
 

 

 

รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

คำน า 

มหาวิทยาลัยนครพนมได้ ร้ับเก้ ยรต้ิเป้ นเจ้ าภาพในการจ้ัดโครงการส้ัมมนาเคร้ อข้ ายองค้ กรการเร ยนรู ้เพ ่อ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา้(Mini_UKM) ครั้งท ่้20้ในระหว างวันท ่้23้–้2 5 มกราคม้2562้ โดย
ก าหนดหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในการด าเนินโครงการตามเกณฑ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา้ซึ่งม ประเด นในการ
แลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ 5้ประเด น้ดังน ้ 

1) การจัดการเร ยนรู และการประเมินผลการเร ยนรู ด านคุณธรรมจริยธรรม้:้Good practice  
2) การพัฒนา้Successor เพ ่อสนับสนุนการสร างคุณภาพอุดมศึกษา 
3) เทคนิคการเข ยนข อเสนอโครงการวิจัยเพ ่อให ได รับทุน้(Proposal) 
4) เทคนิคการสอนแบบม ออาช พ 
5) เทคนิคการใช ข อมูลเพ ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในการด าเนินโครงการในครั้งน ้้ได รับเก ยรติจาก้ศาสตราจารย ้(พิเศษ)้ดร.ภาวิช้้ทองโรจน ้นายกสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม้เป็นประธานเปิดงาน้และผู ช วยศาสตราจารย ้ดร.พัฒนพงษ ้้วันจันทึก้รักษาราชการ
แทนอธิการบด ้มหาวิทยาลัยนครพนม้กล าวรายงาน้ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนรู ้ เพ ่อ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา้(Mini_UKM) ครั้งท ่้20้ม วัตถุประสงค ้ค อ้1)้เพ ่อสนับสนุนการร วม
แลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตามหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ ตลอดจนการรับฟังและเร ยนรู้ จากวิทยากร้ ผู เช ่ยวชาญ้้
2)้เพ ่อแลกเปล ่ยนข อมูล้ความรู ้ประสบการณ และแลกเปล ่ยนเร ยนรู ตามหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตลอดจนการ
รับฟังและเร ยนรู้ จากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ้3)้เพ ่อสนับสนุนและพัฒนาความร วมม อเคร อข ายการจัดการความรู้ 
ระหว างสถาบันการศึกษา้ และ้4)้เพ ่อค นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท ่ด ท ่ได จากการแลกเปล ่ยนเร ยนรู  

ทั้งน ้้โดยได รับความอนุเคราะห จาก้ศาสตราจารย ้นายแพทย วิจารณ ้ พานิช้ ประธานกรรมการ้ มูลนิธิ
สถาบันส งเสริมการจัดการความรู้ เพ ่อสังคม้(สคส.)้บรรยายพิเศษ้ในหัวข อ้“KM 4.0 ส าหรับอาจารย พันธุ ใหม ”้
และได รับความอนุเคราะห จากศาสตราจารย ้(พิเศษ)้ดร.ภาวิช้้ทองโรจน ้นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม้
บรรยายพิเศษในหัวข อ้“อาจารย อุดมศึกษาพันธุ  ใหม ”้อ กทั ้งได ร ับความอนุเคราะห จากศาสตราจารย ้
นายแพทย วุฒิชัย้ ธนาพงศธร้ รองศาสตราจารย ้นายแพทย จิตเจริญ้้ ไชยาค า้ รองศาสตราจารย กัลณกา้
สาธิตธาดา้ รองศาสตราจารย ้ดร.วิทยา้เมฆข า้และอาจารย  ดร.สิรินทร ทิพย ้บุญม ้ เป็นวิทยากรบรรยาย
ประเด นการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ทั้ง้5้ประเด น้ 

มหาวิทยาลัยนครพนมขอขอบคุณท านวิทยากร ้ ผู้ บร ิหาร้คณาจารย ้ และบุคลากรจากทุก
สถาบันการศึกษาทุกท านท้ ่ได เข าร วมโครงการสัมมนาเคร อข ายฯ้ในครั้งน ้ หวังเป็นอย างยิ่งว าบุคลากรทุกท านท ่
ได  เข  าร  วมโครงการส ัมมนาเคร  อข  ายองค กรการ เร  ยน รู  เพ ่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา้
(Mini_UKM) ครั้งท ่้ 20้น ้้ สามารถน าความรู้ ท ่ได ไปประยุกต ใช ในการปฏิบัติงานเพ ่อสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร้ ของมหาวิทยาลัยต้ อไป 
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ส่วนที ่1
บทน  า 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

พระราชกฤษฎ กาว าด วยหลักเกณฑ และวิธ การบริหารกิจการบ านเม อง ท ่ด ้ พ.ศ.2546้
ส วนราชการม หน าท ่พัฒนาความรู ในส วนราชการ เ้พ ่อให ม ลักษณะเป็นองค การแห งการเร ยนรู อย างสม่ าเสมอ้
และมาตรฐานการอุดมศึกษา้ข อท ่้3้มาตรฐานด านการสร างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม้
แห งการเร ยนรู ้ม การแสวงหา้การสร าง้และการจัดการความรู้ ตามแนวทาง/หลักการ้อันน าไปสู้ สังคม้
ฐานความรู ้และสังคมแห งการเร ยนรู ้โดยม การรวบรวมองค ความรู้ ท ่ม อยู้ ในหน วยงาน้ ซึ่งกระจัดกระจาย้
อยู้ ในตัวบุคคล้หร อเอกสารมาพัฒนาให เป็นระบบ้เพ ่อให ทุกคนในหน วยงานสามารถเข าถึงความรู ้
และพัฒนาตนเองให เป็นผู รู ร้วมทั้งปฏิบัติงานได อย างม ประสิทธิภาพ อั้นจะส งผลให มหาวิทยาลัยเป็นองค กร้
แห งการเร ยนรู ้ โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได ด้ าเนินการจั ด้การความรู้ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย้ และ
ด าเนินการจัดการความรู้ ร วมกับเคร อข ายองค กรการเร ยนรู้ เพ ่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา้้
หร อ้Mini_UKM มาอย างต อเน ่อง้ ซึ่งในปัจจุบันม สมาชิกเคร อข ายทั้งหมด้6้มหาวิทยาลัย้ ได  แก  ้ ้ ้้ ้้ ้้ ้
1)้้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ้้ 2)้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม้3)้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา้ 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏศร สะเกษ้5) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร รัมย ้และ้6) มหาวิทยาลัยนครพนม้ โดยม 
การด าเนินกิจกรรมร วมกันของเคร อข ายมาแล ว้จ านวน้19้ครั้ง้ และได ม การหมุนเว ยนมหาวิทยาลัย้้้้้
ท ่เป็นสมาชิกเคร อข ายในการเป็นเจ าภาพจัดโครงการ้ฯ้ ใ้นทุกปี้ปีละ้3้ครั้ง 

ในปีพุทธศักราช้2562้มหาวิทยาลัยนครพนมได รับมอบหมายจากเคร อข ายฯ้ ให เป็นเจ าภาพจัด
โครงการสัมมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนรู ้เพ ่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา้(M้ini_UKM) ้
ครั้งท ่้20้ ในการน ้้มหาวิทยาลัยนครพนม้จึงได ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนรู ้
เพ ่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (้M้ini_UKM) ครั้งท ่้20้ขึ้น้ในระหว างวันท ่้23้-้25้มกราคม้
2562 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ ่อสนับสนุนการร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ ตามหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ ข อมูล้ความรู ้
ประสบการณ ้และแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ ตามหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตลอดจนการรับฟังและเร ยนรู ้
จากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ 

2.  เพ้ ่อสนับสนุนและพัฒนาความร วมม อเคร อข ายการจัดการความรู ระหว างสถาบันการศึกษา 
3.   เพ้ ่อค นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท ่ด ท ่ได จากการแลกเปล ่ยนเร ยนรู  

 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เขา้ร ่วมโครงการ 

ผู บริหาร้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน้ ซึ่งเป็นบุคลากรท ่มหาวิทยาลัยม ความประสงค ้
เข าร วมโครงการในการสัมมนาเคร อข าย้ จ านวน้300้้คน้ ประกอบด วย 

1) ผู บรหิารและบุคลากรมหาวิทยาลยันครพนม้ จ้ านวน้้180้้คน 
2) มหาวิทยาลัยเคร อข าย้Mini_UKM 4 ้สถาบัน้ จ้ านวน 40้คน้ประกอบด วย 
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(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน  
(2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
(4) มหาวิทยาลัยราชภฏัศร สะเกษ 

3) มหาวิทยาลัยอ ่นๆ้(ภายนอกเคร อข าย)้ จ านวน้ 50้้คน 
4) วิทยากร้ วิทยากรพ ่เล ้ยงกลุ ม้และผู จัดโครงการ้ จ านวน 30้คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ระหว างวันท ่้ 23้-้25้มกราคม้2562้ณ้อาคารศร โคตรบูรณ ้(เขตพ ้นท ่ศร โคตรบูรณ )้วิทยาลัย

การท องเท ่ยวและอุตสาหกรรมบริการ้้มหาวิทยาลัยนครพนม้้อ้ าเภอเม อง้ จังหวัดนครพนม 

วิธีการด าเนินการ 
1.้ให มหาวิทยาลัยเคร อข ายและสถาบันอ ่นๆท ่ม ความประสงค จะเข าร วมการสัมมนา้คัดเล อก้

บุคลากรและสมัครเข าร วมกิจกรรม้(พร อมโอนเงินค าลงทะเบ ยน)้ทั้งน ้้บุคลากรท ่เข าร วมโครงการต องเป็น้
ผู้ ท ่ม ความรู้ หร อประสบการณ ท ่ตรงกับหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้โดยมหาวิทยาลัยเคร อข ายสามารถส ง
บุคลากรเข าร วม้จ านวน้10้คน้ค าลงทะเบ ยน้10,000้บาท้หากส งมากกว านั ้นช าระค าลงทะเบ ยน
เพิ่มเติม้คนละ้1,500้บาท้ และบุคลากรจากสถาบันอ ่นๆนอกเคร อข ายต องช้ าระค าลงทะเบ ยน้คนละ้
1,500้บาท้ทั้งน ้หากเข าร วมแลกเปล ่ยนในวันแรก้(Pre-Workshop)้ช าระเพ่ิมคนละ้้500้้บาท 

2.้ก าหนดแจ งรายช ่อผู้ เข าร วมโครงการสัมมนาเคร อข ายฯ้ พร อมกลุ้ มแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้
ภายในวันท ่้้28้้ธันวาคม้้2561้้ขยายเวลาเพ่ิมเติมจนถึงวันท ่้15้้มกราคม้้2562 

3. ก าหนดให บุคลากรท ่เข าร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตามท ่เล อกในแต ละประเด น้ซึ้ งม ทั้งหมด 
5้ประเด น้ค อ้1)้การจัดการเร ยนรู ้และ้การประเมินผลการเร ยนรู ด านคุณธรรมจริยธรรม้:้Good practice 
2) การพัฒนา้Successor เพ ่อสนับสนุนการสร างคุณภาพ้ อุดมศึกษา้3) เทคนิคการเข ยนข อเสนอ
โครงการวิจัยเพ ่อให ได รับทุน้(Proposal) 4)้เทคนิคการสอนแบบม ออาช พ้และ้5) เทคนิคการใช ข อมูลเพ ่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา้ส งเร ่องเล า้(แนวปฏิบัติท ่ด )้ตามประเด นการแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ ท ่เล อกและ
แบบฟอร มท ่ก าหนด้ส งให มหาวิทยาลัยนครพนม้เพ ่อรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารประกอบการแลกเปล ่ยน
เร ยนรู ้และประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนา้วันท ่้้ 23 -้้ 24้้มกราคม้้2562 

4. การประเมินโครงการจากแบบสอบถาม้การทบทวนก อนกิจกรรม้(Before Action Review : 
BAR) การทบทวนหลังกิจกรรม้(After Action Review : AAR) และการถอดบทเร ยนหลังกิจกรรมการ้
เร ยนรู ้(After Learning Review : ALR) 

วิทยากรบรรยายพิเศษและวิทยากรประจ ากลุ่ม 
1. ศาสตราจารย ้นายแพทย้ วิจารณ ้ พานิช 
2. ศาสตราจารย ้(พิเศษ)้ดร.ภาวิช้้ทองโรจน  
3. ศาสตราจารย ้นายแพทย วฒุิชยั้ ธนาพงศธร 
4. รองศาสตราจารย ้นายแพทย จิตเจริญ้ ไชยาค้ า 
5. รองศาสตราจารย ้ดร.วิทยา้ เมฆข้ า 
6. รองศาสตราจารย กัลณกา้้สาธิตธาดา 
7. อาจารย ้ดร.สิรินทร ทิพย ้้บุญม  
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 .  เกิดการสนับสนุนการร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ ตามหัวข อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตลอดจน้  

การรับฟังและเร ยนรู จากวิทยากรผู เช ่ยวชาญ 
2.้เกิดการแลกเปล ่ยนข อมูล ้ ความรู  ประสบการณ และแลกเปล ่ยน เร ยนรู้ ตามหัวข อ้้้้้

การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้ตลอดจนการรับฟังและเร ยนรู จากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ 
3.้เกิดการสนับสนุนและพัฒนาความร วมม อเคร อข ายการจัดการความรู ระหว างสถาบันการศึกษา 
4.้เกิดการค นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติท ่ด ท ่ได จากการแลกเปล ่ยนเร ยนรู  

 
ก าหนดการ 

 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 
12.30-13.30้น. ลงทะเบ ยน 

ห องนาคราชและรามราช้้้
ชั้น้1้อาคารศร โคตรบูรณ ้
วิทยาลัยการท องเท ่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ้
มหาวิทยาลัยนครพนม 

13.30-16.30 น. Pre workshop (2 กลุ ม) 
ห องท ่้1 การจัดการความรู ม อใหม หัดขับ 
โดย้รองศาสตราจารย ้นพ.จิตเจริญ้ไชยาค า้และ้ 
รองศาสตราจารย ้กัลณกา้สาธิตธาดา 
ห องท ่้2 เทคนิคในการสร าง้Best Practice 
โดย้ศาสตราจารย ้นพ.วุฒิชัย้ธนาพงศธร 

16.30 น. 
เป็นต นไป 

ร วมกิจกรรม้“พาเพลิน้@ นครพนม” 
รับประทานอาหารเย น้ตามอัธยาศัย 
พักผ อนตามอัธยาศัย 

-้ไหว พญาศร สัตนาคราช 
-้ไหว พระวัดตามริมฝัง่โขง 
-้ชมโบสถ นักบุญอันนา้ 
้้หนองแสง 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
08.30-09.00้น. ลงทะเบ ยน้ชมว ด ทัศน แนะน ามหาวิทยาลัยนครพนม  
09.01-09.15้น. พิธ เปิด้“การสัมมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนรู  เพ ่อ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน้(Mini_UKM)้ครั้งท ่้20”  
โดย้ศาสตราจารย ้พิเศษ้ดร.ภาวิช้ทองโรจน ้นายก
สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ห องศร โคตรบูรณ ้ ชั้น้3้
อาคารศร โคตรบูรณ ้้้้

วิทยาลัยการท องเท ่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ้
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.15้-10.00้น. สรุปผลการด าเนินงาน้(Mini_UKM)้ครั้งท ่้19 
โดยตัวแทนผู บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10.00 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว าง 
10.30– 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “อาจารย์อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่” 

โดย ศาสตราจารย ้พิเศษ้ดร. ภาวิช้ทองโรจน ้นายก
สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30้น Before  Action Review โดย้รองศาสตราจารย  

นพ.จิตเจริญ้ไชยาค า 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30-16.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อาคารศร โคตรบูรณ ้้้้
วิทยาลัยการท องเท ่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ้
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 กลุ มท ่้1้การจัดการเร ยนรู และการประเมินผลการเร ยนรู 
ด านคณุธรรม้จริยธรรม้(ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร) 
 กลุ มท ่้2้การพัฒนา้Successor เพ ่อสนับสนุน

การสร างคุณภาพอุดมศึกษา้(รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า)  
กลุ มท ่้3้เทคนิคการเข ยนข อเสนอโครงการวิจัยเพ ่อให 
ได รับทุน  
(รศ.ดร.วิทยา  เมฆข า) 
กลุ มท ่้4้ เทคนิคการสอนแบบอาจารย ม ออาช พ  
(อาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 

 กลุ มท ่้5้เทคนิคการใช ข อมูลสารสนเทศเพ ่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา้(รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา) 

 

16.30้น. 
เป็นต นไป 

-้เดินทางไปนมัสการองค พระธาตุพนม้อ าเภอธาตุพนม้
จังหวัดนครพนม้ 
-้พาชมตลาดยามเย นอ าเภอธาตุพนม้ช๊อป้ชม้ชิมและ
รับประทาน 
้้อาหารเย นตามอัธยาศัย้ 
-้เดินทางกลับเข าอ าเภอเม องนครพนม 

อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
(ระยะทาง้45้กม.) 

