
หนา ๑                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

ประชุม คณะทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓ 

ในวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ หองประชุมช้ัน ๕  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  
 
รายนามคณะทํางานเขารวมประชุม 
 
๑. ผศ.ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ  รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน 
๒. ผศ.ดร.เหม  ทองชัย  ท่ีปรึกษาอธิการบดี ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
๓. ผศ.ดร.ประศาสน นิยม   คณะวิทยาการจัดการ   ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
๔. ผศ.ภริมา  วินิธาสถิตยกุล  คณะครุศาสตร    คณะทํางาน 
๕. ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาวไว  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทํางาน 
๖. น.ส.ศิริพรรณ   ฮอธิวงศ  คณะวิทยาการจัดการ   คณะทํางาน 
๗. ผศ.ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะทํางาน 
๘. น.ส. จามร ี  กลางคาร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะทํางาน 
๙. นายอุทัย  ชํานาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร   คณะทํางาน 
๑๐. อ.ลักขณา  ศรีบุญวงศ  คณะพยาบาลศาสตร   คณะทํางาน 
๑๑. น.ส.ธิติมา  แกวมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะทํางาน 
๑๒. น.ส.ปรียานิตย ตั้งธานาภักดี  โรงเรียนการเรือน   คณะทํางาน 
๑๓. ผศ.ดร.ดนุสรณ กาญจนวงศ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะทํางาน 
๑๔. น.ส.อมรรตัน โยธ ี   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะทํางาน 
     (แทน น.ส. เต็มใจ  มนตไธสง  
๑๕. น.ส.อมร  สายสังข  โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน 
๑๖. อ.ดร.ปนรรฐพร คําหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะทํางาน 
๑๗. นางนวลปราง รักษาภักดี  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะทํางาน 
๑๘. น.ส.สุคนธทิพย หนองโทน  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะทํางาน 
๑๙. นายณัฐวุฒิ   ตันมณี  เลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๐. น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู   ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๑. น.ส.กันยามาศ ชวยสมบูรณ  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๒. น.ส.นงนุช  ผองศรี  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๓. น.ส.ชุติมา  เพชรรัตน  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๔. น.ส.ชลากร  อยูคเชนทร  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๒๕. นายอุดมทรัพย สนั่นลํา  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  

 
 



หนา ๒                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

รายนามผูเขารวมการประชุม 
๑.  ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา   โรงเรียนการเรือน 
๒.  นายธีรบุญ เดชอุดม  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ  
๑. วาท่ีรอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
๒. นายครรชิต อนุกูล  คณะครุศาสตร    คณะทํางาน 
๓. น.ส.ยุคนธร ปรีวรรณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทํางาน 
๔. ผศ.สาวิตร ี กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะทํางาน 
๕. น.ส.รณิดา ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะทํางาน  
๖. อ.ดร.รุงนภา เลิศพัชรพงศ  โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน 
๗. น.ส.วภิาดา  แซลอ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะทํางาน 
๘. ผศ.ดร.สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย    คณะทํางาน 
๙. ดร.สุทัน มุมแดง  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๑๐. น.ส.สายใจ อยูแทกูล  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๑๑. น.ส.ชนัญชิดา อยูเดช  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
๑๒. นายไพรชั ภูระหงษ  ผูชวยเลขานุการ    คณะทํางาน (อาสา๓  
 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประธานการประชุมกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
       วาระท่ี ๑.๑  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
          สรุปเรื่อง ประธานการประชุมกลาวขอขอบคุณ ฝายเลขานุการ และคณะกรรมการการจัดการความรูทุก
หนวยงานท่ีใหความรวมมือ ในการสงงาน การแผยแพรองคความรูทางชองทางไลน และแจงท่ีประชุมทราบเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ ในการประชุมครั้งนี้จึงไดเชิญเฉพาะหนวยงานทางวิชาการ ไดแก คณะ 
โรงเรียน เขารวมประชุม สวนหนวยงานสนับสนุนและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถเขารวมประชุมผานทาง 
Microsoft Teams   
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



หนา ๓                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

 
วาระท่ี ๑.๒ เปล่ียนแปลงช่ือคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
    สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตรขอเปลี่ยนแปลงคณะทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนจาก ดร.ชรริน ขวัญเนตร เปน นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ โดยฝาย
เลขานุการไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อคณะทํางานฯ พรอมจัดทําคําสั่งเรียบรอยแลว เปนคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี 
๖๘๑/๒๕๖๓ อธิการบดี ลงนามเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   

       วาระท่ี ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ครั้งท่ี ๑(๒๑/๒๕๖ ๓  
 

          สรุปเรื่อง ตามท่ีไดมีการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งท่ี ๑(๒๑/๒๕๖๓  
เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๕ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุมเรียบรอยแลว  จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

  
       มตท่ีิประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑(๒๑/๒๕๖๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
       วาระท่ี ๓.๑ การแลกเปล่ียนเรียนรู (KM SDU Sharing) ผานชองทาง Line KM SDU 
 
 สรุปเรื่อง การนําเสนอองคความรูท่ีไดรับจากการจัดการความรูของหนวยงาน ผลการดําเนินงานระหวาง
เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓ จํานวนหนวยงานท่ีนําเสนองานตามกําหนด ๑๘ หนวยงาน และหนวยงานท่ียังไม
ปรากฎใน Line : KM SDU จํานวน ๑๘ หนวยงาน ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สวนดุสิตโพล ศูนยบริการทดสอบวิชาการสวน
ดุสิต สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง กองกฎหมาย กองคลัง สํานักบริหารกลยุทธ กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองอาคารและสถานท่ี กองวิเทศสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย กองประชาสัมพันธ  
 
      มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 



หนา ๔                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
        
       วาระท่ี ๔.๑ Show & Share นําเสนอหัวขอการจัดการความรูของหนวยงาน/สวนงาน ปการศึกษา   
                              ๒๕๖๒ 
 

 สรุปเรื่อง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศาสน  นิยม ท่ีปรึกษาคณะทํางานการจัดการความรู ขณะนี้ใกลถึง
รอบเวลาในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีความพรอม และเปนระบบ ขอความรวมมือหนวยงานระดับคณะนําเสนอการจัดการ
ความรู ซ่ึงระดับคณะมีการปรับตัวชี้วัดโดยตองมีแนวปฏิบัติท่ีดี ทางดานผลิตบัณฑิต และดานวิจัย สําหรับทุกหนวยงาน
ตองมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ ครบถวนตาม ๕ ข้ันตอน และตองมีการเผยแพร สําหรับสวนท่ีสําคัญท่ีสุดจะตอง
มีการนําองคความรูไปปฏิบัติใช   

 
โรงเรียนการเรือน ผูรายงาน อ.ธิติมา  แกวมณี 

   สายวิชาการ  
ดานการผลิตบัณฑิต  
แนวปฏิ บัติ เ รื่ อง การพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based 

Education 
สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

ข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based 

Education 

๑. วิเคราะหตนเองและตลาด สํารวจความตองการและวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 

๒.   กําหนดภาพของบัณฑิตท่ีชัดเจน วาตองมีความรู ทักษะความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม และทัศนคติใน

