
หน้า ๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

ประชุม คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๑๙)/๒๕๖๒ 

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมชั้น ๕  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

  
 
รำยนำมคณะท ำงำนเข้ำร่วมประชุม 
 
๑. ผศ.ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 
๒. ผศ.ดร. เหม  ทองชัย  ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๓. ผศ.ดร. ประศาสน์ นิยม   คณะวิทยาการจัดการ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๔. ว่าทีร่้อยตรี ดร. วราธร อภิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๕. นายครรชิต  อนุกูล  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 

    (แทน) อ.ดร.อานุภาพ  ถูปาอ่าง 
๖. ผศ. ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๗. อ.ดร. ศุภศริ ิ บุญประเวศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๘. ผศ. สาวิตร ี  กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๙. น.ส. ศิริพรรณ   ฮ้อธิวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๑๐. ผศ.ดร. ฐิตินาถ   สุคนเขตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๑๑. น.ส. วิไลวัลย ์ ชิชะกุล  คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 

    (แทน) น.ส. จามรี  กลางคาร 
๑๒. นางดวงสุดา  บุญพบ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๓. นายอุทัย  ช านาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๔. อ.ดร. ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๑๕. น.ส. ขนิษฐา กิจส าโรง  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
     (แทน) น.ส. เต็มใจ  มนต์ไธสง 
๑๖. อ.ดร. อังค์ริสา แสงจ านงค์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๗. น.ส. อมร  สายสังข์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๘. นางนวลปราง รักษาภักดี  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๑๙. น.ส. สุคนธ์ทิพย์ หนองโทน  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๐. น.ส. วิภาดา  แซ่ล้อ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๒๑. น.ส. พรสรวง เพ็งพริ้ง  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๒๒. นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๒๓. นายธีรบุญ  เดชอุดม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๔. น.ส. ชยัญามล เลิศสงคราม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๕. น.ส. วาสนา  จันทร์จ่าย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
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หน้า ๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

๒๖. นายวัฒนวุฒ ิ ช้างชนะ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๒๗. ผศ.ดร. พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน  
๒๘. น.ส. ณยดา  ทองศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๒๙. นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๓๐. นางมณีนุช   เจตน์อารี  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๓๑. นางแก้วตา  ยอดไทย  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๓๒. น.ส. ชนม์นิภา มณีโชติ  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๓๓. นายปราการ รอดปรีชา  กองกลาง    คณะท างาน 
๓๔. นายสุพจน์  ชนะค้า  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๕. นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจ าเริญ  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๖. น.ส. สชุานัน ลัภสุวรรณ  กองคลัง     คณะท างาน 
๓๗. นายทรงเกียรติ ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๘. นายญาณสิทธิ ศิริธนาภรณ์พันธ์ กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๙. น.ส. นิรมาน ชื่นศิลป์  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๔๐. นายพิริยะ  กิมาลี  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๔๑. นายสกล  โพฉลาด  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๔๒. น.ส. อาริสาร ์ ธาราภูมิภาณุพัฒน์ กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๔๓. น.ส. กัญญาพิศ ช านาญคฑาเกช กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท างาน 

    (แทน) นิอัสรา  เจ๊ะอูเซ็ง 
๔๔. นายไพศาล  คงสถิตสถาพร  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๔๕. น.ส. ศรัณยา ฟูเผ่า   ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๖. น.ส. จันทร์รว ี ลบแย้ม  ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๗. ดร. สุชรินทร ์ พีรยานันท์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๔๘. น.ส. สิรินดา เสวตสมบูรณ์  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๔๙. น.ส. ยุพาพร   มาชม  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๕๐. น.ส. อรุณี   อัศวภูมิ  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 

    (แทน) นางจันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา  
๕๑. น.ส. สภุาวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๕๒. อ.ดร. วรเวชช ์ อ่อนน้อม  ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะท างาน 
๕๓. อ.ดร. ขวัญนภา สุขคร  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๔. นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๕. นางวาสนา  จักร์แก้ว  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๖. ว่าทีพั่นตรี ดร. ชาญชัย ผุงศิริ   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๕๗. น.ส. ปรีดา  แซ่เล้า  ศูนย์การศึกษานอกทีตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๕๘. อ.ดร. สฤษดิ ์ ธัญกิจจานุกิจ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน  
๕๙. น.ส. อินทิรา ไพรัตน์  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน 
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หน้า ๓                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

