประทับใจและการกลาวถึงในทางท่ีดี 

7. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. เพ่ิมหัวขอใหสายสนับสนุนมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเขารวมสมัมนา 
 

รายนามผูเขารวมสัมมนาเครืขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

Mini_UKM ครั้งท่ี 21 

รายช่ือวิทยากร 

1. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารย พานิช   ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริม 

การจัดการความรูเพ่ือสังคม  

2. ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร  ท่ีปรึกษาเครือขาย 

3. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา ท่ีปรึกษาเครือขาย 

4. รองศาสตราจารย กัลณกา สาธิตธาดา  ท่ีปรึกษาเครือขาย 

5. นางสาวอุไร เชื้อเย็น    ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณ 

การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

6. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา นาสินพรอม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

8. อาจารย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. อาจารยสัญชัย ฮามคําไพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

รายช่ือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 
1 นางสินนีาฏ  ปยสวัสดิ์ธาดา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
2 นายสทุธิรักษ  สิงหนอก เจาหนาที ่ สถาบนัการจัดการปญญาภิวฒัน 
3 นายวุทธิรังสรรค  ธรรมพลิน เจาหนาที ่ สถาบนัการจัดการปญญาภิวฒัน 
4 อาจารยดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5 อาจารย ดร.ดนชนก  เบื่อนอย อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  ชวยพนงั ผูบริหาร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
7 นายศักดิ์ระพี  รักตประจติ เจาหนาที ่ สถาบนัดนตรีกัลยาณิวฒันา 
8 นายสิรวชิญ  ธารไพฑูรย เจาหนาที ่ สถาบนัดนตรีกัลยาณิวฒันา 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 
9 อาจารย ดร.ณรงค  ชัยสงเคราะห ผูบริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
10 นางสาวศศิธร  สรรพอคา อาจารย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
11 นางสาวอุทุมพร  อยูสุข อาจารย มหาวิทยาลยัราชพฤกษ 
12 ผูชวยศาสตราจารย อาภาภรณ  ดิษฐเล็ก ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชพฤกษ 
13 นางสาวภัทรนิษฐ  วีระชลียภัทร อาจารย วิทยาลัยดุสิตธาน ี
14 นางสาวดวงกมล  สุขมงคล อาจารย วิทยาลัยดุสิตธาน ี
15 ดร.จันทร  ติยะวงศ อาจารย วิทยาลัยนครราชสีมา 
16 นางสาวอรทัย  ทองนพคุณ อาจารย วิทยาลัยดุสิตธานี พทัยา 
17 นางสาววนัเพ็ญ  เตะขันหมาก ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
18 อาจารย ดร.ธัญญา  กาศรุณ ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
19 ผูชวยศาสตราจารย กาญจนา  เผือกคง ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธาน ี
20 นางสาวจฑุาพร  บุญยัง เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
21 นางสาวภาวินี  เสาะสบื อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 
22 นางสาวเสาวลักษณ  ยอดวิญวูงศ อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
23 อาจารย ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดร ผูบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต 
24 นางสุพัตรา  สุคนธชาต ิ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
25 นางสาวชนกญาดา  โคตรสาล ี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
26 นายภานุวฒัิ  ศักดิ์ดา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
27 นางสาวอริญรดา  ประภารัตน เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

รายช่ือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขาย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 
1 ผูชวยศาสตราจารย นชุรัตน  มงัคละคีรี ผูบริหาร มหาวิทยาลยันครพนม 
2 นางมุทดุา  แกนสุวรรณ อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 
3 นายสทิธิพงศ  อินทรายุทธ อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 
4 ผูชวยศาสตราจารย วิทยา  บุญสุข อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 
5 นางสาวสุทิศา  โพธิ์ชัย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 
6 นางสาวรุจิรดา  สุขสันตหรรษา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 
7 นางสาววรัญุพชัร  บุญจาํนงค เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 
8 นางสาววชิชารัตน  ศรีศิล เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 
9 นางสาวขวัญขาว  ไชยรบ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยันครพนม 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 
10 นางสาวกุลพธิาน  จุลเสวก อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 
11 นางสาวเนาวรัตน  เสนาไชย อาจารย มหาวิทยาลยันครพนม 
12 อาจารย ดร.วิทยา  วรพนัธ อาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
13 อาจารย ดร.อัฐพล  อินตะเสนา อาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
14 นายครินทร  วิจารณ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
15 นางสาวแพรวนภา  เก้ียงเกา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
16 นางสาวจนิตนา  โพธิ์ชัย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
17 ผูชวยศาสตราจารยแสงจนัทร  กะลาม อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
18 อาจารย ดร.มงคล  เอกพันธ อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
19 นางสาววลัลกัษณ  เที่ยงดาห อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
20 อาจารย ดร.เกษร  เมรัตน อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
21 นางสาวธิดารัตน  สาระพล อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  วิเศษสัตย ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําภาศรี  พอคา ผูบริหาร มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
24 อาจารย ดร.สถิตพงศ  เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
25 นายอัดชา  เหมันต อาจารย มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
26 นางสุชาดา  สุรางคกุล ผูบริหาร มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
27 นางสาวออยทิพย  สมานรส อาจารย มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
28 นางสาวอาริยา  ปองศิริ อาจารย มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
29 นางจิราภา  นาครินทรมาตรา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
30 นางสาววราภรณ  สินธุเดช เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดํารงค  กองดวง อาจารย มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 
32 นายนิยม  อานไมล ผูบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 
33 ผูชวยศาสตราจารยวิสิทธิ์  ลุมชะเนาว อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 
34 นางสาวสุภาภรณ  มะรังษ ี อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 
35 นายดาํรงคฤทธิ์  จันทรา อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
36 นายกิตตชิัย  ขันทอง อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
37 นางสาวภิรัญญา  จันทรเปลง อาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
38 นางสุพรรษา  แสงตา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
39 นายมานะศักดิ์  หงษคําชัย เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
40 นายจักรชัย  อินธิเดช เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
41 นายวีระยทุธ  มั่งค่ัง เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
42 นางภูษณิศา  นวลสกุล เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
43 นางอรอุมา  หลาบรรเทา เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถาบัน 
44 นายเอกสิทธิ์  โพธิช์ูชาต ิ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
45 นางสาวสุภาวดี  จนัทนุช เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