17.00-18.00 น. ประชุมตัวแทนสมาชิกเคร อข าย้Mini_UKM  
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
08.30-09.00 ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพ Mini_UKM ครั้งที่ 21  

ห องนาคราช 
อาคารศร โคตรบูรณ ้วิทยาลัย

การท องเท ่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ้
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.00-10.30้น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “KM 4.0 ส าหรับอาจารย์พันธุ์
ใหม่” 
โดย ศาสตราจารย ้นายแพทย วิจารณ ้พานิช้ประธาน
กรรมการมูลนิธิสถาบันส งเสริมการจัดการความรู เพ ่อ
สังคม้(สคส.) 

10.30-10.45้น. พักรับประทานอาหารว าง 
10.45-11.20้น. น าเสนอการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ของแต ละกลุ ม 
11.20้– 12.00น. สรุปประชุม 
12.00 น. พิธ ปิด 

 

ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาได้ตามความเหมาะสม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ส่วนที ่2 สรุปประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1. สรุปจ านวนผูเ้ข ้าร่วมโครงการ 

 
  

กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  (คน) 

บุคลากรสถาบัน
เคร อข าย้ 
5้สถาบัน 

บุคลากรสถาบัน
ภายนอก 
เคร อข าย 

บุคลากร
มหาวิทยาลยั
นครพนม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ห องท ่้1้การจัดการความรู ม อใหม หัดขับ้ 
้้้้้้้้้้้Befor Action Review 3 7 7 17 

ห องท ่้2้เทคนิคการสร าง้Best Practice 
 2 7 9 18 

รวมทั้งสิ้น (วันที่ 23 ม.ค. 62) 5 14 16 35 
กลุ มท ่้1้้การจัดการเร ยนรู และการประเมินผล 
 การเร ยนรู ด านคุณธรรมจริยธรรม้:  
้้้้้้้้้้้้Good practice 

4 
 

2 8 14 

กลุ มท ่้2้้การพัฒนา้Successor เพ ่อสนับสนุน 
 การสร างคุณภาพอุดมศึกษา 10 6 16 32 

กลุ มท ่้3้้เทคนิคการเข ยนข อเสนอโครงการวิจัย 
 เพ ่อขอรับทุน้้(Proposal) 4 3 28 35 

กลุ มท ่้4้ เทคนิคการสอนแบบม ออาช พ้้ 5 9 22 36 

กลุ มท ่้5  เทคนิคการใช ข อมูลสารสนเทศเพ ่อพัฒนา้้้ 
้้้้้้้้้้้้คุณภาพการศึกษา 13 

 
8 10 31 

รวมทั้งสิ้น (วันที่ 24 ม.ค. 62) 36 28 84 148 

 
 
  หมายเหตุ  1. เป้าหมายกลุ่มละ 40 คน  รวม  200 คน 
                   2. กลุ่มเป้าหมายร่วมในพิธีเปิด จ านวน 300 คน (รวมบุคคลภายนอก+ภายใน) 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Pre workshop 

ห้องที่ 1 การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ : โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า  
และรองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา 

KM และคุณภาพ 3 มิติ 

 Quality of Working Life  
อยู ้-้ด ้ -้ม -้สุข 

. อยู อย างม ศักดิ์ศร ้และ้สมศักดิ์ศร ้ 

. ด ้สมกับความเป็นผู ให  

. ม ้อย างพอด ้พอเพ ยงพอประมาณ 

. สุข้กาย้ใจ้จิตวิญญาณ้สังคมแห งการเร ยนรู  
 Quality of Product and Service 

. บริการ 

. บริหาร 

. วิจัยเพ ่อพัฒนา 
 Quality of Professionalism 

. จิตวิญญาณ้ม ออาช พ 

. จิตวิญญาณ้นักพัฒนา 

. จิตวิญญาณ้นักเร ยนรู  
การสร้างความตระหนัก ด้วยการเรียนรู้ จาก ครู ของแผ่นดิน 

. หลักคิด้้(คิดเป็น้คิดได ้ได คิด) 

. หลักวิชา้(การ้เกิน้Learn เพลิน) 

. หลักปฏิบัติ้(ท าได ้ท าเอง้ท าจริง้เร ยนรู ้พัฒนา) 

แผนที่ชวิตของพ่อ 

1. ฟังให มากแล วจะได คู สนทนาท ด  (สุนทร ยสนทนา้สนทนา -Dialogue Dialogue ) 
2. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง้หากม ใครต าหนิ้และ้รู แก ใจว าเป็นจริง (ประเมินตนเอง้

Self Reflection)  
3. หากล มลง้จงอย ากลัวกับการลุกขึ้นใหม  ( P-D-C-A cycle) 
4. เม อ่เผชิญหน ากับงานหนักคิดเสมอว า้เป็นไปไม ได ท ่จะล มเหลว (คิดบวก) 
5. ชวิตน ้ฉันไม เคยได ท างานเลยสักวันทุกวันเป็นวันสนุกหมด (คิดบวก) 
6. จงใช จุดแข ง้อย าเอาชนะจุดอ อน ( S>W_OT ตัวตนของ้staff/ความ ช านาญ) 
7. เป็นหน าท ่ของเราท ่จะพูดให คนอ ่น เข าใจไม ใช หน าท ่ของคนอ ่นท ่จะท าความเข าใจในสิ่งท ่เรา

พูด (Facilitator>Coaching) 
8. เหร ยญเด ยวม ้2 หน า้ความสาเร จกับความล มเหลว (Fact Management -KSF_KFF ) 
9. ถ าติดกระดุมเม ดแรกผิด้กระดุมเม ด ต อๆไปก ผิดหมด้(้WP_WI_ISO)  
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

10. ทุกชิ้นงานจะต องก าหนดวันเวลาแล วเสร จ้(Time Management)  
11. จงเป็้นน้ าครึง่แก วตลอดชวิต้เพ ่อเร ยนรู ้้เพ่ิมเติมได ตลอด้(้Life Long Learning)  
12. มนุษย ทุกคนม ชิ้นงานมากมายในช วิต้จงท าชิ้นงานท ส่ าคัญท สุ่ดก อนเสมอ้(JD)  
13. ระเบ ยบวินัย้ค อ้คุณสมบัติท ่ส าคัญในการด าเนินชวิต้(้5 ส้) 

หลักปฏิบัติ KM Tools 

• BAR_AAR_ALR เครื่องมือพื้นฐาน เสริมการจัดการความรู้ 
. BAR before action review 

• การทบทวนว า้ตัวเราม ความรู (วิชาช พ้้วิชาชอบ้้วชิาช วิต)้ทักษะอะไรก อน
ท างาน้หร อท ากิจกรรมใดๆ 

. AAR after action review  
• การทบทวนกิจกรรมว าม เป้าหมายการท างานในแต ละวันท ่ได รับมอบหมายได  

ตาม้KPI หร อไม ้ 
• การทบทวนว า้ตัวเราม ความรู ทักษะอะไรก อนท างาน้หร อท ากิจกรรม 

. ALR after learning review  
• เม ่อเสร จสนกิจกรรม้แต ละกิจกรรม้ได เกิดการพัฒนา ความรู ท ่ต องรู ้ทักษะท ่

ต องม  
• ท าแผน้ยกระดับ้พัฒนา สมรรถนะตนเอง้ให เป็นไปตาม Core competency้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน 
1. วาดภาพตัวตนของท านในกระดาษ 
2. แนะน าตัวเอง 

สรุปกิจกรรมการถอดบทเรียน  (Self Reflection) 
1. มองตนเองให ออก 
2. บอกตนเองให ได  
3. ใช ตนเองให เป็น 

กิจกรรมที่ 2 
1.้ตั้งช ่อกลุ ม 
2.้เตร ยมแนะน าเพ ่อน้(แนะน าคนอ ่น) 
3.้กลุ มเราม อะไรท ่เหม อน้ๆ้กัน 
4.้ประสบการณ ในการใช ้้KM ในหน วยงานม อะไรด  
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ห้องที่ 2 เทคนิคในการสร้าง Best Practice : โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

เทคนิคการสร้าง Best Practice 

เทคนิคการสร าง้Best practice ด าเนินการแบ งกลุ มเพ ่อแลกเปล ่ยนเร ยนรู แนวทางการปฏิบัติงานใน
หน าท ่ท ่คิดว าเป็นแนวทางท ่ด ้(Good Practice)้และได อธิบายความหมายเก ่ยวกับ้Best Practice   ดังน ้ 

1. ความหมายของ  Best Practice 
Best Practice ค อ้เทคนิคการท างานท ่ท าให การท างานบรรผลส าเร จ้อันเน ่องมาจากการน าความรู 

ไปใช ในกระบวนการการท างาน้แล วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติท ่ด ท ่สุด้ในส วนของ  Good Practice นั้นจะม 
ความหมายใกล เค ยงกับ้Best Practice แต จะม ความหมายท ่กว างกว า้โดยส วนมากจะใช ในการปฏิบัติงานใน
องค กรให ม ประสิทธิภาพ้้ 

ดังนั้น้การด าเนินการไปสู ้Best Practice ได นั้น้องค กรหร อหน วยงานต องหา้Good Practice้้้้ก อน
เป็นอันดับแรก 
 การสร้าง Best Practice นั้นองค ความรู ท ่ได จะต องกลั่นกรองมาจากทักษะ้และประสบการณ 
ปฏิบัติงานอย างแท จริง้(Tacit Knowledge) โดยการบอกเล าเร ่องราวหร อประสบการณ ้และน าความรู ท ่ได ไป
จัดการ้เพ ่อให เกิดอดองค ความรู เชิงประจักษ ้(Explicit Knowledge)้ม การเผยแพร ให หน วยงานภายในและ
หน วยงานภายนอกสามารถน าไปใช ประโยชน ได ้เช น้คู ม อปฏิบัติงาน้้วารสาร้้ต ารา้้ เอกสารประกอบการ
สอนเป็นต น 
 ปัญหาการสร้าง Best Practice ค อ้บุคลากรในองค กรไม กล าท ่จะน าเสนอทักษะประสบการณ หร อ
การปฏิบัติงานตามความจริง้เน ่องจากยึดติดกับเน ้อหาต ารา้องค ความรู ท ่ได รับจากการศึกษา้ซึ่งไม ใช องค 
ความรู ท ่เป็น้Tacit Knowledge้้อย างแท จริง้ซึ่งการน าเสนอองค ความรู ท ่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานอาจม 
ความแตกต างกันตามสภาพแวดล อมและไม ม แนวปฏิบัติใดถูกหร อผิดทั้งน ้ขึ้นอยู กับการปฏิบัติของแต ละ
หน วยงาน 

2. กระบวนการการได้มาซึ่ง  Best Practice้ม ดังน ้ 
 1.้ถ ายทอดความรู ้หร อถอดองค ความรู ท ่ได จากการสั่งสมองค ความรู ้ทักษะ้หร อประสบการณ การ
แก ไขปัญหาในการท างานในหน าท ่ของบุคคล้และพัฒนาไปสู แนวทางการปฏิบัติงานท ่ด ้(Good Practice)้ 
 2.้น าองค ความรู ้ทักษะ้หร อประสบการณ ท ่เกิดจาก้Good Practice้ไปแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้โดยการ
จัดการความรู ในงาน้หร อกลุ มงาน้และพัฒนาองค ความรู อย างต อเน ่อง้ตกผลึกเป็นองค รู ้และกลุ มงานเด ยวกัน
หร อกลุ มงานอ ่นสามารถน าไปประยุกต ใช ได อย างม ประสิทธิภาพ้ประสิทธิผล้้และม การบันทึกข อมูลเพ ่อเป็น
แนวทางในการน าไปฏิบัติ้เช น้คู ม อปฏิบัติงาน้ขั้นตอนการให บริการอย างม ประสิทธิภาพ้เทคนิคการสอนอย าง
ม ประสิทธิประสิทธิ้ผล้และม การเผยแพร ให หน วยงานน าไปใช ประโชน  
 3.้น าองค ความรู ท ่ได จากการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้(Knowledge Management)้ไปเท ยบเค ยง้(Bench 
Mark) กับหน วยงานอ ่นท ่ม ลักษณะเด ยวกัน้เพ ่อเปร ยบเท ยบแนวทางการปฏิบัติงานท ่ด ท ่สุด้(Best Practice) 
หร อเผยแพร ให หน วยงานภายนอกน าไปใช ประโยชน ได  

3. การแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
 ศาสตราจารย นายแพทย วุฒิชัย้้ธนาพงศธร้ได แบ งกลุ มจ านวน้5้กลุ ม้โดยให สมาชิกแต ละกลุ มเล า
เร ่องเพ ่อถ ายทอดประสบการณ การท างานท ่เป็นแนวปฏิบัติท ่ด ้(Good Practice)้พร อมทั้งสรุปให เป็นเทคนิค
การปฏิบัติท ่เป็นเลิศ้้ดังน ้ 
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กลุ่มที่ 1 ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ้ดังน ้ 
 1.1้ศึกษารายละเอ ยดของงานให เข าใจถ องแท เพ ่อก าหนดแนวทางหร อเป้าหมายการปฏิบัติงาน้เช น้
การศึกษารายละเอ ยดงานตามภาระงานท ่ได รับมอบหมาย้กรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน ง้หร อศึกษาระเบ ยบ
ข อกฎหมายในการปฏิบัติงานให ชัดเจน้เพ ่อน ามาจัดท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.2้การด าเนินงานจะต องเป็นไปตามวงจรคุณภาพ้(PDCA) โดยม การวางแผนการท างานท ่ชัดเจน้โดย
ยึดเป้าหมายขององค กรเป็นหลัก้ด าเนินการตามแผนงาน้้ม การตรวจสอบผลหร อรายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายไตรมาส้และด าเนินการแก ไขปัญหาอุปสรรค้เพ ่อให งานบรรลุผลส าเร จ 

1.3้ม แบบฟอร มและขั้นตอนในการให บริการท ่ชัดเจน้โดยผู ปฏิบัติงานต องก าหนดแบบฟอร มและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให ชัดเจนเพ ่อความสะดวกในการให บริการ้และความเข าใจของผู รับบริการ 

1.4้ม การสอนงานหร อแลกเปล ่ยนเร ยนรู ภายในกลุ มงาน้กรณ ท ่กลุ มงานใดม หัวหน ากลุ มงานควรม การ
สอนงาน้ให กับเพ ่อนร วมงาน้หร อก าหนดให ม การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ภายในกลุ มงานเพ ่อให ทุกคนม ความรู ้
ความเข าใจในงาน้และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  

กลุ่มที่ 2 ได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ้ดังน ้ 

 2.1้ต องม ความรอบรู ในงานและแม นในหลักการปฏิบัติ้โดยศึกษารายละเอ ยดของงานและความ
สอดคล อง้หร อความเช ่อมโยงของการปฏิบัติงานนั้น้ม ความเก ่ยวข องกับงานใดบ าง้สามารถตอบข อค าถาม
หร อให ข อเสนอแนะอย างชัดเจนถูกต อง 
 2.2้ต องม การส ่อสารท ่ด ้โดยสร างช องทางในการส ่อสารท ่หลากหลาย้เช น้ไลน ้เฟชบุ๊ค้อ เมล ้เป็นต น้
ม การประชุมหาร อในกลุ มงานเพ ่อแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้และแก ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน้เพ ่อให การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร จ 
 2.3้ต องปฏิบัติงานด วยความเต มใจ้โดยปฏิบัติงานอย างเต มก าลังความสามารถ้ไม ปฏิเสธไม รู ้ไม ท า้
ท าไม ได ้ผู ปฏิบัติงานต องศึกษาหาความรู อยู ตลอดเวลา้หร อม ความกระต อร อร นต อการปฏิบัติงาน้ไม แสดงส 
หน าไม พอใจ้หร อไม ชอบใจขณะปฏิบัติงานหร อให บริการ้เป็นต น 
 2.4้ต องม เคร อข ายในการท างาน้พยามสร างกลุ มหร อเคร อข ายในการท างานเพ ่อแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้
และความคิดเห นในการปฏิบัติงานเพ ่อน าข อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินในการปฏิบัติงานท ่ด ้และเกิด
ประโยชน ต อองค กร 
 2.5้ต องม ความสามารถในการเจรจาต อรอง้กรณ ท ่การปฏิบัติงานไม สามารถด านเนินการได ทันท ้
ผู ปฏิบัติงานต องเจรจาให ผู รับบริการเข าใจและต อรองขอขยายเวลาในการให บริการออกไป้หร อต อรองการส ง
งานภายหลังระยะเวลาท ่ก าหนดโดยเหตุให ผลความจ าเป็นต อผู รับบริการอย างเป็นท ่น าพึงพอใจและรับฟังได  