การทํางานและใชชีวิต อยางไร 

๓. กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs ท่ีชัดเจน  

๑. ระบุไดวาคือการกระทําหรือพฤติกรรมอะไร => ผูเรียนสําเร็จแลวสามารถทําอะไรได 

ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการกระทํานั้นๆ ได 

๒. หลักการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู: 

คํากิริยาท่ีสะทอนพฤติกรรม (Action Verb from Bloom’s Taxonomy)* + กรรม (Object of the verb) + สวนขยาย 

*(Bloom’s Taxonomy: รูจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค  

๓. ทุกคนท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มองเห็นภาพเดียวกันวาผูเรียนตองทําอะไรบาง 

ภายในระยะเวลาท่ีเรียนจนจบการศึกษา 

๔. ครอบคลุมท้ังความจําเปนเฉพาะดานวิชาชีพและการทํางานท่ัวไป เชื่อมโยง

วัตถุประสงคหลักสูตร และความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 

๔. วิเคราะห PLO แตละขอ วาผูเรียนตองมี ความรู ทักษะปฏิบัติ หรือทัศนคติ อะไรบาง 

Knowledge - Content (รู จํา เขาใจ  
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 Skills - Be able to do (ทําได) แบงยอยเปน Specific - เฉพาะสาขาวิชา และ Generic-

ท่ัวไป  

 Attitude/Affection - Feel (ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด  แลวกําหนดรายวิชาท่ีตองเรียน 

๕. จาก PLOs (K/S/A) สรุปรายวิชา ผลการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs โครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน 

(เชื่อมโยงผลการเรียนรูในแตละชั้นป : (YLOs) Curriculum Mapping (เชื่อมโยง PLOs, YLOs, CLOs) 

๖.   จาก PLOs และวัตถุประสงคของหลักสูตร กําหนดวิธีการจัดการเรียนรู / กลยุทธ &กิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

๗. กําหนดกระบวนการทวนสอบ วาผูเรียนบรรลุ CLOs, YLOs และ PLOs หรือไม 

การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

พัฒนาหลักสูตรใหมจํานวน ๒ หลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education  

- วท.บ. อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

- วท.บ. โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการเสริมสรางสมรรถภาพและการชะลอวัย 

 

ดานการวิจัย  

แนวปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาโจทยวิจัยใหตอบโจทยทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

(งบ ววน. ป ๒๕๖๔) 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. การขอทุนงบประมาณแผนดินดาน ววน. จากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีการผานหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ท้ัง ๗ หนวยงาน คือ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

(วช. , สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA), สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก. , สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส , หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท. , หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ

พัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสรางนวัตกรรม (บพค. และหนวยบริหารจัดการ

ทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.  

๒.   แนวทางการวิจัยตองตอบโจทยการพัฒนาประเทศ สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐” อันประกอบไปดวย ๔ แพลตฟอรม ๑๖ 

โปรแกรม และมีการจําแนกเปนแตละเปาหมาย (Objective) และผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Result) ดังแสดงในภาพท่ี ๑ 

๓.   นักวิจัยตองทําการเลือกแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและอัตลักษณของโรงเรียน

การเรือน และเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลองกับแผนงานของ PMU รวมท้ังระบุ Objective และ Key Result 

ในขอเสนอโครงการใหไดตามท่ี PMU กําหนด โดยสามารถขอทุนสนับสนุนไดท้ังโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ระยะเวลา

การทําวิจัยตั้งแต ๑-๓ ป 

๔. กระบวนการจัดสรรทุน งบ ววน. ป ๒๕๖๔  
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การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. บุคลากรโรงเรยีนการเรือนไดทําการยื่นขอเสนอโครงการวิจัย Concept proposal 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผานระบบ NRMS ในวันท่ี ๒๐-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ชุดโครงการ 

โครงการท่ี ๑ การสรางมาตรฐานตํารับพริกแกงสําหรับอาหารไทย ๕ ภาค บูรณาการกับ

การทองเท่ียว เพ่ือการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

โครงการท่ี ๒ การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาสวายและเทคโนโลยีการแปรรูปปลาสวายดวย

ระบบอัจฉริยะผานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

โครงการท่ี ๓ นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารฟงกชันชีวประสิทธิผลสูงจากพืชทองถ่ินและ

สมุนไพรไทยสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

๒. หนวย PMU ใหชุดโครงการท้ัง ๓ สงขอเสนอโครงการ Full Proposal ผานระบบ NRIIS 

(ระบบ NRMS ท่ีไดรับการพัฒนาใหม) ภายในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

สายสนับสนุน 

            คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ การบริหารจัดการฐานขอมูลดานการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาท่ี/ผูประสานงานระดับ

หลักสูตร/คณะ ในการจัดทําขอมูลดานการฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ไดแนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมในการรวบรวมขอมูลของนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปท่ี

เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ทําใหสามารถติดตามขอมูลหรือสืบคนขอมูลเพ่ือการนําไปใชประโยชนดานตางๆ ได

อยางทันทวงทีและลดเวลาในการสืบคนขอมูล 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. ไดขอมูลนักศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๒. สามารถนําขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีไดจากการจัดเก็บอยางเปนระบบ มาใชใน

การทวนสอบและติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาไดสามารถนําขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีได

จากการจัดเก็บอยางเปนระบบ มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา (ระบบ SDU QA และ IQA  

 

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผูรายงาน ผศ.ดร.ดนุสรณ  กาญจนวงศ 
 สายวิชาการ 

  ดานการผลิตบัณฑิต  

แนวปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการบริหารคาบเรียนท่ีดีในวิชาแกน 

  สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

  (อยูระหวางการขออนุมัติดําเนินโครงการในวันท่ี ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓  
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   ดานการวิจัย  

แนวปฏิบัติเรื่อง บทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ปจจัยความสําเร็จของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Research: PAR) 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ตองสอดคลองกับเปาหมายความตองการของแหลงทุน 

๒. สรางปฎิสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง และสรางนักวิจัยชุมชนตามหลักการมีสวนรวม 

๓. ชุมชนสามารถตอยอดผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของงานวิจัยได 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

สรางเครือขายนักวิจัยขามหลักสูตรท่ีมีความสนใจรวมกันในเรื่อง AR และ PAR ท่ีมีบทบาทใน

การรวมกันกําหนดโจทยวจิัยและออกแบบการวิจัยบนฐานการบูรณาการศาสตรอยางเปนรูปธรรม 
 

สายสนับสนุน 

            คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ การจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจดัการความรู 

ผูเขารวมโครงการไดรับองคความรูทางดาน  

๑. กระบวนการจัดการประชมุของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

๒. กระบวนการตรวจสอบและรับ-สงบันทึกในระบบ E-Office  

๓. กระบวนการจัดทําโครงการของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

๔. กระบวนการเบิกจายงบประมาณ  

๕. กระบวนการทําประชาสัมพันธ (กราฟฟค และการประชาสัมพันธ  

๖. กระบวนการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

๗. กระบวนการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

กฎหมาย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

๘. กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผานกระบวนการ การ

จัดการความรู (KM ของบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ  

 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนาถานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