๖๐. ว่าทีร่้อยตรีหญิง ดร. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
๖๑. นายศุภพล  กิจศรีนภดล  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
๖๒. นายสุทัน  มุมแดง  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๓. น.ส. กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์  ส านักงานมหาวิทยาลัย   คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๔. น.ส. ชุติมา  เพชรรัตน์  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๕. น.ส. นงนุช  ผ่องศรี  ศูนย์สิ่งแวดล้อม    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๖. น.ส. ชนัญชิดา อยู่เดช  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๗. น.ส. สายใจ  อยู่แท้กูล  คณะวิทยาการจัดการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๘. นายไพรัช  ภู่ระหงษ์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๙. นายณัฐวุฒิ   ตันมณี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขานุการ 
๗๐. น.ส. ทัศนาวรรณ ชมภู่   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
๑.  น.ส. นภาพร  บุญเถิม  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒.  น.ส. เกตุวด ี พันธุ์คุ้มเก่า  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
รำยนำมคณะกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม (เนื่องจำกติดภำรกิจ) 
๑. ผศ.ดร. พรภัทร    อินทรวรพัฒน์  รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒. น.ส. กาญจนา ผิวงาม  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๓. อ.ดร. ชรริน ขวัญเนตร  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๔. น.ส. ธิติมา แก้วมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๕. น.ส. รณิดา ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๖. อ.ดร. ปนรรฐพร คภหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๗. นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่  ส านักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๘. นางจันทรา เลิศอนันต์  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๙. น.ส. วรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย  กองกลาง    คณะท างาน 
๑๐. น.ส. ณฐยา ศัลย์วิวรรธน ์  กองคลัง     คณะท างาน 
๑๑. อ.ดร.นกุล      ฤกษ์จริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๒. นางรัตติการ วงศ์นิติกร  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๑๓. ดร.ณัฎฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๑๔. น.ส. เอมอร ศรีเกษม  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๑๕. น.ส.ชลากร อยู่คเชนทร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน (อาสา๓) 
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หน้า ๔                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

เริ่มกำรประชุมเวลำ ๑๕.๐๐ น. 

   ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
 
       วำระท่ี ๑.๑  กำรเลื่อนประชุมกำรจัดกำรควำมรู้ 
  
          สรุปเรื่อง  ประธานที่ประชุมชี้แจงเหตุผลการเลื่อนการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ เนื่องจาก
ท่านอธิการบดีต้องประชุมในวาระเร่งด่วน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู้มาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

      มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระท่ี ๑.๒  ก ำหนดกำรส่งเล่มสรุปกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน/ส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 ๒๕๖๒ 

 

          สรุปเรื่อง  ก าหนดการส่งรูปเล่ม สรุปการด าเนินการการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานส่งภายในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยท าบันทึก
ข้อความส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ก าหนดชื่อเรื่อง ขอน าส่งสรุปการด าเนินการการจัดการความรู้
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ แนบไฟล์สรุปการด าเนินการการจัดการความรู้ (PDF File) เรียน รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ส่งถึง นายณัฐวุฒิ  ตันมณี ก าหนดสิทธิ์ ตรวจเอกสาร ส าหรับรูปเล่มสรุปการด าเนินการมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

สำยวิชำกำร รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
สำรบัญ 
๑. หลักการและเหตุผลในการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

๑.๑ การก าหนดประเด็นความรู้ 
๑.๒ การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

๒. แนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ 
๒.๑ กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผุ้มีประสบการณ์ตรง 
๒.๒ การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน 

๓. การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
๓.๑ แนวทางการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

๔. ภาคผนวก 
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
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หน้า ๕                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

- โครงการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- เอกสารหลักฐานการน าองค์ความรู้ไปใช้ เช่น มคอ.๓ หรือโครงการวิจัย หรือ