กลุ่มที่ 3 ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ้ดังน ้ 
 3.1้สร างวิสัยทัศน ในกลุ มงาน้โดยการประชุมเพ ่อก าหนดวิสัยทัศน ร วมกันในกลุ มงาน้และส ่อสาร
วิสัยทัศน ให ทราบตรงกัน้เพ ่อขับเคล ่อนการปฏิบัติงานให บรรลุวิสัยทัศน ท ่ตั้งไว ้ โดยความสอดคล องกับ
วิสัยทัศน ขององค กร 
 3.2้สร างท มงานให เข มแข ง้โดยการก าหนดเป้าหมายร วมกันเพ ่อความส าเร จขององค กร้ม การ
แลกเปล ่ยนเร ยนรู การท างานเพ ่อแก ไขปัญหา้และสร างผลประโยชน ร วมกัน้(Win-Win) ให ความช วยเหล อซึ่ง
กันและกัน้และตระหนักว าสมาชิกทุกคนในท มม ความส าคัญต อการขับเคล ่อนองค กรให ประสบความส าเร จ 
 3.3้ก าหนดแนวปฏิบัติงานท ่ชัดเจน้โดยการพัฒนาและก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให ม 
ประสิทธิภาพและชันเจน้กระชับ้เพ ่อให ผู รับบริการได รับทราบและเข าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน้และ
ประชาสัมพันธ ให ทราบโดยทั่วกัน 
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 3.4้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ้(PDCA)้และน าคุณภาพท ่ได ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให 
เกิดแนวปฏิบัติท ่ด  

กลุ่มที่ 4้ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ้ดังน ้ 
 4.1้ต องม เป้าหมายร วมกัน้โดยก าหนดเป้าหมายตามแผนงานประจ าปี้โดยความสอดคล องเป้าหมาย
ขององค กร้สร างแรงกระตุ นในการท างานเพ ่อเป้าหมายร วมกัน้ 
 4.2้ม กระบวนการท างานท ่ชัดเจน้โดยการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี้ม การควบคุมคุณภาพให 
เป็นตามแผนงานโครงการ้และม ความย นหยุ นในกระบวนการท างาน 
 4.3้น าเทคโนโลย มาใช ในการท างาน้เพ ่ออ านวยความสะดวกต อการปฏิบัติงานหร อสร างช องทางใน
การส ่อสารท ่หลากหลาย้และรวดเร ว้เช น้เฟซบุ๊ค้ไลน ้หร ออ เมล ้เป็นต น 
 4.4้สร างเคร ่องม อในการปฏิบัติงาน้โดยการสร างคู ม อปฏิบัติงาน้หลักเกณฑ และขั้นตอนการท างานท ่
ด ้และเผยแพร เพ ่อให บุคลากรในหน วยงานน าไปปฏิบัติต อไป 
 4.5้สร างบรรยากาศการท างาน้โดยการจัดหร อตกแต งสภาพแวดล อมในการท างานให เหมาะสม้
สอดคล องเก ่ยวเน ่องในการปฏิบัติงาน้ห องท างานม ความสะอาด้สวยงาน้และเหมาะสมต อการให บริการหร อ
ปฏิบัติงาน้จัดเก บเอกสารเป็นระเบ ยบเร ยบร อย้เป็นต น 
 4.6้คิดบวกต อการท างาน้โดยการสร างแรงบันดาลใจในการท างานท ่เป็นบวก้เช น้คิดว าเราท าได ้้
งานน ้เราท าได ้หร อหากม ปัญหา้สามารถแก ไขปัญหาได ้ไม ย อท อต อการปฏิบัติงาน้หร อไม คิดว างานท ่ปฏิบัติม 
ความยากเกินความสามารถของตนเอง 
 4.7้สร างเคร อข ายการท างาน้โดยการสร างกลุ มเคร อข ายการท างานเพ ่อแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้และขอ
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน้หร อร วมกันสร างหร อพัฒนาการปฏิบัติงานให เป็นรูปแบบเด ยวกัน 

กลุ่มที่ 5้ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ้ดังน ้ 
 สร างการท างานแบบม ส วนร วม้โดยการให บุคลากรในกลุ มงาน้หร อหน วยงานม ส วนร วมในการคิดและ
ติดสินใจในการวางแผน้ก ากับติดตาม้และประเมินผลร วมกัน 

ข้อสรุปจากการน าเสนอ 
้ จากการน าเสนอของแต กลุ มเป็นน าเสนอท ่อิงต ารา้หนังส อ้หร อความรู ท ่ได จากการอบรม้ไม ได เกิด
จากการถ ายทอดประสบการณ ในการปฏิบัติงานจริง้ซึ่งเป็นข อจ ากัดในการวิเคราะห ้เปร ยบเท ยบแนวปฏิบัติท ่
เป็นเลิศ้(Best Practice)้จากการวิเคราะห การน าเสนอของแต ละกลุ ม้พบว า้ม การน าเสนอจะม ส วนท ่คล ายกัน้
ค อ้“การท างานเป็นทีม”้้จึงก าหนดให เป็นประเด นในการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ้(Best Practice)ในการประชุม
เคร อข ายครั้งต อไป  



11 

 

 

 

 

รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม Good practice 

    โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  

   คุณลักษณะของผู้มีวินัย ตามค่านิยม 12 ประการ (ข้อที่ 8) 

1.้้ม ความซ ่อสัตย สุจริต้ไม หลอกลวงตนเองและผู อ ่น 
2.้้ม ความรับผิดชอบ้ความตั้งใจท ่จะท างานและติดตามผลงานท ่ได กระท า 
3.้้เคารพในสิทธิของผู อ ่น 
4.้้ม ระเบ ยบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ ของสังคม 
5.้้ม ลักษณะมุ งอนาคต 
6.้้ม ความเป็นผู น า 
7.้้ม ความตรงต อเวลา้รู จักกาลเทศะ 
8.้้ม ความเช ่อม่ันในตนเอง 
9.้้ม ความอดทนขยันหมั่นเพ ยร 
10.รู จักเส ยสละ้และเห นใจผู อ ่น 

 
ล  าดับท่ี คุณลักษณะของผ ู้ม ีวินัย หัวข ้อการประเมิน 

1 ม ความซ อ่สัตย สจุริต ไ้ม หลอกลวงตนเอง 1.1 ไ้ม คัดลอกผลงานของเพ้ ่อน 
และผู อ ่น 1.2้อ างอิงตามหล้ักวิชาการ 

1.3้ไม น าทร้ัพย สินของเพ้ ่อนมาเป้ นของตนเอง 

2 ม ความรับผดิชอบ้ความตั้งใจท ่จะท างาน 2.1้ เข าเร ยนครบตามชั่วโมง 
และติดตามผลงานท ่ได กระท า 2.2้ ส งงานครบ้ตามท้ ่มอบหมาย 

3 เคารพในส้ิทธิของผู้ อ้ ่น 3.1้ รับฟังความคิดเห นของเพ้ ่อน 
3.2้ ไ้ม น าความลับของผู อ ่น(ผู รับบริการ/คนไข /้
ลูกค า) 

4 ม ระเบ ยบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ ของ 4.1้้แต งกายถูกต้ องเร ยบร้ อยตามระเบ ยบ 
สังคม 4.2้ ปฏิบัติตามระเบ ยบท ่สถาบันก าหนด 

5 ม ลักษณะมุ้ งอนาคต 5.1้ ก้ระท ากิจกรรม/งานท ่ได รับมอบหมายให ้
ส าเร จตามเป้าหมาย 
5.2้ ม การวางแผนการท างานอย างเป็นระบบ 
5.3้ส งงานก อนเวลา 

6 ม ความเป็นผู น า 6.1้กล าคิด้กล าแสดงออก 
6.2้้ตัดสินใจในสถานการณ ท ่เหมาะสม 

7 ม ความตรงต้ อเวลา รู้ จักกาลเทศะ 7.1้ เข าเร ยนตรงเวลา 
7.2้ส งงานตรงเวลา 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ล  าดับท่ี คุณลักษณะของผ ู้ม ีวินัย หัวข ้อการประเมิน 

8 ม ความเช ่อม่ันในตนเอง 8.1้ การแสดงออกอย างมั่นใจ 
8.2้การพูดจาฉะฉาน 

9 ม ความอดทนขยนัหมั่นเพ ยร 9.1 ท้ างานท ่ม้ ความซบัซ้ อนยุ้ งยากให ส าเร จ 
 10 รู จักเส ยสละ แ้ละเห นใจผู้ อ ่น 10.1้ อาสาปฏิบัติงานเพ ่อส วนรวม 
10.2้ เข าร วมกิจกรรมของส วนรวม 
10.3้ เส ยสละเวลาส วนตัวเพ ่อส วนรวม 

 
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัย 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ค่าคะแนน 3 ค่าคะแนน 2 ค่าคะแนน 1 ค่าคะแนน 0 
ปฏิบัติทุก

ครั้ง 
ปฏิบัติเกือบ

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง ไม่ปฏิบัติ 

1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อ่ืน 

1.1 ไม คัดลอกผลงานของเพ ่อน         
1.2 อ างอิงตามหลักวิชาการ         

     1.3 ไม น าทรัพย สินของเพ ่อนมาเป็นของ
ตนเอง         
2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะท างานและติดตามผลงานที่ได้กระท า 

2.1 เข าเร ยนครบตามชั่วโมง         
2.2 ส งงานครบตามท ่มอบหมาย         

3. เคารพในสิทธิของผู้อนื่ 
3.1 รับฟังความคิดเห นของเพ ่อน         

     3.2 ไม น าความลับของผู อ ่น(ผู รับบริการ/ 
คนไข /ลูกค า)         
4.  มรีะเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

4.1  แต งกายถูกต องเร ยบร อยตามระเบ ยบ         
4.2 ปฏิบัติตามระเบ ยบท ่สถาบันก าหนด         

5. มีลักษณะมุ่งอนาคต 
5.1 กระท ากิจกรรม/งานท ่ได รับมอบหมาย้ให 
ส าเร จตามเป้าหมาย         

5.2 ม การวางแผนการท างานอย างเป็นระบบ         
5.3 ส งงานก อนเวลา         
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ค่าคะแนน 3 ค่าคะแนน 2 ค่าคะแนน 1 ค่าคะแนน 0 
ปฏิบัติทุก

ครั้ง 
ปฏิบัติเกือบ

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง ไม่ปฏิบัติ 

6. มีความเป็นผู้น า 
6.1 กล าคิด้กล าแสดงออก       
6.2  ตัดสินใจในสถานการณ ท ่เหมาะสม       

7. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ 
7.1 เข าเร ยนตรงเวลา       
7.2 ส งงานตรงเวลา       

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
8.1 การแสดงออกอย างมั่นใจ       
8.2 การพูดจาฉะฉาน       

9.  มีความอดทนขยันหมั่นเพียร 
9.1 ท างานท ่ม ความซับซ อนยุ งยากให 

ส าเร จ     
10. รู้จักเสียสละ และเห็นใจผู้อื่น 

10.1 อาสาปฏิบัติงานเพ ่อส วนรวม     
10.2 เข าร วมกิจกรรมของส วนรวม     
10.3 เส ยสละเวลาส วนตัวเพ ่อส วนรวม       
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่มที ่2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนนุการสร้างคุณภาพอุดมศกึษา  
   โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า  
           หัวข้อน าเสนอ 

1. เส นทางความก าวหน า ในสายอาช พและวิชาช พ 
• ม ระเบ ยบข อบังคับ 
• คุณสมบัติของผู เข าสู ต าแหน ง 
• คู ม อปฏิบัติงาน้/้ต ารา้/้ผลงานทางวิชาการ้/้งานวิจัย 
• อบรมเตร ยมความพร อม้/้ให ความรู  
• ประเมินค างาน้/้ผลงาน  
• เข าสู กระบวนการของผู ประเมิน  
• คู ม อปฏิบัติงาน้/้ต ารา้/้ผลงานทางวิชาการ้/้งานวิจัย 

2. ระบบการคัดเล อก วางตัวบุคคลเข ามาทดแทน ต าแหน งใดต าแหน งหนึ่ง 
• ทักษะการปฏิบัติงาน 
• ระบบบัดด ้  
• ประสบการณ  
• ผลงานเชิงประจักษ   
• ภาวะผู น า
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
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กลุ่มที ่3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal) 

  โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

ประเด็นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
• เข ยนออกเป็น้3้ย อหน า 

ย อหน าท ่้1้เกริ่นน า้อด ตมาถึงสถานการณ ปัจจุบันท ่เป็น้hot issue โลก้ประเทศ้ปัญหา
(อ างอิงท ่มา) 
ย อหน าท ่้2้สภาพปัญหาท ่สอดคล องกับวัตถุประสงค  
(เชิงปริมาณ/้กราฟ/้ตาราง)้(อ างอิงท ่มา) 
ย อหน าท ่้3้น าประเด นเข าสู กรอบการวิจัยเพ ่อหาค าตอบ้น าไปสู การเข ยนวัตถุประสงค ้เข ยน
ให เห นถึงการบูรณาการ้เป็นงานวิจัยใหม ้ใช นวัตกรรมหร อวิธ การใหม ๆ้มาช วยในงานวิจัยชิ้นน ้ 

• โจทย วิจัยตรงตามความต องการของแหล งทุน 
• ม พ ้นท ่วิจัยชัดเจน้้ม ้Product้้ม มูลค าเพ่ิม้้เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
• สอดคล องกับยุทธศาสตร ภาค/จังหวัด้้เข ยนให กระชับ้(3-5้หน า) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั 
• เข ยนให สอดคล องกับปัญหาท ่เกริ่นน าในย อหน าท ่้2้ของการเข ยนความส าคัญของปัญหาท ่ท า

การวิจัย 
• เข ยนค าข้ึนต นว า้เพ ่อศึกษา....เพ ่อวิเคราะห .....เพ ่อสร าง....... 
• เข ยนให กระชับไม ควรเกิน้3้ข อ้โดนเร ยงล าดับจากง ายไปหายาก้และวัตถุประสงค ข อสุดท าย

ควรสอดคล องกับช ่อเร ่อง 
• ม ้output ชัดเจน้วัดได ้ประเมินได ทฤษฎ ส้มมุติฐาน้และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 

ในศาสตร นั้นๆ 

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
• ตรงกับวัตถุประสงค ้และตรงกับนวัตกรรมหร อวิธ การใหม ๆ้ท ่น ามาใช ในงานวิจัย 
• สรุปทฤษฏ ท ่ใช ้เป็นกรอบแนวคิด้ไม ต องน าเน ้อหาของทฤษฎ มาท้ังหมด 
• กรอบแนวคิดจะต องตรงกับวัตถุประสงค  
• เข ยนเป็น้Flow Chart เข ยนเป็น้IPO 
• การตั้งสมมุติฐาน้ไม จ าเป็นต องตั้งทุกครั้ง้ขึ้นอยู กับงานวิจัย้ถ าเป็นเชิงคุณภาพไม ต องตั้ง

สมมุติฐาน้แต ถ าเป็นงานเชิงปริมาณต องตั้งสมมุติฐานและม การทดสอบสมมุติฐาน 
• ม ทฤษฎ ชัดเจน้เข าใจง าย้ม สถิติรองรับ 
• ม งานวิจัยก อนหน ารองรับ 
• สอดคล องกับสมมุติฐาน 
• อ างอิงทฤษฎ หลัก้ของผู ม ช ่อเส ยงในการวิจัยนั้นๆ้รวมทั้งทฤษฎ ใหม ๆ้ท ่แก ปัญหาในศาสตร 

นั้นๆ 
 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง 
• ค นหางานวิจัยท ่ตรงหร อสัมพันธ ให สอดคล องกับวัตถุประสงค และทฤษฏ ้ 
• ทบทวนข อมูลจากผู อ ่นเป็นสารสนเทศ 
• อ านข อมูลจากผู อ ่นสรุปเป็นของผู เข ยน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

• ให ระบุเป็นงานวิจัยประเภทไหน้เช น้วิจัยพ ้นฐาน้(ห ามเล อก)้วิจัยประยุกต ้หร อวิจัยพัฒนา
ทดลอง 