สงผลใหการดําเนินงานในสายสนับสนุนวิชาการของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ๒. บุคลากรปฏิบัติงานแทนกันไดท้ังเจาหนาท่ีสํานักงานและเลขานุการหลักสูตร 

   ๓. เจาหนาท่ีสํานักงานและเลขานุการหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมไดเม่ือมี

กิจกรรมโครงการของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
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 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ ผูรายงาน อ.ดร.รุงนภา  เลิศพัชรพงศ 
   สายวิชาการ 

     ดานการผลิตบัณฑิต  

แนวปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการวางโครงรางในการจดัการเรยีนการสอนแบบ MOOC 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. ทราบถึงอีกรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ท่ีสามารถเขาถึงผูเรียนได

เปนจํานวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย รองรับผูเรียนไดมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน เปนการตอยอดการเรียนรูผานสื่อการศึกษา  

๒. อาจารยทราบถึงข้ันตอน เทคนิค การวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน การผลิตสื่อ             

กิจกรรม และการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับ Learning outcome เชน การทําสื่อสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

รูปแบบคลิปวีดีโอ (สัมภาษณ สาธิต บรรยาย) ความยาวของการทําคลิปวีดีโอ ไมควรเกิน ๑๐ นาที เปนตน 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

อาจารยมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน 

 

ดานการวิจัย  

แนวปฏิบัติเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีและเทคนิคในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยใหไดตีพิมพ

ระดับนํานําชาติ SCOPUS 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. ข้ันตอนการเขียนบทความวิจัยใหไดตีพิมพระดับนานาชาติ SCOPUS ประกอบดวย           

การเลือกวารสาร ศึกษา Aims And Scope ศึกษา Indexing ของวารสาร อานบทความวารสารนั้นเยอะ ๆ ลงมือเขียน 

เขียน e - mail ถึง Editor จัดทํา Manuscript ตามรายละเอียดของวารสาร และจัดสง Online Submission ตามแนวทาง

ของวารสารนั้น ๆ 

๒. เทคนิคการเขียนบทความ ใหทํา Checklist ตามแนวทางองคประกอบของบทความของ

วารสารท่ีจะตีพิมพ เพ่ือทราบถึงคุณสมบัติของบทความท่ีดําเนินการมีเนื้อหาครบตามองคประกอบท่ีวารสารนั้น ๆ 

ตองการ สงผลใหบทความนั้น ๆ มีความเปนไปไดในการไดรับการพิจารณาใหตีพิมพระดับนํานําชาติ SCOPUS 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

   อาจารยมีความรู ความเขาใจ และวางแผนในเกณฑการตีพิมพตีพิมพระดับนานาชาติ SCOPUS  

 

สายสนับสนุน 

            คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ “การเลือกหัวขอจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ระดับชํานาญการ ” 
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สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. แนวทางการเลือกหัวขอการจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามตําแหนงหนาท่ีในภาระ

งานของตนเอง  

๒. หัวขอการจัดทําคูมือในระดับชํานาญการ ตองเนนท่ีกระบวนการ ตอง “แคบ และลึก” 

๓. เทคนิค ๓ ช. 

  ช๑ เชี่ยวชาญในกฎ ระเบียบ ขอบังคับในหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบ    

ช๒ เชี่ยวชาญในรูปแบบ Form และ Format ของเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ี

รับผิดชอบ  

ช๓ เชี่ยวชาญในแหลงฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 

๔. การตั้งชื่อเรื่อง เลือกตั้งชื่อเรื่องตามกระบวนการ และเพ่ิมความเปนเจาของลงไปดวย เชน 

“คูมือกระบวนการจัดการทวนสอบ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนการทองเท่ียวและการ

บริการ” 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

   สายสนับสนุนนําองคความรูท่ีได มาวางแผนในการเลือกหัวขอจัดทําคูมือการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ระดับชํานาญการ ” 

 

   คณะพยาบาลศาสตร ผูรายงาน อ.ลักขณา ศรีบุญวงศ และนายอุทัย ชํานาญกิจ 
สายวิชาการ 
ดานการผลิตบัณฑิต  
แนวปฏิบัติเรื่อง “การเสริมสมรรถนะนักศึกษาดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC” 
สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจดัการความรู 
“แนวปฏิบัติในการเสริมสมรรถนะนักศึกษาดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC” 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตรวางแผนนําแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสอบ TOEIC ไปใชในการเพ่ิมสมรรถนะภาษาของนักศึกษา โดยแบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก 
๑. ดานอาจารย 
๒. ดานนักศึกษาพยาบาล 
๓. ดานทรัพยากรสนับสนุน 
 

    ดานการวิจัย  
แนวปฏิบัติเรื่อง “การสรางสรรคผลงานวิชาการผานการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน”  
สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 
“แนวปฏิบัติในการสรางสรรคผลงานวิชาการผานนวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใตแนวคิด 

Game based Learning” 
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การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
๑. ผลผลิตท่ีได สื่อการเรียนรูจํานวน ๕ เกมส กระบวนการดําเนินการยังอยูในชวงของการทํา 

Demo ทดลองใช และการปรับปรุง เพ่ือนําไปทดลองใชกับนักศึกษาจริงในหองเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๒ 
๒. การทดลองใชเกมตนแบบ (จํานวน ๓ เกมส ในสถานการณจริงในหองเรียน โดยอา จารย

เปนผูเรียนหลังทดลองใช ไดขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง และนําไปทดลองใชจริงกับนักศึกษา 
๓. การออกแบบเกม (Patient journey) เพ่ือการเรียนรูท่ีสามารถใชไดทุกสาขาการพยาบาล           

อยูระหวางการข้ันตอนการอบรมเพ่ือทําความเขาใจรูปแบบ 
 

สายสนับสนุน 
คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ “แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ” 
สรุปองคความรูท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 
๑. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (ผูรับผิดชอบโครงการกับทางสํานักงานคณะ ทําให

เกิดความเขาใจในข้ันตอนท่ีตรงกัน สามารถวางแผนการขออนุมัติโครงการไดทํากับระยะเวลาท่ีตองการดําเนินงาน ซ่ึงจะ
ชวยลดปญหาขอผิดพลาดในงานลง ตลอดจนสงผลใหการดําเนินการขออนุมัติโครงการทันเวลา  สะดวก รวดเร็ว 

๒. รางแนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ 

การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
  เริ่มทดลองใช เพ่ือเตรียมการนําแนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการขออนุมัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ ไปใชจรงิในปงบประมาณ ๒๕๖๔ (เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 

   คณะวิทยาการจัดการ ผูรายงาน ผศ.ดร.ประศาสน นิยม และ น.ส.ศิริพรรณ  ฮอธิวงศ 
   สายวิชาการ 

     ดานการผลิตบัณฑิต  

แนวปฏิบัติเรื่อง การเตรียมการของหลักสูตรเพ่ือการสอบ TOEIC ใหนักศึกษาได ๕๐๐ คะแนน 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจดัการความรู 

๑. การสรางความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงประโยชนในการสอบ TOEIC ใหแกนักศึกษา 