บทความ  
 

   สำยสนับสนุน คู่มือกำรปฏิบัติงำนของสำยสนับสนุน (ตำมระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย ๕ ขั้นตอน) 
 สำรบัญ 

๑. หลักการและเหตุผลในการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
๑.๑ การก าหนดประเด็นความรู้ (ข้ันตอนที่ ๑) 
๑.๒ การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (ข้ันตอนที่ ๒) 

๒. คู่มือการปฏิบัติงาน 
๒.๑ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(ข้ันตอนที่ ๓) 
๒.๒ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (ข้ันตอนที่ ๔) 

๓. การน าคู่มือการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
๓.๑ ผลลัพธ์ที่ได้จากการน าคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (ข้ันตอนที่ ๕) 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาภายหลังการน าคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (ข้ันตอนที่ ๕) 

๔. ภาคผนวก 
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- โครงการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- เอกสารหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการน าคู่มือการ

ปฏิบัติงานไปใช้งานจริง  
 

      มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   

       วำระท่ี ๒.๑  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
    ครั้งที ่๓(๑๘)/๒๕๖๒  
 

          สรุปเรื่อง ตามที่ได้มีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ ๓(๑๘)/
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น           
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

  
       มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๓(๑๘)/๒๕๖๒ 
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หน้า ๖                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

วำระท่ี ๓.๑  รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) หรือผลกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับส่วนงำน/หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

 

   สรุปเรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน หรือ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำน/ส่วนงำน 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
ผู้รำยงำน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นางนวลปราง รักษาภักดี 
๒ คณะวิทยาการจัดการ (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน ผศ. สาวิตรี กาศสนุก 
๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน อ.ดร. ศุภสิริ บุญประเวศ  
๔ คณะครุศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน ผศ. ภริมา วินิธาสถิตย์กุล 
๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ 
๖ คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นายอุทัย  ช านาญกิจ 
๗ โรงเรียนการเรือน (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน น.ส. ดวงสุดา บุญพบ 
๘ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน อ.ดร. อังค์ริสา  แสงจ านงค ์
๙ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน อ.ดร. ดนุสรณ์  กาญจนวงศ ์

๑๐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นางวิภาดา  แซล่้อ 
๑๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นายอุดมศักดิ์ สนัน่ล า 
๑๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นางวาสนา  จักร์แก้ว 
๑๓ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน นายศุภพล  กิจศรีนภดล 
๑๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน น.ส. อินทิรา  ไพรัตน ์
๑๕ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ 
๑๖ ส านักกิจการพิเศษ (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน นางแก้วตา  ยอดไทย 
๑๗ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่าน นายวฒันะวุฒิ  ช้างชนะ 
๑๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน  น.ส. ณยดา  ทองศร ี
๑๙ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน น.ส. วาสนา  จนัทร์จา่ย 
๒๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน น.ส. ชัยญามล  เลิศสงคราม 
๒๑ ส านักบริหารกลยุทธ์ (รอบ ๙ เดือน) ผ่าน น.ส. พรสรวง  เพ็งพริ้ง 
๒๒ ส านักงานมหาวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร  อภิรัตน์ 

 
       มติที่ประชุม รับทรำบ 
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หน้า ๗                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 

       วำระที ่๔.๑ ผลกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน) 
                              ระดับมหำวิทยำลัย 
 

   สรุปเรื่อง ผศ.ดร.ประศาสน์  นิยม รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน ผ่าน ส าหรับการประเมินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมิน ผ่านเรียบร้อย แต่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ การท าการจัดการความรู้มีจุดมุ่งหมาย ๒ ประการคือ ต้อง
ได้องค์ความรู้ และต้องใช้องค์ความรู้ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าคณะท างานการจัดการความรู้ได้
ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการน าเสนอในรูปแบบ Infographic   
 
       มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
       วำระท่ี ๔.๒ Show & Share น ำเสนอองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน/  
                              ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 สรุปเรื่อง สำยวิชำกำร 
 