• ให เข ยนเป็นขั้นตอน้โดยเอามาจากวัตถุประสงค ้เช น้ตอนท ่้1้ตอนท ่้2้ 
• ให ระบุกลุ มประชากร้หร อกลุ มตัวอย าง้หร อกลุ มทดลอง้ให ชัดเจน 
• ให ระบุขอบเขตด านพ ้นท ่้จังหวัด้อ าเภอ้ต าบล้หมู บ าน้ 
• ให ระบุขอบเขตด านเน ้อหา้ตามวัตถุประสงค โดยตัด้เพ ่อออก 
• ให ระบุวิธ สุ มตัวอย างว าใช วิธ อะไรท ่จะมาเป็นตัวแทนในการวิจัยให ระบุสูตร้หร อการค านวณ้

หร อเปิดตารางท ่มาของกลุ มตัวอย าง 
• ให ระบุเคร ่องม อท ่ใช ให ชัดเจนของแต ละตอน้และการหาความเท ่ยงตรง้และน าไป้tryout 

และหาค า้Reliability 
• กระบวนการต องสัมพันธ กับงบประมาณ 
• การเล อกสถิติให ตรงกับกลุ มตัวอย าง้และวัตถุประสงค  
• งานวิจัยควรม ทั้งเชิงวิจัยและเชิงปริมาณ้(ถ าม )้ทั้งน ้ให พิจารณาให ตรงกับวัตถุประสงค ้และ

พิจารณาจากระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
• เข ยนเชิงบูรณาการ้ควรลงพ ้นท ่จริง้เพ ่อศึกษาวิธ การท าวิจัยท ่เหมาะสมกับพ ้นท ่ 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
• ต องตอบ้(สอดคล อง)้วัตถุประสงค ของโครงการ้ 
• ต องได องค ความรู ใหม ้หร อวิธ การใหม  
• ต องม ผลกระทบท ่ด ต อชุมชนและสังคม 
• ชัดเจน้ระบุเกณฑ การวัดได  
• สอดคล องกับกระบวนการวิจัย 
• รวมการเผยแพร การวิจัย้(ถ าม ) 
• ผลท ่ได ต องน าไปสู การปฏิบัติได จริง 
• ระดับความส าเร จม ้3้แบบ 
• หน วยนับให ใส เป็นเชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะไดต้ลอดระยะเวลาโครงการ 
• ผลท ่ได จากผลผลิต้และสรุปจากวัตถุประสงค เพ ่อเข ยนผลลัพธ ้ไม คิดนอกกรอบ 
• เป็นผลลัพธ ท ่สามารถน าไปใช ประโยชน ต อได  

ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ต องได ปะโยชน ในวงกว าง้เช น้ผลกระทบท ่เกิดต อชุมชน้ชุมชนได การเร ยนรู ้รายได ชุมชนเพิ่ม

ชึ้น 
ตัวอย่าง Output Outcome Impact 

การสร างแหล งท องเท ่ยว 
. Output ม เส นทางท องเท ่ยว 
. Outcome ม นักท องเท ่ยวเดินทางมาท องเท ่ยวมากขึ้น 
. Impact รายได ชุมชนเพิ่มขึ้น้ชุมชนเกิดการเร ยนรู  

ตู อบลมร อนพริก 
. Output  ตู อบลมร อน 
. Outcome ลดการสูญเส ยพริก 
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. Impact รายได ชุมชนเพิ่มขึ้น้ชุมชนเกิดการเร ยนรู ้(ม การถ ายทอดเทคโนโลย  
สู ชุมชน) 

การขอรับทุนในลักษณะงบบูรณาการ 
แบบท ่ท าปกติ 

. ให นักวิจัยรวมกลุ มกัน้แล วก าหนดหัวหน าแผนบูรณาการ้และร วมกันเข ยนข อเสนอ
โครงการ 

แบบท ่ม การน าเสนอใน้KM 
. ให นักวิจัยเข ยนข อเสนอส งเข ามายังส วนกลางเพ ่อรวบรวม 
. หัวหน าแผนงานพิจารณาโครงการวิจัยท ่ส งเข ามา้แล วคัดเล อกโครงการท ่เช ่อมโยง

กัน้แล วจึงก าหนดจัดท าแผนบูรณาการ 
. หากแผนบูรณาการท ่จัดท าแล ว้ยังขาดบางโครงการท ่คิดว าแผนยังไม สมบูรณ ้จึง

มอบหมายให นักวิจัยพิจารณาจัดท าโครงการเข ามาเพ่ิม 
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กลุ่มที ่4 เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ  

          โดยอาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี และ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง 
สังเคราะห์ตามกรอบ MSU Professional Teacher @ Mini_UKM ครั้งที่ 19 
Values & Attributes : VA  

 •้้้้้เส ยสละ 
 •้้้้้พัฒนาตนเองเป็นต นแบบด าน 
 • ้้้้คุณธรรมจริยธรรม 
 •้้้้้มนุษยสัมพันธ ท ่ด ไว ใจเด กเข าใจเด ก 
 •้้้้้ม ความรับผิดชอบ 
 •้้้้้รู เท า้รู ทัน 
 •้้้้้ขยัน 

Pedagogical&knowledge :PK 
วิธีการสอน  

• สถานประกอบการ  
• ใช ชุมชนเป็นฐาน 
• สร างบรรยากาศท ่แปลกใหม  
• เปิดใจนักศึกษา 
• ตั้งค าถามถามตอบ 
• เกมส  
• บทบาทสมมติ 
• ตัวอย างประกอบเทคนิคการเล าเร ่องเช ่อมโยง 
• สาธิตจากอุปกรณ จริง 
• ปฏิบัติ 
• ทัศนศึกษา 
• ตั้งข อตกลงเบ ้องต นนักศึกษากับอาจารย  
• PBL & งานวิจัย 
• ให นักศึกษามาสอนเพ ่อนกิจกรรมกลุ มปรับพ ้นฐานผู เร ยน 
• ม ระบบการให คะแนน้(น.ศ.้ประเมินการน าเสนอโดยใช คะแนนตั๋วคะแนน) 
• ตลาดนัดความรู ้(ให แบ งน าเสนอให ตั๋วเงินนักศึกษาจ ายเงินกลุ ม) 

ประเมินผล 
• สอบ  
• ประเมินชิ้นงาน้หร อทดลองใช ชิ้นงาน  
• ประเมินร วมกับสาขาวิชาสอบ  
• ปฏิบัติดูขั้นตอนประเมิน้หลาย  
• ด านข อสอบปฏิบัติทักษะ  
• ถาม-ตอบ้และคุณลักษณะการม ส วน ร วม  
• ทดสอบทักษะทางภาษาเกณฑ  มาตรฐานทางภาษาการแข งขันการขาย การบริการ  
• ออกข อสอบหลายชุด 
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Technologicalknowledge : TK 
 •้้้้คลิปวิด โอจาก้YouTube  
 • ้้้บทเร ยนออนไลน   
 •้้้้้Facebook  
 • ้้้้ถ ายคลิปวิด โอการสอนตนเอง  
 • ้้้้Google classroom  
 • ้้้้Couse ville online PK  
 • ้้้้เส ยสละ  
 • ้้้้พัฒนาตนเองเป็นต นแบบด าน คุณธรรมจริยธรรม  
 • ้้้้มนุษยสัมพันธ ท ่ด ไว ใจเด กเข าใจเด ก  
 • ้้้้ม ความรับผิดชอบ  
 • ้้้้รู เท า้รู ทัน  
 • ้้้้ขยัน VA  
 • ้้้้Line  
 • ้้้้Kahoot Application  
 • ้้้้Plicker  
 • ้้้้Polled.com  
 • ้้้้SWAY ZIPGRADE  
 • ้้้้Google sheet 
content &knowledge: CK 
  • ้้้้ชัดเจน  
 • ้้้้สั้นสั้นแม นย า  
 • ้้้้หาความรู ท ่ใกล ตัวหาความรู ท ่ทันสมัย 

ปัญหาในการการจัดการเรียนการสอน 
 •้้้้้นักศึกษาไม ม ส วนร วมในกิจกรรมกลุ ม้ครบทุกคน 
 •้้้้้ระบบสารสนเทศไม เสถ ยร 
 •้้้้้อาจารย ข ้เก ยจ 

การแก้ไข 
 •้้้้้จูงใจด วยคะแนนแบ งหน าท ่ให จับสลากแบ งคะแนน 
 •้้้้้น าเสนอตอบค าถาม 

 •้้้้้องค กรปรับปรุงระบบ 
้•้้้้้ครูต องขยนั้ออกก าลังกาย้และพบปะสงัสรรค ผ อนคลาย 
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กลุ่มที ่5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

โดย รศ.กัลณกา สาธติธาดา 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ 

้ มหาวิทยาลัยนครพนม้ได ดาเนินโครงการสัมมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนรู เพ ่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา้ครั้งท ่้20 (Mini_UKM # 20)้ในระหว างวันท ่้23 –้25้มกราคม้2562้ณ้อาคารศร โคตร-
บูรณ ้(เขตพ ้นท ่ศร โคตรบูรณ )้้วิทยาลัยการท องเท ่ยวและอุตสาหกรรมบริการ้มหาวิทยาลัยนครพนม้โดยแบ งการ
ประเมินออกค อ้2้ส วน้ได แก ้ตาราง้1้แสดงข อมูลทั่วไปของผู ตอบแบบประเมิน้และ้ตาราง้2้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต อโครงการฯ้ผู ตอบแบบประเมินม จานวนทั้งสิ้นประมาณ้54้ราย้และได แบบสารวจท ่ม ความ
สมบูรณ สามารถนามาประมวลผลได ้ม จานวน้54้ตัวอย าง้ผลการวิเคราะห ข อมูล้พบว า้ 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
 เพศ ผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ้ร อยละ้62.96้ค อหญิง้และร อยละ้37.04้ค อชาย้ 

 สถานภาพ ผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ้มากท ่สุด้ค อ้เจ าหน าท ่้ร อยละ้57.41้รองลงมา้
ค อ้อาจารย ้ร อยละ้38.89  

 สังกัดหน่วยงาน ผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ้สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม้ร อยละ้62.96้
รองลงมา้ค อ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร้ร อยละ้11.11้และ้รองลงมา้ค อ้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม้และ้มหาวิทยาลัยราชภัฏศร สะเกษ้ร อยละ้5.56  

 วุฒิการศึกษา ผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ้มากท ่สุด้ค อ้ระดับปริญญาโท้ร อยละ้59.26้
รองลงมา้ค อ้ระดับปริญญาตร ้ร อยละ้33.33้และ้รองลงมา้ค อ้ระดับปริญญาเอก้ร อยละ้
7.41  

 อาย ุผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ้มากท ่สุด้ค อ้อายุระหว าง้36 –้45้ปี้ร อยละ้48.15้
รองลงมา้ค อ้อายุระหว าง้25 –้35้ปี้ร อยละ้46.30้และ้รองลงมา้ค อ้อายุ้46้ปี้ขึ้นไป้ร อย
ละ้5.56  

 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(n = 54) 
ร้อยละ 
(%) 

เพศ 
ชาย 20 37.04 
หญิง 34 62.96 
สถานะ 
เจ าหน าท  ่ 31 57.41 
อาจารย  21 38.89 
ผู้ บร้ิหาร 2 3.70 
อ ่น ๆ - - 
สังกัด มหาวิทยาลัย/องค์กร 
1. มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ  1 1.85 
2. มหาวิทยาล้ัยเทคโนโลย ราชมงคลศร้ ว้ิชัย 1 1.85 



25 

 

 

 

 

รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

3. มหาวิทยาลยันครพนม 34 62.96 
4. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉ ยงเหน อ - - 
5. มหาวิทยาล้ัยมหาสารคาม 3 5.56 
6. มหาวิทยาลยัแม้ โจ้  - - 
7. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏบุ้ร้ รมย  - - 
8. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏพระนครศร อยุธยา 2 3.70 
9. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏร อยเอ ด - - 
10. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏศร้ สะเกษ 3 5.56 
11. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏสกลนคร 6 11.11 
12. มหาวิทยาล้ัยราชภ้ัฏสวนสุนันทา 2 3.70 
13. มหาวิทยาล้ัยอุบลราชธาน้  1 1.85 
14. อ ่น ๆ้ได แก  มหาวิทยาลัยขอนแก น 1 1.85 
ว ุฒิการศ ึกษา 
ปร้ิญญาตร้  18 33.33 
ปร้ิญญาโท 32 59.26 
ปร้ิญญาเอก 4 7.41 
อายุ 
ต่ ากว า 25 ปี - - 
25 – 35 ป ี 25 46.30 
36 – 45 ป ี 26 48.15 
46 ปี ขึ้นไป 3 5.56 

 
ตาราง 2 ผลการประเมินความพ ึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการฯ 

2.1 ด้านกระบวนการ ขั ้นตอนการให ้บร ิการ ม ประเด นศึกษาทั้งหมด้4 ประเด น ม ความพึงพอใจใน 
ระดับมากทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ้ ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจมาก ค้ อ ความเหมาะสมของสถานท ่ 
(ค าเฉล้ ่ย 4.48) รองลงมา ค อความเหมาะสมของระยะเวลา (ค าเฉล ่ย 4.20) และรองลงมา ค อการติดต อ/ 
ประชาสัมพันธ  ข อมูลโครงการ (ค าเฉล ่ย 4.02) ตามลำดับ ส วนประเด นท ่ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจน อยสุด 
ค อ้การจัดลำด้ับขั้นตอนของโครงการ (ค าเฉล ่ย 4.00) 

ตาราง 2.1 ผลการประเมินความพ ึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให ้บรกิาร 
 
 

ประเดน็ 
 ระดบัความพ ึงพอใจ 

 ค ่าเฉลี่ย SD แปลความ 
1. ม ความรอบรู้ ในข้ อมลู้ โครงการ 3.89  0.86 มาก 
2. ความสามารถในการถ้ ายทอดข้ อมลู้ 4.11  0.86 มาก 
3. มารยาทและการตอบคำถาม 4.26  0.83 มาก 
4. ความเหมาะสมของผู้ ใหบ้  รกิารในภาพรวม 4.20  0.79 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.12  0.04 มาก 
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2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/ผู้ประสานงาน ม ประเด นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด น ม ความพึงพอใจ 
ในระดับมากทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ่ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจมาก ค อ มารยาทและการตอบ
ค าถาม (ค าเฉล ่ย 4.26) รองลงมา  ค้ อ ความเหมาะสมของผู  ให  บร ิการในภาพรวม้ (ค าเฉล ่ย 4.20) ้้้้้้้้
และรองลงมา ค อ ความสามารถในการถ ายทอดข อมูล (ค าเฉล ่ย 4.11) ตามลำดับ ส้ วนประเด นท ่ม้ ค าเฉลย
ของความพึงพอใจ น อยสุด้ค อ ม ความรอบรู้ ในข อมูลโครงการ (ค าเฉล ่ย 3.89) 

ตาราง 2.2 ผลการประเมินความพ ึงพอใจ ด้านเจ้าหน ้าท ี่ผู้ให ้บริการ/ผ ู้ประสานงาน 
 

 2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ม ประเด นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด น ม ความพึงพอใจในระดับมาก 

ทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ้ ม ค าเฉล้ ่ยของความพึงพอใจมาก ค้ อ ระบบโสตทัศนูปกรณ  (ค าเฉล ่ย 4.30) 
รองลงมา ค อ การเดินทางมาร วมงาน (ค าเฉล ่ย 4.07) และ รองลงมา ค อ เอกสาร/การลงทะเบ ยน (ค าเฉล ่ย
3.96) ตามลำดับ ส้ วนประเด นท ่ม้ ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจน อยสุด ค อ อาหาร เคร ่องด ่ม้(ค าเฉล ่ย้3.93) 

 ตาราง 2.3 ผลการประเมินความพ ึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 
 

2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ม ประเด นศึกษาทั้ งหมด 4 ประเด นม ความพึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ่ม ค าเฉล้ ่ยของความพึงพอใจมาก ค้ อ ท านได รับความรู้  แนวคิดใหม  (ค าเฉล ่ย 
4.39) รองลงมา ค อ ประโยชน ท ่ท านได รับจากโครงการ (ค้ าเฉล ่ย 4.37) และ รองลงมา ค อ ท านสามารถน า 
ส้ิ่งท ้ ได รับจากโครงการน ้ไปใช ต อได  (ค าเฉล ่ย 4.33) ตามลำดับ ส วนประเด นท ้ ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจ 
น อยสุด้ค อ ส้ิ่งท ่ท านได รับจากโครงการคร้ั้งน ้ตรงตามความคาดหว้ังของท าน (ค าเฉล ่ย 4.24) 
  