- หลักสูตรวางแผนการจําลองการสอบ TOEIC ใหแกนักศึกษาในแตละชั้นป โดยจําลอง

การสอบตั้งแต ป ๑ เทอม ๑ / ป ๒ เทอม ๑ / ป ๓ เทอม ๑ และ ป ๓ เทอม ๒ ใหนักศึกษาสอบจริง 

๒. การเตรียมสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือการสอบ 

    ๒.๑ สื่อดานการฟง 

      - การใชโปรแกรม English Discovery ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให 
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     - Website : ESL-Lab.com ฝกฟงสําเนียงภาษาอังกฤษ ๔ สําเนียง ไดแก สําเนียง

อังกฤษ สําเนียงอังกฤษ-อเมริกัน สําเนียงอังกฤษ-แคนาดา สําเนียงอังกฤษ-ออสเตรเลีย มี ๓ ระดับ Easy / 

Intermediate / Difficult 

   ๒.๒ สื่อดานการอานและไวยกรณ 

- ดานการอาน เตรียมหนังสือภาษาอังกฤษ ชุดอานนอกเวลา ๒ ภาษา (SE-ED Enjoy 

Reading) ซ่ึงมีจํานวนคําศัพท และความยาวเรื่อง แบงตามระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย 

     - ดานไวยกรณ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC Redesign 

๓. การจําลองสถานการณการสอบ TOEIC เสมือนจริง 

     - การเตรียมขอสอบใหเหมือนจริง โดยคัดเลือกขอสอบจากหนังสือเตรียมสอบ TOEIC 

จากหลากหลายชุด หลายเลมมาเรียบเรียงใหม โดยใชขอสอบ TOEIC Redesign ๒๐๒๐ 

     - ดานการฟง ๑๐๐ ขอ ลดการดูภาพลง เพ่ิมเนื้อหาสวนการสนทนํามากข้ึน  

     - ดานการอาน ๑๐๐ ขอ เนื้อหาแตละเรื่องมีหลายยอหนามากข้ึน ๓ ยอหนา 

    - ระยะเวลาในการสอบ ฝกใหทําขอสอบในระยะจํากัดตามสภาพจริง ประมาณ ๑๒๐ 

นําที หรือ ๒๐ วินาทีตอขอ 

      - หามขีดเขียนทุกอยางในขอสอบ ใชไดเฉพาะดินสอ และยางลบ 

    การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

รายละเอียดของรายวิชา วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ดานการวิจัย  

แนวปฏิบัติเรื่อง การเตรียมความพรอมในการจัดทําขอเสนอแผนการวิจัยเพ่ือใหไดรับ

ทุนอุดหนุนงานวิจัยตามกรอบ PMU 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. เลือก PMU ท่ีตรงกับความสนใจ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของนักวิจัย 

 -  เลือก Program ใน PMU ท่ีสนใจ  

   -  เลือกโจทยวิจัยในแตละ Program และพิจารณา OKR ของแตละ Program 

  -  ผูอํานวยการแผน กําหนดโจทยวิจัยในภาพรวม และกําหนดโจทยวิจัยยอยใหครอบคลุม

ในหลากหลายมิติ มีประมาณ ๓-๔ โครงการยอย 

    -  PMU บพข. สนับสนุนการวิจัยดานการทองเท่ียว อาหาร เกษตร 

              ๒. จุดเนนในการเขียนโครงรางการวิจัย 

- ช่ือเรื่อง โดดเดน ตองตอบโจทย OKR ของแตละ PMU  

- บทสรุปผูบริหาร หนึ่งยอหนาประมาณ ๑๒-๑๕ บรรทัด ความสําคัญของงานวิจัย ทํา

แลวเกิดประโยชนอยางไร เชื่อมโยงกับผลลัพธตาม OKR 
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- หลักการและเหตุผล เขียนใหกระชับ ตรงประเด็น เนื้อหา ๑-๑.๕ หนา บริบทของพ้ืนท่ี

วิจัย เหตุผลในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัย ความตองการของเจาของพ้ืนท่ีคืออะไร ผูวิจัยไมควรจิตนําโจทยเอาเอง งานวิจัยชวยผู

ประกอบอยไดอยางไร 

 - วัตถุประสงคการวิจัย เขียนประมาณ ๑-๔ ขอ ชัดเจนปฎิบัติได วัดและประเมินผลได 

จะไดคําตอบคืออะไร 

- กรอบการวิจัย เปนแผนผังภาพการวิจัยท่ีแสดงใหถึงผลลัพธตาม OKR ในกรณีเลมแผน

งานวิจัย ชวยเติมเต็มผลการวิจัยในโครงการยอย และไมซํ้ากับโครงการยอย มีงบประมาณเปนของตนเอง  

- ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ไมควรกําหนดท่ีเกินความจริง และไมควรนําผลของ

มาตราการอ่ืนของรัฐบาลมารวมดวย PMU จะตรวจสอบตามขอเสนอโครงการวิจัย หากเขียนมากเกินความจริงมากจะ

สงผลกระทบตอการขอสนับสนุนงบวิจัยในปตอไปดวย 

 การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

ขอเสนอโครงรางการวิจัย ปงบประมาณแผนดิน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการความรูดาน

องคประกอบการทองเท่ียว (๕A’s) ท่ีสอดคลองกับบริบทการสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรายงาน ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาวไว 
   สายวิชาการ 

   ดานผลิตบัณฑิต 

   แนวปฏิบัติ กิจกรรมเสวนําแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวนทํา “เติมหองเรีนดวยภาษาอังกฤษ พิชิต

โทอิค พิชิตงาน”  

   สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู  

๑. การสอนภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาท่ีไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้น อาจารยผูสอน

ควรสอดแทรกคําศัพททางวิชาการ (Academic Vocabulary) ลงไปในการเรยีนการสอนและสื่อการสอนโดยผูสอนเนน

การอานออกเสียงคําศัพทท่ีถูกตองและใหนักศึกษาออกเสียงตาม 

๒. เสริมคําศัพทสํารหับการสอบโทอิค สําหรับรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษสําหรับ

วัตถุประสงคเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) ของแตละสาขาวิชา 

๓. แทรกแบบฝกหัดท่ีสอคลองกับแนวขอสอบโทอิค เพ่ือใหนักศึกษาจะไดคุนเคยกับรูปแบบ

ขอสอบโทอิค 

๔. เสริมการใชแอปพลิเคชั่นการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับแนวขอสอบโทอิค 

๕.  แทรกกิจกรรมเกมคําศัพทเฉพาะในหองเรีย 

๖.  กําหนดวิธีการสอน กิจกรรมการสอนท่ีเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะ (Technical 

Terms) คําศัพทท่ีใชในขอสอบโทอิค หรือกิจกรรมเกมคําศัพทในรายละเอียดของรายวิชา  
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การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

๑. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสอดแทรกกิจกรรม หรือกระบวนการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษนรายวิชาท่ีไมใชรายวิชาภาษาอังกฤษ ดังปรากฎในรายงานสรุปการสอน มคอ.๕ ของภาค

การศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวางแผนท่ีจะจัดกิจกรรมหรือแทรก

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีไมใชวิชาภาษาอังกฤษ ดังปรากฎในแผนการสอน มคอ.๓ ของภาค

การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ดานการวิจัย 

แนวปฏิบัติเรื่อง กิจกรรมเสวนําแลกเปลี่ยนชวนรู ชวนทํา “จัดทําขอเสนอวิจัยอยางไร ใหตรง

ใจแหลงทุน” 

สรุปองคความรูท่ีสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. การเขียนประเด็นการวิจัย จะตองตอบไดวา ผลผลิตท่ีไดจะนําไปใชประโยชนอยางไร พ้ืนท่ี

ทําวิจัยตองเปนพ้ืนท่ีท่ีรัฐตองการพัฒนา และควรจะมีคําวา “การยกระดับ” หรือ “การพัฒนาเชิงนวัตกรรม” 

๒. การตั้งชื่อหรือโจทยการวิจัยโดยยึดประเด็นเปนหลัก นักวิจัยอาจจะยึดตามประเด็นท่ีสําคัญ 

หรือเปนประเด็นเรงดวนเปนกระแสสังคม เชน การจัดการขยะ (Zero waste) การพัฒนาอยางยั่งยืน เกษตรอินทรีย 

เกษตรปลอดภัย หรือฟารมอัจฉริยะ ฯลฯ 

๓. โจทยการวิจัยยึดตามพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยเนนพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลตองการพัฒนา เชน เขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเมืองรอง ชุมชนนวัตวิถี ฯลฯ 

ท้ังนี้ ในการเขียนโจทยวิจัย จะตองตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรวิจัย หรือท่ีเปนวาระเรงดวน 

๔. จากขอมูลขางตน สามารถสรุปแนวทางการเขียนโครงรางวิจัยได ดังนี้ 

๔.๑ การเขียนบทนํามีความสําคัญ ควรจะตองมความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชาติ มีสถิติ

หลักฐานเพียงพอ สามารถอางอิงได 

๔.๒ วัตถุประสงคมีการศึกษาสภาพปญหา ใชคําวา “พัฒนา” หรือ “รูปแบบในการ

พัฒนา” 

๔.๓ วธิีการวิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

๔.๔ กรอบแนวคิดจะตองชัดเจน 

๔.๕ การเสนอของบประมาณ จะตองมีความเหมาะสม มีเหตุมีผล 

๔.๖ ผลกระทบ จะตองคุมคากับการลงทุน 
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สวนรูปแบบในการเขียนโครงรางการวิจัย แนะนําวาการบูรณาการศาสตรเปนสิ่งสําคัญ 

ดังนั้น การเขียนขอทุนวิจัยอาจจะตองมีการสรางเครือขายเพ่ือบูรณาการองคความรู และสามารถนําความรูไปใช

ประโยชนไดจริง โดยงานวิจัยควรจะบูรณาการศาสตรตาง ๆ และดําเนินการในลักษณะชุดโครงการวิจัยซ่ึงควรมอง

งานวิจัยเปน ๓ สวน คือ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนี้ 

   ๑. ตนน้ํา หมายถึง การศึกษาบริบทของชุมชน โดยใชการสารวจท่ัวไป เปนองคความรูพ้ืนฐาน
เปนงานวิจัยในลักษณะการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research เพ่ือใหทราบขอมูลพ้ืนฐานและนําไปตอยอดในกระบวนการ
ตอไป  

๒.  กลางน้ํา หมายถึง ลักษณะของงานวิจัยเปนงานวิจัยท่ีประยุกตหรือเปนการพัฒนา
นวัตกรรมตาง ๆ เพ่ือนํามาใชแกปญหา จะเปนประโยชนตอกลุมเปาหมาย  

๓. ปลายน้ํ า  หมายถึง เปนงานวิจัย ท่ีตอยอดและขยายผลเ พ่ือเผยแพรองคความรู                    
สูกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ นําเอานวัตกรรมไปใชเพ่ือใหเกิดรายไดแกชุมชน  

นอกจากนี้ ในการเสวนํายังไดกลาวถึงการเขียนบทความวิชาการวา ผูท่ีจะเขียนบทความทาง

วิชาการตองเริ่มจากประเด็นท่ีตนเองสนใจ หรือเปนสิ่งอยากเขียน หัวขอท่ีเขียนตองเปนองคความรูใหม นาสนใจหรือเปน

สถานการณท่ีเปนประเด็นทางสังคม บทความชนิดนี้จะไดรับการคัดเลือกกอน และควรจะอานบทความวิชาการของ

นักวิชาการเพ่ือเปนแนวทางในการเขียนบทความวิชาการตอไป สวนการตีพิมพบทความวิจัยควรเริ่มจาก บทความวิจัย

เพ่ือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ (Symposium หลัง จากนั้นจึงพัฒนาบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสาร 

(Journal ตอไป โดยอาจจะเริ่ม จากวารสารระดับชาติ ท่ีอยูใน TCI ฐาน ๒ และ ฐาน ๑ ตามลาดับ จากนั้นคอยพัฒนา

เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนํานําชาติตอไป 

การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากเสวนําไปใชใน

การจัดทําโครงรางงานวิชาการของตนเอง และสามารถยื่นโครงการวิจัยได ดังนี้  
๑. งบประมาณดานวทิยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน. ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๔ เรื่อง “รูปแบบความคาดหวังการไดรับบริการของผูมีศักยภาพทองเท่ียวโฮมสเตยชาวบานในแหลงทองเท่ียวเมือง
อยุธยาอยางยั่งยืนภายใตเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยอาเซียน (Pattern of the Potential Tourists’ Expectation in 
Local Homestay Services in Ayutthaya Tourist Site under ASEAN Homestay Standards” รหัสโครงการ 
๑๕๒๑๖๐ รหัสขอเสนอการวิจัย ๒๕๖๔A๑๕๗๐๓๐๐๗ (ขอมูลจากระบบ NRIIS วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดย รอง
ศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล และคณะ  

๒. ขอเสนอดานเทคนิคโครงการพัฒนาศูนยขอมูลองคการมหาชน ผาน Web Portal นําเสนอ

สานักงาน กพร. โดย ผูชวยศาสตราจารยธนัญภัสร ศรีเนธยิวศิน และคณะ (ลงนํามสัญญา ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

   สายสนับสนุน  
แนวปฏิบัติเรื่อง กิจกรรมเสวนําแลกเปลี่ยนชวนรู ชวนทํา “รูใหลึก รูใหชัด ในการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน  
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สรุปองคความรูสาคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู  
๑. การเขียนผลงานเพ่ือเขาสูตาแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ของบุคลากรสายสนับสนุน มี

ท้ังสิ้น ๓ ข้ันตอน คือ  
๑.๑  การเตรียมการกอนการเขียนผลงาน ตองศึกษาระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวของทาง เว็บไซตของกองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ตรวจสอบตําแหนงงาน จัดทําผลงานใหตรง
ตามรายละเอียดลักษณะงานของตําแหนงนั้น ๆ จัดทําภาระงานโดยละเอียด ยอนหลัง ๒ ป และจัดทํารายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามแบบฟอรม ปพส.๐๑  