46 นางสาวทัศนีย  สาคะริชานนท เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
47 นางปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

48 นางสาวณชัชา  อักษรศรี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
49 นางสาวสายใจ  จนัเวียง เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
50 นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

51 นางอารีย  จนัทรทรง เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
52 นางสาวนุชจิรา  ไชยโครต เจาหนาที ่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

รายช่ือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นางอรอุมา  ชมภูนุช เจาหนาที ่
2 อาจารย ดร.รัชนิกร  ชลไชยะ อาจารย 
3 อาจารย ดร.ไสว  ศิริทองถาวร อาจารย 
4 นายชุติพงค  เนียมทอง อาจารย 
5 นายพงศักดิ์  รุงสง เจาหนาที ่
6 นายปวีณ  ชาคริยานุโยค อาจารย 
7 นางสาวสุภัคศิริ  ปราการเจริญ อาจารย 
8 นางสาวรจนารถ  วรมนตรี อาจารย 
9 นางสาวนิสรา  แพทยรังษ ี อาจารย 
10 นางปราณีพร  บญุประภาศรี ผูบริหาร 
11 นายเทพลักษณ  โกมลวณชิ อาจารย 
12 ผูชวยศาสตราจารยกรรนภัทร  กันแกว อาจารย 
13 นายลือชัย  ทิพรังศรี อาจารย 
14 นายพงศระพี  แกวไทรฮะ อาจารย 
15 นายเบญจพล  วรสุวรรณรักษ อาจารย 
16 นางสาวศิริเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา อาจารย 
17 นางสาวญานิกา  ชืน่ตะโก อาจารย 
18 นางสาวนันทนา  ลัดพล ี อาจารย 
19 อาจารย ดร.กนกรัตน  คุณะสารพันธ อาจารย 
20 นางสาวยุพาพร  กิจหวาง อาจารย 
21 นายธนสิทธิ์  สุขสุทธิ ์ อาจารย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
22 นางจนัทนา  แจงเจนเวทย อาจารย 
23 นายคงศักดิ ์ บญุอาชาทอง อาจารย 
24 ผูชวยศาสตราจารย รววีรรณ  ศรีเพ็ญ อาจารย 
25 นายอรรคพ  ธรรมบุตร เจาหนาที ่
26 นายเชาวฤทธิ์  พนิิจ เจาหนาที ่
27 นางสาวนันทพัชร  ลลีาอัมพรสนิ เจาหนาที ่
28 นางสาวหนึง่ฤทัย  ใจนิ่ม เจาหนาที ่
29 อาจารย ดร.จิราภรณ  บุญยิ่ง ผูบริหาร 
30 นางสาวศุภลักษณ  พื้นทอง อาจารย 
31 นางสาวขวัญฤทัย  เสมพนู อาจารย 
32 อาจารย ดร.กนิษฐ  โงวศิริ อาจารย 
33 อาจารย ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย อาจารย 
34 ผูชวยศาสตราจารยทวิพาสน  พชิัยชาญณรงค ผูบริหาร 

 

รายช่ือผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดี 
2 รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ  มีนะนนัทน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
6 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  ศรีวิบูลย รองอธิการบดีฝายบริหาร 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรองทอง  ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
8 นายสนธยา  เจริญศิริ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
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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 นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตรฯ 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ  ศุนาลัย อาจารยประจาํ คณะวทิยาการจัดการ 
11 อาจารย ดร.ปรีชาญา  ครูเกษตร อาจารยประจาํ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
12 อาจารยจิตราวดี  รุงอินทร กันกา อาจารยประจาํ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
13 นางสาวณฐอร  พุทธวงค รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14 อาจารยทัศนัย  เพ็ญสิทธ อาจารยประจาํ คณะศิลปกรรมศาสตร 
15 อาจารยศิริมา  พนาภินนัท อาจารยประจาํ คณะศิลปกรรมศาสตร 
16 นางสาวปาริฉัตร  จันทรนวล รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ อาจารยประจาํ บัณฑิตวิทยาลัย 
18 รองศาสตราจารยทัศนีย  ศิริวรรณ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