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

ค ่าเฉลีย่ SD แปลความ 
1. การติดต อ/ประชาสัมพันธ้  ข อมูลโครงการ 4.02  0.86 มาก 
2. ความเหมาะสมของสถานท ่ 4.48  0.64 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.20  0.83 มาก 
4. การจ้ัดล าด้ับขั้นตอนของโครงการ 4.00  0.91 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.18  0.12 มาก 

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

 ค ่าเฉลีย่ SD แปลความ 
1. เอกสาร/การลงทะเบ ยน 3.96  0.99 มาก 
2. ระบบโสตทัศนู้ปกรณ้  4.30  0.66 มาก 
3. อาหาร้เคร อ่งด ่ม 3.93  0.93 มาก 
4. การเดินทางมาร้ วมงาน 4.07  0.77 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.06  0.15 มาก 
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ตาราง 2.4 ผลการประเมินความพ ึงพอใจ ด้านค ุณภาพการให ้บริการ 

 

2.5 ด้านวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อาจารย์อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่” ม ประเด นศึกษาทั้งหมด4 ประเด น้้้้้้
ม ความพึงพอใจในระดับมากทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ่ม ค าเฉล้ ่ยของความพึงพอใจมาก ค้ อ้การถ ายทอด
ความรู้ ของวิทยากรม ความชัดเจนเหมาะสม (ค าเฉล ่ย 4.39) รองลงมา ค อ ความสามารถในการ บรรยายเน ้อหา
และการเช ่อมโยงเน ้อหาในการบรรยาย (ค าเฉล ่ย 4.35) และ รองลงมา ค อ การตอบข อซักถาม้ชัดเจนตรงประเด น 
(ค าเฉล ่ย 4.33) ตามล าดับ ส วนประเด นท ่ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจน อยสุด ค้ อ สิ่งท ่ท านได รับจากโครงการ้
คร้ั้งน ้ตรงตามความคาดหว้ังของท าน (ค าเฉล ่ย 4.24) 

ตาราง 2.5 ผลการประเม ินความพ ึงพอใจ ดา้นว ิทยากร ปาฐกถาพ ิเศษ ห ัวข้อ “อาจารย์อ ุดมศ ึกษาพ ันธุ์ใหม ่” 
 

 
2.6 ด้านวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “KM 4.0 ส าหรับอาจารย์พันธุ ์ใหม่” ม ประเด นศึกษา 

ทั้งหมด 4 ประเด น ม ความพึงพอใจในระดับมากทั้งหมด 4 ประเด น ม ประเด นท ่ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจมาก 
ค อ การถ  า ยทอดความรู  ข อ ง ว ิทย ากรม  ค ว ามช ัด เ จน เหมาะสม  (ค  า เฉล ่ย  4.48) และ  รองล งมา้้้้้้้้้้้้้้้้ 
ค อ ความสามารถในการบรรยายเน ้อหาและการเช ่อมโยงเน ้อหาในการบรรยาย (ค าเฉล ่ย 4. 44) ตามล าดับ้ 
ส วนประเด นท ่ม ค าเฉล ่ยของความพึงพอใจน อยสุด ค้ อ การใช เวลาตามท ่กำหนดไว ได อย างเหมาะสม และการ
ตอบข อซักถามชัดเจนตรงประเด น้(ค าเฉล ่ย 4.41) เท ากัน 
  

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

 ค่าเฉลี่ย SD แปลความ 
1. ท านได รับความรู้  แนวคิดใหม  4.39  0.63 มาก 
2. ท านสามารถนำส้ิ่งท ่ได้ ร้ับจากโครงการน ้ไปใช ต อได  4.33  0.73 มาก 
3. ส้ิ่งท ่ท านได รับจากโครงการคร้ั้งน ้ตรงตามความคาดหวงั้ ของท าน 4.24  0.73 มาก 
4. ประโยชน ท ้ ท านได รับจากโครงการ 4.37  0.68 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.33  0.05 มาก 

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

 ค ่าเฉลี่ย SD แปลความ 
1. การถ ายทอดความรู้ ของวิทยากรม ความชดัเจนเหมาะสม 4.39  0.68 มาก 
2. ความสามารถในการบรรยายเน ้อหาและการเช ่อมโยงเน อ้หาใน 
การบรรยาย 

4.35 
 

0.70 มาก 

3. การใช้ เวลาตามทกำหนดไว้ ได อย างเหมาะสม 4.17  0.84 มาก 
4. การตอบข อซักถามชัดเจนตรงประเด น 4.30  0.79 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.30  0.07 มาก 
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ตาราง 2.6 ผลการประเม ินความพ ึงพอใจ ด้านว ิทยากร บรรยายพ ิเศษ ห ัวข้อ “KM 4.0 สำหร ับอาจารย์พ ันธุ ์ใหม ่” 
 

2.7 ความพ ึงพอใจของท ่านต่อภาพรวมของโครงการ ม ความพึงพอใจในระดับมาก้(ค าเฉล ่ย 4.37) 

ตาราง 2.7 ผลการประเมินความพ ึงพอใจ ภาพรวมของโครงการ 
 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สิ่งท ี่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพ ึงพอใจ ค ือ 

1.  อาคารสถานท ่จ้ัดงาน 
2.  อาจารย้ ผู้ ให้ ความรู ทุกท าน 
3.  ค อโครงการท ่ด ประทับใจในการให บริการและค าแนะน าของเจ าหน าท ่ด วยความเป็นกันเอง 
4.  ได รับความรู้ ใหม ๆ  เพ่ิมข้ึนแต ม้ เวลาค อนข างน อย 
5.  การใช้ เทคโนโลย ในการจดัโครงการ 
6.  วิทยากรเก งม ความเช ย่วชาญและม ประสบการณ ท ่เราสามารถน าไปปฏ้ิบัติได จริง 
7.  ได โอกาสแลกเปล ่ยนเร ยนรู้ ้และได พบปะเพ ่อนใหม ต างมหาวิทยาลยั 
8.  ประทับใจบรรยากาศ 
9.  ห้ัวข อในการแลกเปล ่ยนเร ยนรู้  
10. เส ้อท มงานสวยมาก 
11. การประชาสัมพันธ ด  
12. ม ความรู้ ความเข าใจเก ่ยวก้ับ KM มากขึ้น 

 

 

 

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

 ค่าเฉลี่ย SD แปลความ 
1. การถ ายทอดความรู้ ของวิทยากรม ความชดัเจนเหมาะสม 4.48  0.61 มาก 
2. ความสามารถในการบรรยายเน ้อหาและการเช ่อมโยงเน อ้หาใน 
การบรรยาย 

4.44 
 

0.63 มาก 

3. การใช้ เวลาตามทกำหนดไว้ ได อย างเหมาะสม 4.41  0.66 มาก 
4. การตอบข อซักถามชัดเจนตรงประเด น 4.41  0.71 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.44  0.05 มาก 

ประเดน็ 
 ระดับความพ ึงพอใจ 

 ค่าเฉลี่ย SD แปลความ 
ความพึงพอใจของท านต อภาพรวมของโครงการ 4.37  0.71 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.37  0.71 มาก 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

สิ่งท่ีท่านต้องการเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการนี้ 

1. การติดต อประสาน  
2. ควรม การสอบถามความต องการของกลุ มอาจารย เพ ่อเสนอหัวข อท ่จะใช ในการจัดงาน้จะได เห น

ถึง ความต องการพัฒนาจริง้ๆ  
3. ขาดเอกสารประกอบการบรรยาย้หร อหากต องการให ดาวน โหลดควรอัพโหลดข อมูลให ผู เข าร วม

ก อน วันงาน้จะได น าไปศึกษาก อนเข าร วม  
4. ระบบท ่ใช ลงทะเบ ยนอิเล กทรอนิกส ควรใช การค นหาจากรายช ่อผู เข าร วม้หร อให กรอก

รายละเอ ยด เพ่ิมเติม  
5. ความพร อมของวัสดุอุปกรณ และความค อม ออาช พของการจัดงานและพิธ กรควรมากกว าน ้  
6. ม การติดตามหลังจากจบการแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในครั้งน ้  
7. จุดลงทะเบ ยนควรอธิบายให ผู มาลงทะเบ ยนทราบรายละเอ ยดบ าง้ไม ใช เพ ยงแค รอย ่นปากกาให 

ลงช ่อ เท านั้น   
8. ควรเพิ่มความค อ้Teamwork มากขึ้น 
9. อยากให วันแรกค อการให ความรู ของแต ละหัวข อและแยกโปรแกรมบรรยายและสามารถเข าฟังได  

เสร ในแต ละห อง้ส วนวันถัดไปค อยจัดกิจกรรมแชร กันสะท อนท าต อไป้ให เกิดความต อเน ่อง้
ค นหาคน ท ่ม ใจ  

10. บางกิจกรรมอาจใช เวลาเกินเล กน อย้ควรจัดเวลาให เหมาะสม 
11. ควรแจกเส ้อหร อกระเป๋าของท ่ระลึก  
12. ควรเน นกระบวนการจัดการความรู ในแต ละหน วยงานตามข้ันตอนโดยท ละหัวข อ  
13. จุดลงทะเบ ยนค อจุดท ่ส าคัญ้ค อจุดแรกในการพบปะผู เข าอบรม้ควรม ความพร อมทั้งคน้ของ้และ 

กิริยามารยาท  
14. คณะท างานทุกฝ่ายควรม ความพร อมมากกว าน ้้และควรรู เร ่องต าง้ๆ้หลากหลาย  
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาคผนวก ก ภาพประกอบการจัดโครงการ 
Mini_UKM ครั้งที ่20 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาคผนวก ข รายช ื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้  
เพื่อการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา้้(Mini_UKM) ครั้งที ่20 

ระหว่างวันที ่23 – 25 มกราคม  2562 
ณ อาคารศรโีคตรบูรณ์ (เขตพื้นที่ศรโีคตรบูรณ์)   มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

 ชื่อ ต าแหน่ง 
1. 
 

ศาสตราจารย ้นายแพทย วิจารณ ้พานิช วิทยากรบรรยายพิเศษ 

2. ศาสตราจารย ้พิเศษ้ดร.ภาวิช้้ทองโรจน  วิทยากรบรรยายพิเศษ 

3. ศาสตราจารย ้นายแพทย วุฒิชัย้ธนาพงศธร วิทยากรประจ ากลุ ม 

4. รองศาสตราจารย ้นายแพทย จิตเจริญ้ไชยาค้ า วิทยากรประจ ากลุ ม 

5. รองศาสตราจารย กัลณกา้สาธิตธาดา  วิทยากรประจ ากลุ ม 

6. รองศาสตราจารย ้ดร.วิทยา้้เมฆข า วิทยากรประจ ากลุ ม 

7. อาจารย ้ดร.สิรินทร ทิพย ้บุญม  วิทยากรประจ ากลุ ม 

8. อาจารย ้ ดร.จุฑามาศ้้หงษ ทอง ผู ช วยวิทยากรประจ ากลุ ม 
 

ห้องที่ 1 การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ (Befor Action Review) (วันที่ 23 มกราคม  2562) 

 ราย
ชื่อ 

สถาบัน 
1. จันทิมา    จนัทรพร ้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
2. นางวรชิาวรรณ   ค ามลุตร  ้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
3. นางสาวชนิตา   สุวรรณกูฎ ้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
4. นายอนุวัตร   อุ นค า ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
5. นางสาวจารุวรรณ   พรมพิลา ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
6. นายชาญชัย   บาลศร  ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
7. นางสาวอุ นเร ่อน   แสนเสน ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
8. นายธ รเดช   จนัทาม  ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
9. นางสาวชนกญาดา   โคตรสาล  ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
10. นางรัชดาภรณ    ราชติกา ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
11. นางสาวจฬุาลักษณ    บุญกุศล ้มหาวิทยาลยันครพนม 
12. นางสาวปร ยาภรณ    ตะวะนะ ้มหาวิทยาลยันครพนม 
13. นายนพคุณ   ขันบนัจง ้มหาวิทยาลยันครพนม 
14. นางสาวอรุณ    ชาล พล ้มหาวิทยาลยันครพนม 
15. นางสาวดวงตา   สุระแสง ้มหาวิทยาลยันครพนม 
16. นายสวุิทย    ทองหมั้น ้มหาวิทยาลยันครพนม 
17. นายจ รวฒัน    แก วบุดตา ้มหาวิทยาลยันครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ห้องที่ 2 เทคนิคการสร้าง Best Practice (วันที่  23  มกราคม  2562) 

 ราย
ชื่อ 

สถาบัน 
1. อาจารย ้ดร.ฤทธิไกร   ไชยงาม ้มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. อาจารย  ดร.จินดาพร   จ ารัสเลศิลักษณ  ้มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. ผศ.ดร.นิภา   นาสินพร อม ้มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ  
4. นางสุชาดา   สุรางค กุล ้มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ  
5. นายพฒัน ภูมิ   แสนศักดิ ์ ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
6. นายกฤตกร   มั่นสุวรรณ ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
7. นายกิตติกร   รักษาพล ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
8. นายอนรรฆ   สมพงษ  ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
9. นางสาวอรอนงค    ชูเดชวัฒนา ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
10. ratchaneeporn   polhan ้มหาวิทยาลยันครพนม 
11. นางสาวนาฎนภา    อารยะศลิปธร ้มหาวิทยาลยันครพนม 
12. นางวสิัย    คะตา ้มหาวิทยาลยันครพนม 
13. นางสาววรรษมน    ปาพรม ้มหาวิทยาลยันครพนม 
14. นางสาวเบญจยามาศ    พิลายนต  ้มหาวิทยาลยันครพนม 
15. นางสาวพรพิมล    ควรรณส ุ ้มหาวิทยาลยันครพนม 
16. น.ส.ณัฐกานต ้้วุฒิสาร ้มหาวิทยาลยันครพนม 
17. ผศ.พัชน     สมก าลัง ้มหาวิทยาลยันครพนม 
18. ดร.อนิรุทธิ์    ผงคล  ้มหาวิทยาลยันครพนม 
19. น.ส.สุทิศา้้โพธิ์ชยั ้มหาวิทยาลยันครพนม 
20. น.ส.วรัญญุพัชร้้บุญจ านงค  ้มหาวิทยาลยันครพนม 
21. นายพาทิศ้้คงโสมา ้มหาวิทยาลยันครพนม 
22. นางจิณฐัตา้้เพ งอ่ า ้มหาวิทยาลยันครพนม 
23. น.ส.จ รวรรณ้้มหาละออง ้มหาวิทยาลยันครพนม 
24. นางอรุณรัตน ้้อุทัยแสง ้มหาวิทยาลยันครพนม 

 กลุ่ม 1  กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

 รายช่ื
อ 

สถาบัน 
1. 
 
นางสาวณัฐสุดา้้้คติชอบ ้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน  

2. ลักษณ วิรุฬม ้้้โชติศิริ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
3. ดร.ภาดล้้้อามาตย  มหาวิทยาลยัราชภฏัศร สะเกษ 
4. มัสติกา้้้พิมพ สุตะ มหาวิทยาลยัราชภฏัศร สะเกษ 
5. ผศ.ดร.ประจวบ้้้ฉายบุ มหาวิทยาลยัแม โจ  
6. นายกฤตกร้้้มั่นสุวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
7. นายสุมิตรชัย้้้กันหาคุณ มหาวิทยาลยันครพนม 
8. น.ส.อังศุมาลิน้้้สมเทพ มหาวิทยาลยันครพนม 
9. นายสุพัศ้้้โคตรผาย มหาวิทยาลยันครพนม 
10. นางทิวาพร้้้ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลยันครพนม 
11. นายนอวรัตน ้้้ราชสาล  มหาวิทยาลยันครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่ม 1  กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม (ต่อ) 

 รายช่ือ สถาบัน 
12. 
 