   บัณฑิตวิทยำลัย  
   ด้ำนผลิตบัณฑิต “แนวทำงและหลักกำรในกำรพัฒนำเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภำพ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ตัวแปรและระดับการวัด ความส าคัญของ    
ตัวแปร เครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา จ านวน ๒ คน ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้การพัฒนา
เครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการท าดุษฏีนิพนธ์ ดังนี้  
    ๑. ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรของอาจารย์
ชาวต่างชาติที่สอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร (หนังสือ
การได้รับประโยชน์การเข้าร่วมโครงการแนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ) 
    ๒. ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าสติของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
(หนังสือการได้รับประโยชน์การเข้าร่วมโครงการแนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ) 
 

   ด้ำนวิจัย “แนวทำงและหลักกำรในกำรพัฒนำเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภำพ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ตัวแปรและระดับการวัด ความส าคัญของ    
ตัวแปร เครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน ๑ ท่าน น าความรู้ไปพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ โครงการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หนังสือการได้รับประโยชน์การเข้าร่วมโครงการแนวทางและหลักการใน
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ) 
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หน้า ๘                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร คู่มือปฏิบัติงำน “กระบวนกำรจัดสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  
    ๑. ผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจรายละเอียด เข้าใจ
ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้มีประสิทธิภาพ 
    ๒. นักศึกษาเข้าใจรายละเอียด และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนด าเนินการขอสอบ
วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ   
จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้น าคู่มือกระบวนการจัดสอบฯ เผยแพร่เป็นเอกสาร            
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติงานจัดสอบได้ ส าหรับนักศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการขอสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างเข้าใจในช่วงเวลาที่ใช้คู่มือกระบวนการขอสอบฯ มีนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยื่นเรื่องขอสอบได้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามกระบวนการนี้ได้และเข้าใจ 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ด้ำนผลิตบัณฑิต “แนวทำงกำรพัฒนำบัณฑิตด้ำนสังคม (Soft Skill)”  
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 

    ๑. ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสังคมของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    ๒. คณะและหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว 
    ๓. คณะประสานกับหลักสูตรในการเขียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการเรียนการสอน 
(มคอ.๓) เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้านสังคม 

การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. การจัดกิจกรรม SDU มีโชว์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “HUSO ด ารงคุณค่าในสิ่งที่มี 
๘๕ ปี สวนดุสิต @ โพลค่าเฟ่” ซึ่งเป็นกิจรรมที่เปิดพ้ืนที่หรือเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถตามที่นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะในการระดมความรู้ 
    ๒. การก าหนดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอน และใน มคอ.๓ ที่เน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Integrated Learning เพ่ือจะช่วยพัฒนาผู้เรียนสในด้านสังคมให้
มากยิ่งขึ้น 
 

ด้ำนกำรวิจัย “แนวทำงกำรสร้ำงชุดโครงกำรวิจัยทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย”  

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. สร้างทีมวิจัยโดยอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นเก่าและนักวิจัยรุ่นใหม่ 
    ๒. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติและแผนวิจัยของมหาวิทยาลัย 
    ๓. เลือกประเด็นวิจัยที่ผู้วิจัยมีศักยภาพในการลงมือปฏิบัติ โดยค านึงถึง ความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถในการสร้างทีมวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ พ้ืนที่วิจัย เช่น วิทยาเขต ศูนย์ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง และภาคเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ 
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หน้า ๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มีแนวทางในการสร้างชุดโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขึ้น อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งโครงร่างวิจัยที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
จ านวน ๒๐ โครงร่างการวิจัย จ าแนกได้ ดังนี้  

 - การเชื่อมโยงกับศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ๖ โครงร่างวิจัย   
 - การเชื่อมโยงกับศาสตร์การพยาบาลและสุขภาวะ ๓ โครงร่างวิจัย  
 - การเชื่อมโยงกับศาสตร์การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๒ โครงร่างวิจัย 
 - การเชื่อมโยงกับศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ ๔ โครงร่างวิจัย 
 - การเชื่อมโยงกับศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ (นิเวศ ชุมชน วัฒนธรรม) ๕ โครงการ 
 