วิทยาลัยนานาชาต ิ
19 อาจารยนลนิ  สีมะเสถียรโสภณ อาจารยประจาํ วิทยาลัยนานาชาต ิ
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดประนอม สมนัตเวคิน อาจารยประจาํ วิทยาลยัพยาบาลฯ 
21 นางสาวอัญชา  แดงทองด ี เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
22 นายจาํรัส  นิ่มสําราญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
23 นายพบิูลย  พูมวง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

24 นางสาวอภิญญา  จูเลิศ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน 
25 นายกิตติพฒัน  บัวเล็ก นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
26 นางสาวรุจเรศ  พินธุวฒัน เจาหนาที่ฝายแผนและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
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คณะทํางาน กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2 นางสาวจรีวรรณ  พิสทุธพิันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3 นางกําไร  สิงหคําจนัทร พนักงานธุรการ 
4 นางสาวพุมพวง  กลาหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5 นางสาวภัทราดี  มีนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6 นางสาววรางคณา  ศิริหงษทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7 นายวฒุิพงศ  จนัทรเมืองไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
8 นางสาวอังศุมาลิน  นพพรพิกุลสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9 วาที่ ร.ต.หญิงคณิศร  บุญเรือง เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
10 นางสาวมลฤดี  พงษธน ู นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
11 นางสาวอุไรพร  ศิลปนาวา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12 นางสาวปรางทพิย  เกตุกลิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13 นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
14 นายประพล  สุขสุโฉม เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
15 นางธนพร  แตงทบัทิม เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
16 นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

รวมผูเขารวมจากสถาบันอุดมศึกษานอกเครือขาย 27 คน 
รวมผูเขารวมจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย 54 คน 
รวมผูเขารวมจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 34 คน 
รวมรายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 คน 
รวมผูเขารวมอ่ืนๆ (วิทยากร/คณะทํางานกองนโยบายและ
แผน/วิทยากรพ่ีเลี้ยง (Facilitator)) 

51 คน 

รวมผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูฯ 
Mini_UKM คร้ังที่ 21  

174 คน 
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ภาคผนวก ข  

เอกสารประกอบการสมัมนา 

 

 1. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสราง Best Practice โดยใช
เครื่องมือ KM   
โดย คุณอุไร เชื้อเย็น ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สํานักคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO 

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 
 

 3. เอกสารประกอบการรายงานผลการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 20 
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1. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสราง Best Practice โดยใชเครื่องมือ KM 
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2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO 
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3. เอกสารประกอบการรายงานผลการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 20 
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ภาคผนวก ค  

ประมวลภาพการจัดสมัมนา 
 

 พิธีเปดการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 21 โดยรองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 รายงานการดาํเนนิงานเครือขายองคกรการเรียนรูฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 20 โดย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา  

 รองอธิการบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

     
 

 สรุปผลการดาํเนินงานสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 20 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. นชุรัตน มังคละคีรี 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสราง Best Practice โดยใชเคร่ืองมือ KM โดย คุณอุไร เชื้อเยน็ 

ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สํานกังานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

  
 

 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 1 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม  

วิทยากรโดย ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร 
 

  
    

 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 2 การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา 
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 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 3 เทคนคิการเขยีนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุน 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา 
 

   
 

 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 4 เทคนคิการสอนแบบอาจารยมืออาชีพ 

วิทยากรโดย อาจารย ดร.ฐิตเิดช ลือตระกูล 
 

    
 

 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 5 เทคนคิการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารยกัลณกา สาธิตธาดา 
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 บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ี 6 การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

 วิทยากรโดย ศาสตราจารย นพ.วฒิุชัย  ธนาพงศธร ผูชวยศาสตราจารย.ดร.นิภา นาสินพรอม และอาจารยสัญชัย ฮามคําไพ 
 

   
 

 บรรยายพิเศษ เร่ือง มหาวิทยาลัยไทยรากฐานการพัฒนาสู LO โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานชิ ประธาน

กรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) 
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 บรรยากาศการสรุปผลการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยทีม Facilitator  
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 บรรยากาศมอบเกียรติบัตรและธงเจาภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือขายฯ Mini_UKM คร้ังท่ี 22 
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 บรรยากาศการเยี่ ยมชมศูนยแห งความเปน เ ลิศในการดูแลผู สู งอายุ  และวิทยาลัยสหเวชศาสตร  

ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 บรรยากาศการเยีย่มชมตลาดน้ําทาคา และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานสารภ ี
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา   รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

นายสนธยา เจริญศิร ิ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเลม 

นายพิบูลย พูมวง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวอภิญญา จูเลิศ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางธนพร  แตงทับทิม  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

ปท่ีพิมพ 

 มิถุนายน 2562 

 จํานวน 20 เลม 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 



         

มหา วิทยาลัยราชภัฏสวนส นุันทา  

เ ลข ท่ี  1  ถนนอ ู่ ทองนอก  แขวงด สิุต  เขตด สิุต  

กร งุ เทพมหานคร  10300  
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