ว าท ่ร อยตร ทวิทย ้้มงคุณแก ว ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
13. นางกชกร้้เดชะค าภู ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
14. นางสาวณัฐกานต ้วุฒิสาร ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
15. น.ส.สุทิศา้้โพธิ์ชัย ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
16. น.ส.วรินทิพย ้้กิตติพงษ ชัยกิจ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
17. น.ส.จิราภรณ ้้สมใจ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
18. นายพาทิศ้้คงโสมา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
19. น.ส.วรัญญุพัชร้้บุญจ านงค  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
20. น.ส.อุมา้้โคตรอาษา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
21. น.ส.วชิราพรรณ้้อาษาพันธ  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
22. น.ส.อานันทพร้้ถึงแสง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
23. น.ส.ธิดารัตน ้้สารปรัง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
24. นายนวพล้้โมยะ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
25. น.ส.วภิาดา้้ค าลุน ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
26. น.ส.วราภรณ ้้หลอยเต  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
27. น.ส.เบญจมาศ้้วังคะฮาด ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
28. น.ส.สุราลักษณ ้้บุตรโท ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
29. นางศิริภรณ ้้นราหนองแวง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
30. น.ส.จริยา้้มาค า ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
31. น.ส.จิตรา้้มังคละค ร  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
32. น.ส.อลิชยา้้กองไชย ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
33. นางณัฐธิดา้้อาษาวัง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
34. นางสภาพร้้คงเกษม ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
35. น.ส.ธัญญ นภัส้้ทว กิจธนาโรจน  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
36. น.ส.วร วรรณ้้เลิศศิริวรกุล ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 

 รายช่ือ สถาบัน 
1. 
 

น.ส.จันทิมา   จันทรพร ้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. นางนลิน    ธนสันต ิ ้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน  
3. นายนิมิตร   มิ่งงามทรัพย  ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
4. นายยอดชาย   ไกรเพชร ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
5. รว วรเสฏฐ    ส บนุการณ  ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
6. นายกิตติพัฒน    บัวเล ก ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
7. จ ารัส   นิ่มส าราญ ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
8. นางสาววชิราภรณ    ณ้พล ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
9. รัชฎาภรณ    พรมทอน้เบ าทอง ้มหาวิทยาลัยราชภฏัศร สะเกษ 
10. คมกริช   วงษ โสภา ้มหาวิทยาลัยราชภฏัศร สะเกษ 
11. ผศ.ดร.นิภา   นาสินพร อม ้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
12. นายชนาธิป   ล นิน ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ราชมงคลศร วิชัย 
13. นางสาวอรอนงค    ชูเดชวัฒนา ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
14. นายชาญชัย   บาลศร  ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
15. 

 
wipa   Kranphakdee ้มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศร อยุธยา 

16. Nuntana   Srichaimoon ้มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศร อยุธยา 
17. จุฬาลักษณ    บุญกุศล ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
18. panatda   sutthiart ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
19. นางสาวอภัทธน    วงศ ตาหล า ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
20. นางสาวสรารัตน    อุ นเร อน ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
21. นางวรรณรัตน    มณ โชติ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
22. น.ส.วร วรรณ   เลิศศิริวรกุล ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
23. นางภาพศิลป์   ชลค ร  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
24. นางสาวปร ยาภรณ    ตะวะนะ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
25. นางสาวแพงมา   โคตรสา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
26. ดร.วุฒิชัย    กันนุฬา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
27. อ.ปุณภวัฒน     กาศรุณ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
28. น.ส.จิราภรณ    เขจรศาสตร  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
29. น.ส.น้ าผึ้ง   วงศ พัฒน  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
30. น.ส.ตติยา   แก วไพศาล ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
31. นางมณฑิรา   มณ ฉาย ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
32. นางสาวเบญจยามาศ    พิลายนต  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่ม  3  เทคนคิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไ้ด้รบัทุน 

 รายช่ือ สถาบัน 

1. น.ส.นุชจิรา   ไชยโคตร ้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน  
2. รศ.สุร พร   เกตุงาม ้มหาวิทยาอุบลราชธาน  
3. น.ส.ฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
4. นายสุรพงศ    เบ าทอง ้มหาวิทยาลัยราชภฏัศร สะเกษ 
5. Weerawit   Lerratthamrongkul ้มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉ ยงเหน อ 
6. นายอินทร    อินอุ นโชติ ้มหาวิทยาลัยราชภฏัร อยเอ ด 
7. นางสาวจารุวรรณ   พรมพิลา ้มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
8. Harid   Klongdee ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
9. ทิวานัถ   แก วสอนด  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

10. ณัฐขญา   เขตกระโทก ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

11. วัชรวิชญ    ดาวสว าง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

12. ดร.บุญรอด   ดอนประเพ ง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

13. อภิสิทธิ์   ฉกรรจ ศิลป์ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

14. กฤติกา   ชุณห วิจิตรา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

15. ดร.ณัฐนันท    เท ่ยงธรรม ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

16. นายวัชระ   สุตะโคตร ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

17. คมสันต    วงศ กาฬสินธุ  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

18. อรุณรัตน    อุทัยแสง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

19. ณัติยา   พรหมสาขา้ณ้สกลนคร ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

20. ฤทัยวรรณ   เม องสุวรรณ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

21. นายวราเดช   แสงบุญ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

22. ดร.อนวัทย    ผาล  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

23. ภากร   พันธุพาน ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

24. บุญธรรม   ข าขันมะณ  ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

25. อ.ปรัชญา    ธงพานิช ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

26. นางนิตยา   ประก่ิง ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

27. นายศตวรรษ   นคะรังสุ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

28. น.ส.สุทธิมา   จินดา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

29. นายสมชัย   วะชุม ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

30. นางพิราพร   อินอุเทน ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

31. ผศ.ชฎารัตน      แก วเว ยงเดช ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

32. นางวิสัย    คะตา ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

33. นางสาวนาฎนภา    อารยะศิลปธร ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

34. นางสาววรรษมน    ปาพรม ้มหาวิทยาลัยนครพนม 

35. ผศ.เจริญชัย    หม ่นห อ ้มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่ม  4  เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ 

 รายช่ือ สถาบัน 

1. ดร.ฤทธิไกร   ไชยงาม ้้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. ดร.จินดาพร   จ ารัสเลิศลักษณ  ้้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. น.ส.สิริทรัพย    ส หะวงษ  ้้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน  
4. ภิรัญญา   จันทร เปล ง ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏศร สะเกษ 
5. วิไลวรรณ   สิงห เจริญ ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏศร สะเกษ 
6. ดร.มงคล   เอกพันธ  ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏร อยเอ ด 
7. นายพัฒน ภูม ิ  แสนศักดิ์ ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
8. นายกิตติกร   รักษาพล ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

9. นายอนรรฆ   สมพงษ  ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

10. น.ส.ปัณฑิตา   อินทรักษา ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

11. เมธารัตน    จันตะน  ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศร อยุธยา 
12. พรรษวรรณ   สุขสมวัฒน  ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศร อยุธยา 

13. ผศ.ดร.อัจฉรา   หล อตระกูล ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศร อยุธยา 

14. สิริวรรณ   สมิทธิอาภรณ  ้้มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศร อยุธยา 

15. ผศ.ศิริพงษ    เพ ยศิริ ้้มหาวิทยาลัยขอนแก น 
16. ด ารงศักดิ ์  อรัญกูล ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

17. ณัฐพงศ    สอนอาจ ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

18. ธ รพล   อุปชาบาล ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

19. บุญธรรม   ข าขันมะณ  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

20. นายศุภกร   ศรเพชร ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

21. พัชรวด    เพ งสระเกตุ ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

22. ดร.จอน    เมฆสว าง ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

23. นายยศพนธ     เดโชพล ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

24. นางสาวพิไลวรรณ   พูลสวาท ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

25. น.ส.สภุัทรชร    บุญประชุม ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

26. ดร.เบญจยามาศ   พิลายนต  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

27. วนิดา   ถาปันแก ว ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

28. ดร.้ตร    วาทกิจ ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

29. ศราวุธ   จันไตรรัตน  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

30. ชาติหญิง   กสิบาล ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

31. พัทธ วริน   อรรคศร วรโชติ ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

32. จิตต โสภิณ   พิเชษฐ ลดารมณ  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

33. วราภรณ    อักโขวงศ  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

34. ดร.พรหมภัสสร   ชุณหบุญญทิพย  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

35. นายแสงสุร ย    พังแดง ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 

36. นาถ   สุขศ ล ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานสรปุโครงการสมัมนาเครือขา่ยองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   (Mini_UKM) ครั้งที ่20  มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลุ่ม 5 เทคนคิการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 รายชื่อ สถาบัน 
1. ว าท ่้ร.ต.ธ ระวัฒน    ศร ไชย ้้มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. นางวชิราวรรณ   ค ามลุตร  ้้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
3. น.ส.ชนิตา   สุวรรณกูฏ ้้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
4. น.ส.อุษา   ปัตเสน ้้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
5. นางเด อนดารา   รัตนกาสาว  ้้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
6. นางอาร ย    จนัทร ทรง ้้มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน  
7. นิภาวรรณ   ธาราศักดิ ์ ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
8. น.ส.อภิญญา   จูเลิศ ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
9. น.ส.ธนพร   เหน อเกตุ ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
10. นายพบิูลย    ภูม วง ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
11. นายจักรชัย   อินธิเดช ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏศร สะเกษ 
12. จุฑามณ    รุ งแก ว ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏศร สะเกษ 
13. มานะศักดิ์   หงศ ค าชัย ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏศร สะเกษ 
14. นางสุชาดา   สุรางค กุล ้้มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ  
15. ดร.ประกรณ    พลรัตนศักดิ์ ้้มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉ ยงเหน อ 
16. นางสาวอุ นเร ่อน   แสนเสน ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
17. นายธ รเดช   จนัทาม  ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
18. นางสาวชนกญาดา   โคตรสาล  ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
19. นายอนุวัตร   อุ นค า ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
20. นางรัชดาภรณ    ราชติกา ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
21. เบญจลักษณ    ชิดชาญชัย ้้มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศร อยุธยา 
22. ผศ.ดร.้ยุวนุช   กุลาต  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
23. ผศ.ดร.พรศักดิ์    ยตะโคตร ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
24. นายลาภวัต   วงศ ประชา ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
25. นายศิวโรจน    จินดา ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
26. นายศรัญย    กลางทอง ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
27. น.ส.กรกนก    นวลข า ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
28. น.ส.ชุติมา    ศร จนัทรา ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
29. นายรัฐวฒุิ    เจาลา ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
30. นายอุดมศักดิ์    เจริญทรัพย  ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
31. นายเอกพงษ     คงสมบัต ิ ้้มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารประกอบบรรยายพิเศษ เรื่อง “อาจารย์อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่”  
โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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เอกสารประกอบบรรยายพิเศษ เรื่อง “KM 4.0 ส าหรับอาจารย์พันธุ์ใหม่”  
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ ์ พานิช  

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
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เอกสารประกอบ Pre workshop เรื่อง การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ 
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า และ  

รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา 
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เอกสารประกอบบรรยายกลุ่มที่ 2  
เรื่อง “การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา”  

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า 
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เอกสารประกอบบรรยายกลุ่มที่ 3 เรื่อง“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า 
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ภาคผนวก ง 
สรุป โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

MINI_UKM ครั้งที ่19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ 
กลุ มท ่้1้ม ผู เข าร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในกลุ ม้จ านวน้13้คน้สามารถสรุปการถอดบทเร ยนจาก 

การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ได ้ดังน ้ 
คุณลักษณะและคุณค าของครู้(Values & Attributions : VA) ในตัวของอาจารย แต ละท าน้้้้้้้้้

ม ความแตกต างกันเหม อนกับท ่อาจารย แต ละท านม ความรู ความเช ่ยวชาญในองค ความรู ท ่ตนเองสอน้
(Content Knowledge : CK) ซึ่งน าจะม ความสัมพันธ ส งผลให ความรู และทักษะด านการเร ยนการสอน้
(Pedagogical Knowledge : PK) และความรู และทักษะด านการใช เทคโนโลย ้ (Technological 
Knowledge : TK) ม ความแตกต างกันออกไปแต ละปัจเจกบุคคล้ตามท ่ได ถอดบทเร ยนออกมาดังน ้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์้จากคณะศึกษาศาสตร ้ท านเน นการสอนท ่
เข มงวด้เข มข น้ม ้CPTK แบบม ออาช พเน ่องจากท านดูแลด านน ้ทั้งของคณะ้มหาวิทยาลัย้และรวมถึง
เป็นผู ทรงคุณวุฒิ้ของ้สกอ.้อ กด วย้แนวปฏิบัติของท านจึงเป็นตัวอย างของการจัดการเร ยนรู และ
ประเมินผลตามกรอบ้TQF อย างเข มงวด 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์้จากคณะพยาบาลศาสตร ้ท านม ลักษณะ้เอาใจ
ใส ดูแลเด ก้ม เมตตากรุณาต อเด ก้ม ความลุ มลึกเช ่อมโยงเพราะท านเช ่ยวชาญเร ่้องจิตวิทยาและ้มาจาก
สายอาช พด วย้และเป็นคนท ่สนใจเร ยนรู ้PTK ด วยตัวท านเองอย างต อเน ่อง้แนวปฏิบัติของท าน้จึงเน น
ไปท ่การดูแลเอาใจใส และทุ มเทพัฒนาเด กด วยการอ านงานและให ้Positive Feedback เป็นเหม อน้
Consulting ผ านกิจกรรมการเร ยนรู ด วย 

้ 
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Values & Attributions : VA 
1.้ม จิตใจหร อจิตวิญญาณของความเป็นครูและม ความสุขกับการสอน้โดยเริ่มจาก้"ใจ"้รักท ่จะสอน

นิสิต้ม ความสนุก้ท าทาย้หลงใหลและม พลังเสมอในทุกคลาส้แม ก อนเข าคลาสจะเหน ่อย้จากอะไรก ตาม้
และครูต องฟังเด ก้ฟังอย างลึกซึ้ง 

2.้เป็นต นแบบท ่ด ด านคุณธรรมโดยเฉพาะความซ ่อสัตย ้อดทน้และเส ยสละเพ ่อเด ก้เช น้การให 
คะแนน้ต องดูอย างละเอ ยด้ถึง้3้รอบ้ม จริยธรรมความเป็นครู้ไม ล้าเอ ยง้ชัดเจน 

3.้เอาใจใส เด ก้รู จักเด ก้รู ทั้งตัวตนของเด ก้รู ศักยภาพ้และรู วิธ การเร ยนรู ของเด ก้โดยเริ่มจาก้การ
เข าไปใน้"ใจ"้เด ก้เด กจะให ้"ใจ"้เรา้แล วท าให เด กเห น้มองเด กให เป็น้และครูต องเข าใจความแตกต าง้
หลากหลายของเด ก้และม ความเช ่อในศักยภาพท ่ต างกันทั้งในการฟัง้การพูด้การอ าน้และการเข ยน้เราไม 
สามารถตัดสินความเก งหร อความล มเหลวของเด กได ด วยมุมมองด านเด ยว 

4.้Feedback หมายถึง้ตรวจงานเด กอย างละเอ ยดและเข ยนสะท อนป้อนกลับจุดท ่เด กต อง้พัฒนา้
เช น้การมอบหมายงาน้ใบงาน้รายงาน้การบ าน้สรุปการเร ยนรู ในบทเร ยน้เป็นสิ่งหนึ่งท ่ส าคัญ้หากให เด ก
ท าครูต องตรวจ้และ้Feedback อย างสร างสรรค ้และอ กประการหนึ่ง้ค อ้การ้Reflection ท ่ด ้จะช วยให ทั้ง
ครูและเด กได เร ยนรู ้พัฒนาเติบโตไปด วยกัน 

5.้Reflection การฟังและการเร ยนรู จากเด ก้เปิดโอกาสให เด กได สะท อนการเร ยนรู ของตนเอง้เพ ่อ
น าไปพัฒนาการสอนของครู้หากครูยังไม น าสนใจ้เราต องยอมรับและน าไปปรับปรุงและไม หยุดพัฒนา้ตนเอง้
และสร างแรงบันดาลใจ้ท าให เด กม เป้าหมายในการเร ยน้ม แรงบันดาลใจ้ม ความมุ งมั่นน าไปสู ้เป้าหมายและ
เป็นผู สร างแรงบันดาลใจในการเร ยนท ่ด  

6.้เสริมแรงช ่นชมในความพยายามของเด ก้ให ก าลังใจในการแก ปัญหา้เสริมแรงให อยากท าและใช 
ปากกาส แดงท ่ตรวจให คอมเมนต อย างสร างสรรค เด กจะสัมผัสและรับถึงความตั้งใจ 

7.้สร างการเร ยนรู อย างม ความสุข 
7.1้เป้าหมาย้ค อ้ได ความรู ผ อนคลาย้ม ความสุข้เกิดความคิด้ได เร ยนรู ้และได สะท อน 

ตนเอง้น าไปประยุกต ใช  
7.2้ม ความสามารถในการสร างบรรยากาศท ่ด ้เอ ้อต อการเร ยนรู  

8.้ปลูกฝังคุณธรรม้อุดมการณ ้และบทบาทหน าท ่พลเม องท ่ด ของประเทศ้และสอดแทรก้คุณธรรม้
จริยธรรม้ในจังหวะท ่เหมาะสม 