๑.๒ การเขียนผลงาน ตองสง เลมคูมือปฏิบัติงาน และเลมผลงานท่ีแสดงความชํานาญ
การ โดยในการเขียนคูมือปฏิบตัิงาน จะประกอบดวย ๓ สวน คือ คูมือปฏิบัติงาน แนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และ
งาน แผนงาน โครงการท่ีจะทําในอนําคต ท้ังนี้ ควรเปนงานท่ีตอยอดการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม และ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สําหรับผลงานท่ีแสดงความชํานาญการ ใหเลือกทําเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห จํานวน ๑ เรื่อง หรือผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาถาน แบบ R2R จํานวน ๑ เรื่อง  

๑.๓ การสงผลงาน ผูขอรับการแตงตั้งฯ ทําบันทึกขอความขอสงเอกสารและผลงาน
เพ่ือขอรับการแตงตั้งใหดํารงตาแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ โดยสงถึงสวนงานตนสังกัดกอน และแนบรายละเอียด
เอกสารประกอบดวย ๑ แบบเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญ
การ (ปพส. ๐๑ โดยกรอกขอมูลใหครบถวน ๒ ผลงานท่ีเสนอพิจารณา โดยทํารวมเปน ๑ เลม ๓ ผลงานท่ีแสดงความ
ชํานาญการ  

๒. เทคนิคในการเขียนผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ควรเปนงานท่ีผูจัดทํามีความรู ความ
เชี่ยวชาญมากท่ีสุด ตรงกับลักษณะงานในตําแหนงของตนเอง ชวยตอยอดการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย และควรเปนงานท่ีมีปญหาหรือสรางความยุงยากในการปฏิบัติงาน กระตุนใหตองการ
พัฒนาแนวทางตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาในงานนี้ใหได สิ่งสําคัญในการเขียนคือตองเขียนเพ่ือแกไขปญหาในเชิงปฏิบัติไดจริง
และควรคนควาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงประกอบและเขียนสรุปรวบยอดความคิดออกมาดวย  

การนำไปใชในการปฏิบัติงาน  
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแนวคิด มุมมอง เทคนิคการ

วางแผนการเขียนโครงรางเพ่ือจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และประสบผลสําเร็จ ในระดับชํานาญการ จํานวน 

๑ คน คือ นาถเพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูรายงาน ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุทคนเขตร และ 

นางสาวจามรี  กลางคาร 
   สายวิชาการ 

     ดานการผลิตบัณฑิต  

แนวปฏิบัติเรื่อง ทําอยางไรใหนักศึกษาสอบ TOEIC ผานเกณฑ 

 

 



หนา ๑๖                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. ทราบสาเหตุท่ีนักศึกษาสอบ TOEIC ไมผานเกณฑ  ไดแก ความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษานอย ความตั้งใจในการฝกฝนตนเองนอย คิดวายังมีเวลาในการสอบอีกหลายปจึงยังไมทดสอบ ไมตองการ

จายคาทดสอบหลายครั้ง เปนตน 

๒. การเรียนรูและฝกฝนทักษะในรูปแบบการเรียนภาษาโดยท่ัวไป ไมสามารถชวยใหนักศึกษา

สอบผานเกณฑไดทันเวลา การเรียนรูเทคนิคการทําโจทยเสมือนการสอบจริงจะชวยใหนักศึกษาเขาใจการทําขอสอบและ

สามารถทําขอสอบภายใตแรงกดดันของระยะเวลาในการทําขอสอบได 

๓.   การติดตามผลการสอบอยางสมํ่าเสมอชวยกระตุนใหนักศึกษาตระหนักถึงระยะเวลาท่ี

เหลือในการตองสอบใหผานเกณฑ 

๔. การติวแบบกลุมยอย และการสรางบรรยากาศในการเรียนรูมีความสําคัญ  

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑.  มีการติดตามความกาวหนาของการสอบ TOEIC ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

เปนประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบปญหาและรวมกันหาแนวทางแกปญหาไดทันเวลา 

๒.  การจัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานการสอน TOEIC ระดับคณะ โดยใหอาจารยผูมีความ
เชี่ยวชาญดาน TOEIC ติว จัดหาตํารา เอกสาร สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ TOEIC  ใหกับนักศึกษา 

 
ดานการวิจัย  

แนวปฏิบัติเรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําไปสูงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. งานวิจัยเชิงนวัตกรรมในปจจุบันหมายถึง ชิ้นงานตนแบบท่ีสราง หรือพัฒนาข้ึนใหม โดย

ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

๒. งานวิจัยเชิงนวัตกรรมประกอบดวย ๒ สวนท่ีมีความสัมพันธกันคือ ๑ นักวิจัย ตองทําการ

วิจัยเชิงลึกจนเปนผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการยอมรับในสาขานั้น ๆ และ ๒ ผูประกอบการ อาจจะมีสัดสวนการตลาดอยูแลว

หรือเปนผูประกอบการใหมท่ีตองการสนับสนุนใชผลงานวิจัย โดยมีการทําความรวมมือ และตกลงผลประโยชนกอนการ

ดําเนินวิจัย 

๓. ตองมีการดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจของผลิตภัณฑท่ีเกิดจากโจทยวิจัย 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมีความสอดคลอง และเปนไปตามเกณฑ 

เพ่ือใหไดรับการสนับสนุน 

๒. จํานวนชิ้นงานของนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

สายสนับสนุน 

           คูมือการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือดิจิทัลในการทํางานสํานักงาน  

 

 



หนา ๑๗                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. พัฒนาศักยภาพและทักษะการทํางานของบุคลากร โดยเจาหนาท่ีสายสนับหนุนไดเรียนรู

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกตในการทํางาน 

๒. ลดการใชทรัพยากรกระดาษในการทํางานและการจัดประชุมตางๆ  

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน (แนบหลักฐานได หากมี  

๑. มีการใชระบบสแกนคิวอาโคดแทนการเซ็นชื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุก

เดือน 

๒. เจาหนาท่ีในคณะสามารถรูข้ันตอนการจัดทําเอกสารโดยระบบดิจิทัลมากกวาการใช

กระดาษ 

 

คณะครุศาสตร ผูรายงาน ผศ.ดร.ภริมา  วินิธาสถิตยกุล 
สายวิชาการ 
ดานการผลิตบัณฑิต 
แนวปฏิบัติเรื่อง การสอนออนไลนแบบมีสวนรวมออนไลนดวย Classroom Screen & Concept 

board  

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

การจัดการความรูเรื่อง  การสอนออนไลนแบบมีสวนรวมเขาใชงานท่ี 

https://www.classroomscreen.com เขาใชไดทันทีโดยไมตองลงทะเบียนหรือมีรหัสผาน มีเมนูการใชงานท่ี

หลากหลาย ๑. กิจกรรมเพ่ือจับเวลา ๒. กระดานไวทบอรด  ๓. กิจกรรมสุมเลือก นศ. เพ่ือเขารวมกิจกรรม ๔. สราง QR 

code 

พบกับกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การสรางเนื้อหาดวยการวาดภาพ สรางทีมผูสอน โดยจัดการได

วาทานใดเปนผูบันทึก แกไข หรือ อานอยางเดียว อัปโหลดขอมูลได สรางผังงาน โพสต วีดิโอ เม่ืออาจารยผูสอนมีวีดิโอท่ี