Content Knowledge : CK 
้้1.้ม ความรู ้แม นย า้และเช ่อมโยงความรู นั้นไปสู เป้าหมายของการเร ยนการสอน 
้้2.้รอบรู ้เท าทัน้ทันสมัย้ทันเหตุการณ ้น าไปเป็นประสบการณ ท ่เช ่อมโยงกับการสอนได  
Pedagogical Knowledge : PK 
้้1.้ก อนสอน้ม การเตร ยมการสอน้วางแผน้เตร ยมอุปกรณ ้ส ่อ้พล อตในใจเสมอว าเน น้ท าอะไร้ม 

การเตร ยมความพร อมในการสอน้อ านทบทวน้เช ค้PPT (เพ่ิม้ตัด้แทรก้เน ้อหา)้ทุกอย าง้ต องเสร จก อนสอน
และแจกเอกสารให เด กไปอ านก อนเสมอ 

้ 
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้้2.้ขณะสอน้ไปสอนตรงเวลา้เล ่ยงการเมคลาส้ไม รบกวนวันหยุดหร อนอกเวลาหากไม จ าเป็น้ 
สอนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาตามแผนการสอน 

้้3.้หลังสอน้ทบทวน้ประเมินการสอนเสมอ้วันน ้สอนด ้วันน ้สอนไม ด ้และน าปรับปรุง้การสอน้้
เราม ข อสอบท ่ต องออกไว ก อนสอน้เพ ่อจะได กรอบเน ้อหา 

้้4.้การสั่งงาน้เคส้รายงาน้ต องม แนวทางการประเมิน้ค ย ค าส าคัญ้หัวข อท ่จะให คะแนน้ท ่ชัดเจน้
และแจ งเด กก อน 

้้5.้เม ่อเด กทุ มเทท างานส ง้เด กก สมควรได รับการทุ มเทในการตรวจได รับคอมเมนต ท ่ด ้และ้้้้้้้้้ได 
ความรู จากการท างานส ง้และเสริมแรงให อยากท า้ปากกาแดงท ่ตรวจไป้ค อความตั้งใจท ่เด กคงเห น้และ้รับรู  

้้6.้สิ่งท ่ครูต องม ้ค อ้ม เทคนิคการสอนหลากหลาย้ใช หลายวิธ ้Active้Learning ,PBL (Problem-
based L.) Questioning , ตามธรรมชาติของรายวิชา 
 

Technological Knowledge : TK  
้้1.้ใช เทคโนโลย ท ่ทันสมัย้เหมาะสม 
้้2.้คัดกรองส ่อ้ท ่ม ข อมูลมากมาย้ให เด กคิดได ้คิดเป็นจากส ่อ้หร อข อมูลรอบตัว้ครูต องช ้ว า้ 

ข อมูลนั้นด หร อไม ด  
3. อาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์้จากคณะศึกษาศาสตร ้ท านม คุณลักษณะเป็นสายความสุข้สุขใน

การท างาน้สุขกับกับการอยู กับเด ก้รู จัก้เข าใจ้และเข าถึงเด กสามารถพูดคุยกับท านได ทุกเร ่อง้เปิดเผย้้้้เปิด
พ ้นท ่ปลอดภัยให เด กเสมอ้และยังเป็นคนรุ นใหม ท ่เข าใจวัยรุ ย้Gen-Z  ทั้งยังเป็นคนละเอ ยดและทุ มเท้"การ้
Feedback ด วยปากกา้7้ส "้ท าให ท านใช ้CPK ด านจิตวิทยาตามสาขาวิชาเอกท ่ท านสอนอยู ้ มาพัฒนา้เด ก
ได เต มท ่้ท านม ความโดดเด นท ่การ้coaching, trainingและ้consulting้เร ยกว า้เด นทุกรูปแบบ้นอกจากการ
สอนแล วท านยังเป็นโค ชหมากรุก้หมากล อม้ครอสเวิร ด้ปั้นแชมป์ระดับประเทศมาแล วหลายคน้ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา้จากสถาบันวิจัยรุกขเวช้ท านเป็นอาจารย ผู ใหญ ้ท ่ม 
คุณลักษณะแบบนักวิจัย้นักคิด้เป็นครูสอนคิด้สอนให รู จักตนเอง้CK ท านได แนวปฏิบัติน ้จากการท าวิจัย้
ดังนั้น้การเร ยนการสอนของท านจึงเป็นกระบวนการอภิปรายและวิเคราะห ้สนทนา้ใช ค าถาม้แลกเปล ่ยน 
เร ยนรู ให เห นกระบวนการเร ยนรู ของตนเอง้โดยแบ งเป็นกลุ มย อย้และให แต ละกลุ มสนทนาอภิปรายกัน 

5. อาจารย์ฤตธนา ไวยธิรา้จากคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ้ท านเป็นอาจารย ประจ า้
หลักสูตรภาษาเกาหล ้ท านใส ใจดูแลเด กอย างจริงจัง้ให ความส าคัญกับจริยทักษะ้(Soft Skills) ลงลึก้
รายละเอ ยดของพฤติกรรมของเด กรายบุคคล้โดยเฉพาะทักษะทางสังคม้(Social Skills) เช น้การท างาน้เป็น
ท ม้ความรับผิดชอบต อหน าท ่ของตนเอง้ฯลฯ้ม กรณ ตัวอย างของเด กหลายกรณ ท ่ท านแลกเปล ่ยน้และ้้้้้้้
ในขณะเด ยวกันก ดูเหม อนท านก าลังมองหา้Best Practice ท ่จะน าไปลองปรับใช และพัฒนา้PTK ของท าน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ ชายคง้จากคณะเทคโนโลย ้ท านม คุณลักษณะการสอนแบบ้
สบาย้ๆ้เร ยบง าย้ไร รูปแบบ้เน นการท าอะไรด วยใจ้และให ความส าคัญกับการเร ยนรู อย างม ความสุข 
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ท านไม ได ตั้งช ่อรูปแบบ้PK ของตนเอง้ไม ม การเช คช ่อเข าเร ยน้สอนโดยการตั้งค าถาม้(Questioning) และ้
อภิปรายแลกเปล ่ยนกัน้โดยเริ่มก าหนดประเด นเร ยนรู ด วยการระดมสมองและให ทุกคนโหวตก อนท าน้จะยิง
ค าถามต อเน ่อง้ เพ ่อให เด กยกระดับความรู ของตนเองด วยการคิด้และการส บค นวนไปเร ่อยๆ้สามารถ้
พัฒนาการคดิของเด กได ด  

7. อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร้จากคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ้ท านเป็นอาจารย รุ น้
ใหม ไฟแรง้ท ่ม การบูรณาการงานสอน้ม ความรู ความเช ่ยวชาญในองค ความรู ท ่ตนสอน้และม ประสบการณ ้
การศึกษาพัฒนาชุมชนของตนเอง้(อาจเร ยกว า้Community-based Learning) และเร ยนรู พัฒนาโดยการ้
สังเกตและปรับปรุงหน างานการสอนของตนเองไปเร ่อย้ๆ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี้จากคณะวิศวกรรมศาสตร ้ท านม คุณลักษณะการสอนแบบ้
นักคิด้สอนให คิด้ให ความส าคัญกับการคิดเป็นพิเศษ้เป้าหมายในช วิตของท านเกิดจากแนวคิดเพ ่อท ่้้้้้้้้้้
จะแก ปัญหาของท านเอง้จนกลายเป็นแนวปฏิบัติท ่ด ท ่เร ยกว า้"Changes Model" ดังภาพน ้ 

 
 

"Changes Model"  ม ้7้อย างท ส่ าคัญ้ดังน ้ 
1.้Condition ค อ้ก อนการเร ยนการสอน้ให สร างเง ่อนไข้กติกา้สร างข อตกลง้แล วเข มงวด้รักษา

กติกาและปฏิบัติตามเง ่อนไขอย างเคร งครัด้โดยเฉพาะเง ่อนไขของการประเมินผลเป็นคะแนน้เป้าหมาย้การ
เร ยนรู ค ออะไร้จะประเมินอย างไร้เกณฑ เป็นอย างไร้เช น 

1.1)้การเข าเร ยน้การมาเร ยนสาย 
1.2)้การส งงานท ่ได รับมอบหมาย 
1.3)้การประเมินด วยการทดสอบ 

2.้Heart ค อ้ทุ มเทด วยใจ้เช ่อมั่นและมั่นใจความรู ในตนเองก อน้แล วจึงเปิดใจผู เร ยนโดยใช ้การ
บรรยายหร อเล าเร ่องโน มน าวให เห นภาพรวม้ทั้งด านวิชาการและการใช ช วิตเพ ่อเสริมสร างคุณธรรมและ้เห น
ความส าคัญคุณค าของช วิต 

3.้Awareness ค อ้ตระหนักเห นความส าคัญขององค ความรู และทักษะท ่จะได จากการเร ยน้การสอน
ในแต ละหัวข อ้ขั้นตอนน ้ไม ใช การบรรยาย้แต ท านใช การสนทนาถึงเหตุถึงผลของแต ละองค ประกอบ้ความรู ้
และให ความส าคัญกับการตระหนักรู ว าเร ่องท ่จะเร ยนต อไปน ้ส าคัญอย างไร้และท าไมจึงต องศึกษา้ตลอดจน
ความรู พ น้ฐานท ่ผ านมานั้นม เร ่องอะไรบ างจะน ามาประยุกต ใช อย างต อเน ่อง  
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4.้Note ค อ้การเปล ่ยนวิธ การเร ยนของนิสิตใหม ้โดยให นิสิตเร ยนแบบจดข อสรุป้(องค ความรู )้
หลังจากท ่เข าใจแล ว้ลงในสมุดไปพร อมๆ้กัน้แทนท ่จะปล อยให ต างคนต างจดตามใจ้ซึ่งท านพบว าส วนใหญ ้
ไม ค อยจด้หร อจดยังไม เป็นเน ่องจากผู เร ยนยังขาดทักษะการเร ยนรู ท ่สัมพันธ ของค าว า้“ตาดู้หูฟัง้สมองคิด้
ม อเข ยน”้การจดท ่ได ของนิสิตจึงไม ใช แก นขององค ความรู ท ่ต องการสอน้ทักษะน ้จะม การส งตรวจสมุดจด้
ด วยในปลายภาคเร ยน 

5.้Giving Assignment ค อ้การมอบหมายงาน้จากเดิมท ่มอบงานค อนข างมากเน ่องจากคิดว า้นิสิต
จะได น าไปฝึกฝน้ท านเปล ่ยนเป็นพาท าแบบฝึกหัดบางส วนและมอบงานท ละหนึ่งถึงสามข อเพ ่อ้ท ่จะสามารถ
เฉลยได ในสัปดาห ถัดไปซึ่งใช เวลาไม มาก้ซึ่งการมอบหมายงานนั้นตระหนักเสมอว า้สอนให ตรงเน ้อหา้(แก น)้
สั่งแบบฝึกหัดให ตรงเน ้อหา้และประเมินผล้(ข อสอบ)้ให สอดคล องกับเน ้อหา 

6.้Evaluation ค อ้การวัดประเมินผลการเร ยน้จากเดิมท ่ม เพ ยงแค การทดสอบ้จึงเปล ่ยน้มาเป็น
ทดสอบแบบย อยๆ้และประกาศคะแนนเข าเร ยนและการบ านให ทราบทุกสัปดาห ้และเปิดโอกาส้ให นิสิตมา
สอบถามได ทุกประเด นท ่สงสัยการมอบหมายงานและการประเมินผลน ้ต องใจกว าง้ยอมรับ้และคิดเสมอว า
ผู สอนมอบงานและประเมินผู เร ยน้ผู เร ยนก จะมอบงานและประเมินผู สอนเช นกัน้(จากการ้เฉลยการบ านและ
การตรวจ้ประกาศคะแนน)้ให นิสิตทราบ 

7.้Supervision ค อ้เป็นการให ค าปรึกษากับเด ก้(ดูรายบุคคล)้อธิบายคล ายสอนเสริม้และ้แนะน า
แนวทางการเร ยนรู ด วยตนเอง้และคอยติดตามดูแลอย างต อเน ่อง้โดยส วนน ้จะประเมินหลังสอบ้กลางภาค 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน้จากคณะวิศวกรรมศาสตร ้ท านเป็นนักฟัง้ท ามาก้้้้้้้้
พูดน อย้เน นการดูแลเอาใจใส ในรายละเอ ยดงานของเด ก้รายบุคคล 

10. อาจารย์ ดร.สถิติพงศ์ เอื้ออารีมิตร้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ้ท านเป็นนักเร ยนรู ้เช ่ยวชาญ
และหลงใหลในการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) ค าแนะน าของท านตรงกับ้แนวทาง
และแนวคิดในการขับเคล ่อนการท า้KM การสอนของท านจะไร รูปแบบ้และม การใช เทคโนโลย ้ท ่หลากหลาย
ในการสอน้รวมถึงการคิด้การจับประเด น้การตั้งค าถาม้การฟัง้การสร างแรงบันดาลใจ้และใช ้KM Tool ้
ในการสอนด วย 

้ 
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แนวทางการพิจารณาเพ ่อพัฒนาคุณลักษณะการเป็นครูท ่ด ของตนโดยพิจารณาว าตนเองอยู ในพ ้นท ่ใด้
ระหว างพ ้นท ่้1้–้8้เป้าหมายค อการเป็น้"ครูม ออาช พ"้ในพ ้นท ่หมายเลข้9้ดังภาพด านล าง 

 
 

คุณลักษณะและคุณค าของครู้(Values & Attributions : VA) ค อ้สิ่งส าคัญท ่สุดท ่เป็นตัวก าหนดว า้
จะเป็น้"ครูม ออาช พ"้หร อไม ้คุณลักษณะและคุณค าของครู้ม องค ประกอบ้9้ประการ้ได แก  

1.้ม จิตใจและจิตวิญญาณของความเป็นครู้ม ความสุขกับการสอน 
2.้เป็นต นแบบท ่ด ด านคุณธรรม้โดยเฉพาะความซ ่อสัตย ้อดทน้และเส ยสละเพ ่อเด ก 
3.้เอาใจใส เด ก้การรู จักเด ก้รู ทั้งตัวตนของเด ก้รู ศักยภาพ้และรู วิธ การเร ยนรู ของเด ก 
4.้Feedback การตรวจงานเด กอย างละเอ ยดและเข ยนสะท อนป้อนกลับจุดท ่เด กจะต อง

พัฒนา 
5.้Reflection เป็นการฟัง้การเร ยนรู จากเด ก้เปิดโอกาสให เด กได สะท อนการเร ยนรู ของตน้ 

เพ ่อน าไปพัฒนาการสอนของตนเอง 
6.้สร างแรงบันดาลใจ้เป็นการท าให เด กม เป้าหมายในการเร ยน้ม แรงบันดาลใจและความ

มุ งม่ัน้ไปสู เป้าหมาย 
7.้เสริมแรง้ค อการช ่นชมในความพยายาม้ช ่นชมกระบวนการท ่ด ้ให ก าลังใจในการแก ไข

ปัญหา 
8.้สร างการเร ยนรู อย างม ความสุข 
9.้ปลูกฝังคุณธรรม้อุดมการณ ้และบทบาทหน าท ่พลเม องท ่ด ของประเทศ 

้ 
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หากจะพัฒนาการเร ยนการสอนของอาจารย ในมหาวิทยาลัย้ม วิธ เด ยวเท านั้น้ค อ้ท าให อาจารย ้

มหาวิทยาลัยให ความส าคัญกับการสอน้กับการสร างศิษย ้้(มากกว าผลประโยชน ส วนตัว)้ไม ใช ให ความส าคัญ้
กับการวิจัยเท านั้น้การสอนแบบม ออาช พเกิดขึ้นจากอาจารย ท ่ม คุณลักษณะของ้" ครูม ออาช พ"้ท ่เรา
สังเคราะห ข้ึนจากประสบการณ ท้ัง้10้ท าน้ม องค ประกอบ้4้ประการ้สามารถรวบรวมออกมาได ้ดังน ้ 

1.้คุณค าและคุณลักษณะของความเป็นครู้(Values & Attributes of Teacher : VA)  
2.้ความรู และความเช ่ยวชาญในเน ้อหาท ่สอน้(Content Knowledge : CK) 
3.้ความรู และทักษะในการจัดการเร ยนรู ้(Pedagogical Knowledge : PK)  
4.้ความรู และทักษะด านเทคโนโลย ้(Technological Knowledge : TK) 