ตองการใหผูเรียนไดศึกษา ก็สามารถเปดใหผูเรียนดูไดจากการใชงานของ Concept board โพสตภาพ พรอมเขียนคํา

บรรยายตาง ๆ สรางตารางนัดหมาย การทางตารางวิเคราะหตาง ๆ สงลงิกใหผูเรียนเพ่ือรวมแสดงขอคิดเห็นได และการ

สราง QR code 

   ดานการวิจัย 

  แนวปฏิบัติเรื่อง  การวิจัยในมนุษยผานระบบออนไลนของสํานักมาตรฐานการวิจัยในคน 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. พัฒนาสมรรถนะบุคคลกรเก่ียวกับการวิจัยในมนุษย ผานระบบการอบรมแบบออนไลน 

ของสํานักมาตรฐานการวิจัยในคน 

๒. บุคลากรมีความรูความเขาใจความตระหนักความสําคัญของการวิจัยในมนุษย 

๓. บุคลากรสามารถนําความรูไปปรับใชกับการดําเนินงานวิจัยใหถูกตองเหมาะสม ตามหลัก

จริยธรรมในมนุษย 



หนา ๑๘                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. บุคลากรสายวิชาการนําเสนอขอจริยธรรมในมนุษยไดรวดเร็วข้ึน 

๒. บุคลากรสายวิชาการไดรับหนังสือรับรองความรูเก่ียวกับจริยธรรมวิจัยในมนุษยจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

สายสนับสนุน 

            แนวปฏิบัติเรื่อง Work From Home ทํางานท่ีบานอยางไร ใหไดประสิทธิภาพ 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

๑. การเตรียมตัวเอง 

๒. การเตรียมสิ่งแวดลอม 

๓. รูปแบบการทํางานท่ีบาน 

๔. ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการ 

   การนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

๑. การปรับตัวในการทํางานรูปแบบใหมๆ   

๒. การแกปญหาเพ่ือใหงานดําเนินไปได 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย ผูรายงาน นางนวลปราง  รักษาภักด ี
 สายวิชาการ 
   แนวปฏิบัติเรื่อง การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ (Outcome-based Education  

 สรุปองคความรูสาคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู  
    ในชวงท่ีผานมามีการกลั่นกรองหลักสูตร โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงในการกลั่นกรองหลักสูตรนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะมีคําถามคอนขางเยอะ เพราะบริบท
สภาพแวดลอมภายนอกเปลี่ยนแปลงอยางมาก รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมากตามบริบท
สภาพแวดลอมภายนอก ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบท่ีคอนขางรุนแรง  

ดังนั้นอาจารยผูซ่ึงเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีชวยในการกลั่นกรองหลักสูตร จึงขอ
อนุญาตเรียนเชิญ ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญอยางลึกซ้ึง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการประเมินผล และการพัฒนาอาจารย เพ่ือให
นักศึกษาเกิดการเรียนรู ท่ีแทจริง และไดผลลัพธท่ีพึงประสงค เปนผูถายทอดความรูเรื่องการศึกษาท่ีมุงผลลัพธ 
(Outcome-based Education และแนวปฏิบัติท่ีดีสาหรับการ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Outcome-based Education กับ Output-based Education  
รัฐมนตรีฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหม แตงตั้งคณะทํางานท่ี

เก่ียวของกับเรื่องของการผลิตบัณฑิต กาหนดวาหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาจะตองเปนรูปแบบและหลักการ 
Outcome-based Education (OBE เทานั้นถึงจะไปรอดได  

ดังนั้น Outcome-based Education (OBE คือสิ่งท่ีอา จารยจะตองคํานึงถึงมากท่ีสุด คือ 
Outcome และสิ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงไมได คือ จะตองเปนไปตาม TQF และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  



หนา ๑๙                                                       รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๒/๒๕๖ ๓   

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงเนนการใชมาตรฐานผลการเรียนรู  หรือ Outcome-based 
Education (OBE ของผูเรียน เปนแนว ทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยแนวทางนี้ปรากฏอยูในแผนบริหาร 
วิชาการ ตั้งแตป ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวิชาการไดนําเขาท่ีประชุมคณบดีเรียบรอยแลว และขณะนี้
มหาวิทยาลัยกาลังรวบรวมเพ่ือใหเปนเนื้อหาเดียวกันกับพันธกิจอ่ืนๆ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงเนนการใชมาตรฐานการเรียนรู (Outcome-based Education : 
OBE) ของผูเรียนเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ท้ังในลักษณะท่ีเปน Degree และ Non-degree เพ่ือ
สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพดวยระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาศักยภาพคนท้ังในวัยเรียน/วัยรุน ชวงวัย
ทํางาน และชวงวัยผูสูงอายุ  

การเรียนรู Learning ของคน จะตองประกอบไปดวย ท้ัง ๓ เรื่อง ท้ัง Knowledge Attitude 
และ Skill  

Elements of Outcome Based Education (OBE) (องคประกอบของการศึกษามุงผลลัพธ 
(OBE)) ไดแก  

๑. Program Educational Objectives (PEO) (วัตถุประสงคทางการศึกษาของหลักสูตร 
(PEO))  

๒. Program Outcome (PO) (ผลลพัธของหลักสูตร (PO))  
๓. Course Learning Objectives (CLO) (วัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชา (CLO))  
๔. Topic Learning Objectives (TLO) (วัตถุประสงคการเรียนรูของหัวขอการสอน (TLO))  
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๓  
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือ

วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  
- คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔(๘/ ๒๕๖๓ เม่ือ

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๓ 
 

   ดานการวิจัย 
   แนวปฏิบัติเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย และการจดสิทธิบัตร:หลักการและวิธีการเพ่ือ
พัฒนาถานวิจัยทางวิชาการ 
   สรุปองคความรูสาคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย หรือท่ีเก่ียวของกับมนุษย หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติท่ี
ดี ท่ีนักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับ มนษุยเพ่ือปกปองศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ใหความอิสระและความเปนธรรม 
แกผูเขารวมวิจัย 

การวิจัยในมนุษย หรือท่ีเก่ียวของกับมนุษย หมายถึง กระบวน การศึกษาท่ีทําเปนระบบ เพ่ือให
ไดมาซ่ึงความรูทางดานสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร การแพทยท่ีไดกระทําตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล หรือท่ีไดกระทํา
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ตอเซลล สวนประกอบของเซลล วัสดุสิ่งสงตรวจ เนื้อเยื่อ น้ําคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพ
ของบุคคล และใหหมายความรวมถึง การศึกษาทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตรและมนุษยศาสตรท่ีเก่ียวกับสุขภาพ 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยพ้ืนฐาน  
การทําวิจัยในมนุษยควรยึดหลักจริยธรรมการวิจัยท่ีเปนหลักการสากล (ethical principles 

และใชหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน (basic ethical principles ท่ีแสดงในร ายงานเบลมองต (Belmont Report ซ่ึงส ามารถ 
นําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยทางชีวเวชศาสตร และพฤติกรรมศาสตร ไดอยางดียิ่งเพ่ือใหม่ันใจ
ไดวามีการปกปอง/คุมครอง ผูเขารวมการวิจัยอยางเหมาะสม การวิจัยท่ีเปนไปตามหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน ประกอบดวย
หลัก ๓ ประการ ไดแก  

หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดศรีความเปนมนุษย (respect for human 
dignity ซ่ึงเปนหลักสาคัญของจริยธรรมก ารทําวิจัย ในมนุษย หลักนี้เปนพ้ืนฐานของแนวทางปฏิบัติ ไดแก  

๑. เคารพในความสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองของแตละบุคคล โดยปราศจากการแทรกแซง
แสดงโดยการขอความยินยอม โดยใหขอมูลอยางครบถวน และใหบุคคลตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากการขมขู บังคับ ให
สินจางรางวัล หรือกดดันโดยวิธีตาง ๆ (respect for free and informed consent without coercion, undue 
influence and unjustifiable pressure  

๒.  เคารพในความเปนสวนตัวและการเก็บรักษาความลับของผูเขารวมการวิจัย (respect for 
privacy and confidentiality  

๓. เคารพในความเปนบุคคลออนดอย เปราะบาง (respect for vulnerable persons  
หลักคุณประโยชน (Beneficence  
ประโยชน หมายถึง สิ่งท่ีมีคุณคาตอสุขภาพความเปนอยูท่ีดีและ เปนสิ่งท่ีพอจะคาดหวังได 

(anticipated benefit  
๑. ประโยชนโดยตรงตอสุขภาพผูเขารวมการวิจัยไดรับ (direct health benefit เชน บรรเทํา

อาการปวย  
๒. ประโยชนโดยออม (indirect benefit กล าวคือการวิจัย ไมกอประโยชนโดยตรงตอสุขภาพ

ผูเขารวมการวิจัย แตผล การศึกษาจะกอประโยชนตอประชาชนผานการออกนโยบายของ หนวยงานรัฐ การพัฒนาการ
บริการ การเปลี่ยนมาตรฐาน การดูแลรักษาประโยชนตอวงการวิทยาศาสตร และอ่ืน ๆ  

หลักความยุติธรรม (Justice  
ความยุติธรรม หมายถึง การกระจายภาระและประโยชน อยางเปนธรรม (distributive 

justice ไมเลือกกลุมคนท่ีแบกภ าระอยูแลวใหแบก เพ่ิมโดยไมสมควรหรือปฏิเสธท่ีจะใหประโยชนอันเกิดจากการวิจัย  
แกผูสมควรได ไมเลือกบุคคลโดยลําเอียง การประเมินความยุติธรรมอาศัย การพิจารณาวิธีการคัดเลือกบุคคลเขามา   
เปนผูรวมวิจัยวาเปนธรรม และผลลัพธ ก็เปนธรรม ไมเลือกบางกลุมบุคคลเขารวมการวิจัย ดวยเหตุผลเพียงเพราะ      หา
งาย จัดการงาย หรือมีความเปราะบาง แทนท่ีจะเลือกมาดวยเหตุผล เพ่ือตอบโจทยวิจัย  

การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
ตามท่ีไดเขารวมหลักสูตรอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและการจดสิทธิบัตร : หลักการ

และวิธีการเพ่ือพัฒนาถานวิจัยทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย ดร.สุณีย กัลยะจิตร เม่ือวันศุกรท่ี ๑๔ กุมภาพันธ 
๒ ๕ ๖ ๓  ณ  ห อ ง  ๓ ๐ ๔  ชั้ น  ๓  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ไ ด ศึ ก ษ า แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  ท่ี ไ ด เ ผ ย แ พ ร ใ น
http://www.graduate.dusit.ac.th/main/ ทําใหไดรับความรูเก่ียวกับแนวทางจริยธรรมการทําวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
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มนุษย ไดแก จริยธรรมการวิจัยในมนุษย แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย หลักความเคารพในบุคคล 
คุณประโยชน และหลักความยุติธรรม  
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไดเขาอบรมหลักสูตร 
“จริยธรรมการวิจยัในมนุษยฯ” ไดศึกษาแนวปฏิบัติองคความรูท่ีไดจากการอบรม “จริยธรรมการวิจยัในมนุษยและการจด
สิทธิบัตร : หลักการและวิธีการเพ่ือพัฒนาถานวิจัยทางวิชาการ” ท่ีเผยแพรในเว็ปไซตบัณฑิตวิทยาลัย และมีหนังสือ
รับรองการนําความรูไปใชประโยชนตอบขอบคุณจากผูนําความรูไปใชประโยชน 
 
 สายสนับสนุน 
     คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ คูมือ “กระบวนการใหบริการตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ  

สรุปองคความรูสาคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู  
๑. กระบวนการใหบริการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการท่ีสามารถ

เผยแพรสูภายนอก  
๒. บุคลากรท่ีเปนเจาของคูมือไดรับการพัฒนาใหเขาสูตาแหนงท่ีสูงชึ้น โดยไดรับการแตงตั้ง

ในข้ึนสูระดับชานําญการ  
 
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

                                  คูมือบัณฑิตวิทยาลัยมีคูมือ “กระบวนการใหบริการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ผลงานวิชาการ แผยแพรในเวปไซตบัณฑิตวิทยาลัย สาหรับผูท่ีตองการขอรับบริการงานละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ ได
ทราบกระบวนการและข้ันตอนการขอรับบริการ 
 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผูรายงาน อ.ดร.ปนรรฐพร  คําหาญสุนทร 
  สายวิชาการ  

                                 ดานการผลิตบัณฑิต 
               แนวปฏิบัติเรื่อง SLC ละอออุทิศ โรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู (School as 

Learning Community  

  สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

  ๑. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีระบบกิจกรรม (Activity System สงเสริมการเชื่อมโยง

ระหวางนักเรียน ครู และผูปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เกิดชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพของครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

  ๓.  มีการจัดการองคความรูของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

  

การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

๑. ครูและผูเก่ียวของในการพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รอยละ ๙๐ เขารวม

โครงการ 
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๒. ครูและผูเก่ียวของในการพัฒนาผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

เรียนรูเชิงวิชาชีพของครู  การจัดการองคความรู ตามผลลัพธโครงการ 

สายสนับสนุน 

คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการ ข้ันตอนการปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียนใหม 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ                                                                                            . 

สรุปองคความรูสําคัญท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

หนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  เปนลายลักษณอักษร  แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน สามารถถายทอดใหผูปฏิบัติงานใหม                                                                                                                      

 การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

สามารถปฏิบัติงานไดตามข้ันตอนในคูมือการปฏิบัติงาน                                      

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

วาระท่ี ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งตอไป ครั้งท่ี ๓
(๒๓/๒๕๖๓  

 
            สรุปเรื่อง  กําหนดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งตอไป ครั้งท่ี        
๓(๒๓/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 
 
         มติท่ีประชุม รับทราบ 
      
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
  

นางสาวทัศนาวรรณ  ชมภู นางสาวชุติมา  เพชรรัตน 
ผูบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ผูตรวจทานรายงานการประชมุ 

  
  
  
 นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 
 เลขานุการคณะทํางานการจัดการความรู 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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