 
้  
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1. คุณลักษณะและคุณค่าของครู (Values & Attributions : VA) 
้้้1.1)้ม จิตวิญญาณของความเป็นครู้ค อ้การม ความสุขท ่ได สอนเด กๆ้(ขอใช ค าว า้"เด ก"้เหม อนท ่

คุยกันในกลุ มแลกเปล ่ยน) 
้้้1.2)้เป็นต นแบบท ่ด ด านคุณธรรม้โดยเฉพาะความซ ่อสัตย ้อดทน้และเส ยสละเพ ่อเด ก 
้้้1.3)้เอาใจใส เด ก้ค อ้การรู จักเด ก้รู ทั้งตัวตนของเด ก้ศักยภาพ้และรู วิธ การเร ยนรู ของเด ก 
้้้1.4)้Feedback้้ค อ้การตรวจงานเด กอย างละเอ ยดและเข ยนสะท อนป้อนกลับจุดท ่เด ก 

จะต องพัฒนา 
้้้1.5)้Reflection ค อ้ฟัง้เร ยนรู จากเด ก้และเปิดโอกาสให เด กได สะท อนการเร ยนรู ของตนเอง 

เพ ่อน าไปพัฒนาการสอนต อไป 
้้้1.6)้สร างแรงบันดาลใจ้ค อ้การท าให เด กม เป้าหมายในการเร ยน้ม แรงบันดาลใจและ้ความมุ งมั่น

ไปสู เป้าหมาย 
้้้1.7)้เสริมแรง้ค อ้การช ่นชมในความพยายาม้ช ่นชมกระบวนการท ่ด ้ให ก าลังใจในการแก ไข 

ปัญหา 
้้้1.8)้สร างการเร ยนรู อย างม ความสุข้ค อ้ม ตัวอย างของการจัดการเร ยนรู แบบ้Questioning, 

Vote –discuss 
้้้1.9)้การปลูกฝังคุณธรรม้อุดมการณ ้และบทบาทหน าท ่พลเม องท ่ด ของประเทศ 

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่ตนสอน (Content Knowledge : CK)้ 
้้้้้้้้้้้้้ครูม ออาช พ้ต องแม นย า้ชัดเจน้และแตกฉาน้ในองค ความรู ท ่ตนเองสอน้การสอนนิสิตใน

สมัยน ้้(ศตวรรษท ่้21)้เน ้อหาหร อความรู สามารถส บค นได ง ายผ านอินเทอร เน ต้แต ข อมูลมหาศาลท ่ได มาส วน
ใหญ ้ไม ได รับการตรวจสอบหร อคัดกรอง้เด กต องได รับการฝึกให ม วิจารณญาณ้ต องม ทักษะในการวิเคราะห 
และ้ประเมินความถูกต อง้น าเช ่อถ อ้รู จักประโยชน ้โทษ้หร อผลกระทบท ่ตามมา้ดังนั้น้การเป็นครูม ออาช พ้
จ าเป็นต องม ความรู และความเช ่ยวชาญในเน ้อหาท ่ตนเองสอน้ม ความแม นย า ้ชัดเจน้แตกฉาน้ในเน ้อหา้้้้้้้้
ท ่ตนเองสอนเพ ่อท ่จะสามารถแนะน าเด กให รู จักสิ่งท ่ถูกและสิ่งท ่ผิด้สิ่งท ่ควรและไม ควร้และช ้ทางให เด ก้้้้
เดินไปอย างถูกต อง 

3. ความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge : PK) 
้้้้้้้้้้้้้ครูม ออาช พต องม ความรู ้ ความเข าใจและสามารถจัดการชั้นเร ยน้ (Classroom 

Management) ให เด กเกิดองค ความรู ตามเป้าหมายการเร ยนรู ได ้ต องม ความรู และทักษะเก ่ยวกับ้
“กระบวนการเรียนรู้ อะไรคือปัจจัยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี”้สามารแบ งออกได ดังน ้ 

3.1)้ การออกแบบการจัดการเร ยนรู ้ ค อ้ การม ความรู เก ่ยวกับรูปแบบการจัดการเร ยนรู ้ ม วิธ การ
จัดการเร ยนรู ท ่ได ผล 

3.2)้ การวัดผลและการประเมินผล้ ค อ้ การสร างเคร ่องม อวัดผล้ ประเมินผล้ ตามกรอบ้ Learning 
Outcome ท ่ก าหนด้เช น้LO ท ่ก าหนดใน้TQF 
้ 
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4. ความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technological Knowledge : TK)  
้้้ครูม ออาช พในยุคโลกาภิวัตน (Globalization)  ต างไปจากศตวรรษท ่้้20้โดยสิ้นเชิง้ผู เร ยนม 

ความรู และทักษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศ้รู จักเร ยนรู และใช ช วิตประจ าวันโดยใช เทคโนโลย ้ต างๆ้ท ่ได รับ
การพัฒนาขึ้นอย างทันสมัย้ครูจึงจ าเป็นต องม ความรู และทักษะเก ่ยวกับเทคโนโลย การเร ยนรู ้โดยเฉพาะใช ใน
การส ่อสารกับเด กๆ้หร อสร างการส ่อสารระหว างเด กเพ ่อให เกิดการเร ยนรู ้และสามารถสรุป้เป็นภาพ
คุณลักษณะของครูเช ่อมโยงกับผลลัพธ การเร ยนรู ตามกรอบ้TQF ได ดังน  ้

 

 
้ 
้ 
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กลุ่มที่ 2  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม : Good Practice 
กลุ มท ่้2้ม ผู เข าร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในกลุ ม้จ านวน้3้คน้สามารถสรุปการถอดบทเร ยนจาก้้้้้้้

การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ได ้ดังน ้ 
้ 1. ข้อจ ากัดของการวัดคุณธรรม 

ทฤษฎ ด านการวัดและประเมินผลบอกว าการวัดทางการศึกษาโดยเฉพาะการวัดสิ่ง้"นามธรรม" 
เช นคุณธรรม้จริยธรรม้ม ข อจ ากัด้ดังน ้ 

1.้เป็นการวัดทางอ อม 
2.้ไม ม ถูก-ผิด 
3.้คลาดเคล ่อนได ง าย 
4.้วัดได จากหลากหลายแหล ง 
5.้มักต องใช สถานการณ จ าลอง้(ไม ใช สถานการณ จริง) 

2. วิธีการวัดผลประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จากการศึกษาส บค นและสังเคราะห ทฤษฎ ด านการประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม้พบว า้ขั้นตอน้

มาตรฐานในการวัดผลประเมินผลด านคุณธรรมจริยธรรมสามารถแบ งออกได ้4้ขั้นตอน้ดังน ้ 
ขั้นที่ 1 นิยาม 
1.้ก าหนดคุณลักษณะของคุณธรรม้จริยธรรม้ท ่ต องการวัด้ให ชัดเจนท ่สุด้เช น 

-้ความซ ่อสัตย  
-้ความรับผิดชอบ 
-้ความม วินัย 
-้ความเมตตา 

2.้้นิยามความหมายเชิงพฤติกรรมท ่สามารถสังเกตได ของคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรม
ท ่ก าหนด 

3.้ก าหนดกลุ มเป้าหมายท ่ต องการวัด้และก าหนดตัวแปรควบคุมต าง้ๆ้ท ่อาจส งผลต อ 
คุณลักษณะฯ้ท ่ต องการวัด 

ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือ 
1.้สร างสมมุติฐานให ชัดเจน้นิยามความสัมพันธ ระหว างพฤติกรรมท ่สังเกตได กับคุณลักษณะ้

ทางคุณธรรมจริยธรรมท ่ก าหนด 
2.้ออกแบบรูปแบบมาตรวัด้หร อ้เล อกรูปแบบมาตรวัดจากทฤษฎ วัดเจตคติ้(Attitude) 

เช น 
-้แบบเทอร สโตน้(Thurstone) 
-้แบบออสกูด้(Osgood) 
-้แบบลิเคิร ต้(Likert) 
-้แบบรูบริท้(Rubric) 

3.้ก าหนดบุคคลผู ให ข อมูล้แหล งข อมูล้ซึ่งอาจเป็น 
-้บุคคลท ่เป็นกลุ มเป้าหมายโดยตรง 
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-้บุคคลท ่เป็นคนใกล ชิด้ม ปฏิสัมพันธ กับกลุ มเป้าหมายเป็นเวลานาน 
-้บุคคลอ ่น้ๆ้เป็นผู สังกตุ้สร างเกณฑ ้สร างข อค าถาม้สถานการณ จ าลอง้ 

หร อ้ขั้นตอน้กระบวนการในการจัดเก บข อมูล 
4.้ส งให ผู เช ่ยวชาญพิจารณา้เพ ่อหาความเท ่ยงตรง้หร อ้ความตรง้(Validity) 
5.้น าไปทดลองใช กับกลุ มตัวอย างท ่ม จ านวนมากพอ้(อย างน อยควรจะ้300้คน)้เพ ่อ 

คัดเล อกข อค าถาม้สถานการณ จ าลอง้หร อขั้นตอนกระบวนการท ่ม คุณภาพต อไป 
ขั้นที่ 3 น าไปใช้ 

น าเคร ่องม อวัดไปใช กับกลุ มเป้าหมาย้อย างรอบคอบ้ระมัดระวัง้ไม ให ปัจจัยควบคุมต างๆ้ 
รบกวนให เกิดความคลาดเคล ่อน 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์/ตีความ/สรุป 
1. น าข อมูลมาวิเคราะห ้และ้สังเคราะห ้ให เป็นสารสนเทศท ่ม ความหมาย้สามารถ้้้ 

ใช ประโยชน ได ง าย 
2.้ประเมินผล้ต ความเชิงคุณค าหร อมูลค า้ตามเกณฑ ท ่ก าหนด 
3.้สรุป้รายงาน้และเผยแพร ้เพ ่อเป็นประโยชน ต อไป 

้ 
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กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal) 
กลุ มท ่้3้ม ผู เข าร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในกลุ ม้จ านวน้9้คน้สามารถสรุปการถอดบทเร ยนจาก้้้้้

การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ได ้ดังน ้ 
Key Success Factors 
1. รู เข ารู เรา้(ประเมินความต องการและข อมูลรอบด านทั้งความต องการของผู ให ทุนและ้ 

ประมาณความสามารถของนักวิจัยเอง) 
2. การคาดการณ สถานการณ ในอนาคต้(ช ้ให เห นความส าคัญของโจทย การท าวิจัยให สามารถ้ 

เห นถึงอนาคต) 
3.้การส ่อสารอย างม ประสิทธิภาพ้(ม การส ่อสารกันระหว างนักวิจัยและผู ให ทุนทั้งก อนท าวิจัย้

ระหว างท าวิจัย้และสรุปปิดโครงการวิจัย) 
4.้ม ความทันต อสถานการณ ประเทศ้(เน นจุดยุทธศาสตร ของประเทศ) 
5.้ม ความต อเน ่อง้(ท าวิจัยจนเห นผลส าฤทธิ์)้ 

การตั้งระดับเป้าหมายของผลงานวิจัย 

 

การเตรียมตัวก่อนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน 
1.้เล อกโครงการวิจัยท ่ผู วิจัยสนใจอยากจะท าและสอดคล องกับนโยบายการให ทุนของแหล งทุน 
2.้ประเมินความเป็นไปได ท ่จะสามารถสร างทั้ง้output้และ้outcome้ออกมาให ตรงกับ้ความ

ต องการของแหล งทุน 
3.้สอบถามข อมูลความต องการของแหล งทุนให ครบถ วน้ส ่อสารกันให มากจนได แนวคิดท ่ตกผลึก 
4.้ศึกษาผลการวิจัยและรายงานการวิจัยอ ่นๆ้ท ่ผ านมาให ครบถ วนเพ ่อสร าง้gap้of knowledge ้้ท ่

จะใช ก าหนดเป็นหัวข อวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
้ 
 
 

องค  ความรู้ นวัตกรรม อุตสาหกรรมหร  อชุมชน 

ความต องการของแหล งทุน ความต องการของแหล งทุน + 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงของการท าวิจัย  
้้1.้การบริหารงบประมาณ 
้้2.้ต องประมาณงบให สอดคล องกับเน ้องานเพ ่อความเป็นไปได ในการท าวิจัยให เสร จสมบูรณ  
้้3.้ควรให ผู ทรงคุณวุฒิช วยตรวจดูงบประมาณงานวิจัยเพ ่อขอข อแนะน าจากประสบการณ ้้้้้้้้้การ

บริหารการเงินในการท าวิจัย 
้้4.้ใช ทักษะการเจรจาเพ ่อท ่จะหาข อตกลงร วมกันทั้งก อนและระหว างท าวิจัยเพ ่อไม ให เกิดปัญหา้

ความคาดหวังระหว างองค กรท ่ไม เสมอกัน 
้้5.้การเตร ยมข อมูลอธิบายถึงข อจ ากัด้ปัจจัยต างๆ้ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท ่น าจะเกิดขึ้นหร อ้้้้้

ท ่เกิดขึ้นระหว างการท าวิจัยในรายงานความก าวหน าเพ ่อท ่จะท าให แหล งทุนเข าใจถึงสถานการณ ปัจจุบันและ้
สามารถทราบถึงทิศทางการด าเนินไปของงานวิจัยต อไป 

้้6.้ม การส ่อสารและการประเมินจากผู ทรงคุณวุฒิเพ ่อให ได รับข อแนะน าหร อการแก ไขปัญหา้้้้้้้้ท ่
ถูกต องและรวดเร ว 
้ 
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กลุ่มที่ 4 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
กลุ มท ่้4้ม ผู เข าร วมแลกเปล ่ยนเร ยนรู ในกลุ ม้จ านวน้8้คน้สามารถสรุปการถอดบทเร ยนจาก้้้้้้้

การแลกเปล ่ยนเร ยนรู ได ้ดังน ้ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับบุคลากร มีดังนี้ 
้้1.้ม ความมุ งม่ัน้ตั้งใจ้สมรรถนะ้หร อการม การตั้งเป้าหมาย้กับงานท ่ท า 
้้2.้รู จักระเบ ยบ้ขั้นตอน้วิธ การปฏิบัติงาน 
้้3.้ม แรงจูงใจในการท างาน้เช น้เงินเด อน้ต าแหน งงานท ่สูงขึ้น 
้้4.้การม พ ่เล ้ยง/ท ่ปรึกษา้แบบตัวต อตัวในหน วยงานเด ยวกัน้คอยช วยเหล อและให ค าปรึกษาใน 

การท างาน 
้้5.้การท าผลงานวิจัยเพ ่อต าแหน งท ่สูงขึ้น้ควรท าเร ่องท ่ตนเองถนัด 
้้6.้ม การจัดโครงการ/กิจกรรม้ให กับบุคลากรเพ ่อให ม ความรู ความเข าใจในการท างานมากขึ้น 
้้7.้ม การวางแผนในการท างาน้เช น 

7.1้วางแผนว าตนเองนั้นจะมุ งม่ันไปทางสายวิชาการ้หร อสายสนับสนุน 
7.2้วางแผนการขอต าแหน งทางวิชาการ 
7.3้ม การวางแผนในการท างานในแต ละวันจะท าอะไรบ างและในรอบปีการศึกษา้(ภาพรวม) 

จะด าเนินงานอย างไรบ าง 
้้8.้ศึกษาการท างานกับคนท ่รู ้เม ่อเราได รับมอบหมายให ท างานท ่ตนเองไม ม ความรู หร อ้ความถนัด้

ควรขอค าปรึกษากับคนท ่รู หร อม ความถนัดกับงาน 
้้9.้การบริหารเวลา/การดูแลสุขภาพ้ค อ้การดูแลตัวเองให ม สุขภาพท ่ด ้แข งแรง้ม เวลาให ้กับตัวเอง

และครอบครัว้เพ ่อท ่จะม แรงมาสู กับในวันต อๆ้ไป 
้้10.้เป็นคนใฝ่รู ้ควรเปิดใจเร ยนรู สิ่งใหม ๆท ่ผ านเข ามา้เติมความรู ให ตนเองตลอดเวลา้เช น้การเข า

ร วมโครงการ/กิจกรรมต างๆ้ท ่ทางคณะ/หน วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น้หร อองค กรภายนอก้จัดขึ้น้เพ ่อ
น ามาพัฒนาตนเองอยู เสมอ 

้้11.้ใช อินเทอร เน ตค นหาข อมูล้ในปัจจุบันอินเทอร เน ตนั้นม ความส าคัญต อช วิตประจ าวันของคนเรา
หลายๆด าน้ทั้งด านการศึกษา้ด านธุรกิจและพาณิชย ้ด านการบันเทิง้รวมทั้งด านการท างานด วย
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