สำยสนับสนุนวิชำกำร คู่มือกำรปฏิบัติงำน “คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์”  
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 

    ๑. หลักการและเหตุผล เขียนให้เห็นว่าเป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร 
    ๒. วัตถุประสงค์ 
    ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๔. นิยามศัพท์ ควรเป็นค าส าคัญไม่ใช่ค าท่ัวไป 
    ๕. การรวบรวมข้อมูลบริบทการด าเนินงานของกระบวนการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
    ๖. ทบทวนวรรณกรรรม 
    ๗. ผลการศึกษา (วิจัย) วิจารณ์ 

การน าองค์ความรู้ ส าคัญที่ ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้  บุคลากรสายสนับสนุน                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าคู่มือการปฏิบัติการส าเร็จ จ านวน ๖ ท่าน   
 
   คณะครุศำสตร์  
   ด้ำนผลิตบัณฑิต “รูปแบบกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่สอดคล้อง       
กับบริบทของห้องเรียน” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. เน้นเรื่องทักษะส าคัญที่ตรงกับสาขาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
    ๒. การปรับตัวเข้ากับงานหรือสถานฝึกประสบการณ์ ต้องมีความระมัดระวังเรื่อง
ส่วนตัว การโพสต์ข้อความ 
    ๓. ความปราณีตในการท างาน ใส่ใจรายละเอียดของงาน 
    ๔. การออกเสียงควบกล้ า การใช้เสียงควบกล้ าเป็นเรื่องส าคัญส าหรับวิชาชีพครู 
    ๕. การเตรียมตัว เตรียมสื่อก่อนสอน 
    ๖. การเขียนแผนการสอน  
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หน้า ๑๐                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ การเขียนแผนการสอน อาจารย์นิเทศ
ต้องเน้นให้นักศึกษาฝึกสอนเขียนแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการสอนที่อยู่ในแผนการสอนให้เป็น 
Active Learning กิจกรรมเกมหรือกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น และสิ่งที่ต้องค านึงถึงการใช้ภาษา          
ในแผนการสอน 
 

   ด้ำนกำรวิจัย “กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรสู่กำรตีพิมพ์” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. สร้างบทความที่มีคุณภาพโดยเขียน/เรียบเรียง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดและ
น าไปใช้ประโยชน์อาจตั้งค าถามหรือน าเสนอประเด็นใหม่ๆ 
    ๒. เรียบเรียงและน าเสนอโดยประสบการณ์ของผู้เขียนและอยู่บนฐานวิชาการ ทั้งนี้
อาจน าเสนอโดยการวิเคราะห์ วิจารณ์ เน้นน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
    ๓. บทความวิชาการต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ บทน า เนื้อหาสาระ บทสรุป และการอ้างอิง 
    ๔. ศึกษาวารสารแต่ละส านัก กล่าวคือ หากจะส่งตีพิมพ์ส านักใด ให้ท าความเข้าใจว่า
รูปแบบของบทความนั้นสอดคล้องกับแนวทางของวารสารนั้นๆ 
    ๕. การที่ผู้เขียนใช้อักขราวิสุทธิ์ ตรวจความซ้ าซ้อนของบทความจะได้รับการพิจารณาง่ายขึ้น 
    ๖. การจัดรูปแบบ (Format) ให้ตรงกับวารสารนั้นๆ เป็นด่านแรกที่จะได้รับการพิจารณา 
    ๗. บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ คือให้เข้าไปอยู่ในเครือข่ายของบทความ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ มีผลงานอาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 
    ๑. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
    ๒. ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพ่ือนที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ๓. การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
    ๔. การพัฒนาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานจินตวิศวกรรม 
    ๕. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ซึ่งมีการตีพิมพ์มากกว่าปี ๒๕๖๐ 
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ เงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ใน           
การขอปรับต าแหน่งช านาญการ มีประเด็นดังนี้ 
    ๑. หัวข้อไม่ชัดเจน จึงท าให้ท าคู่มือไม่ได้ 
    ๒. ต้องมีท่ีปรึกษาหลัก ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบหรือกลั่นกรองก่อนส่งมหาวิทยาลัย 
    ๓. แยกประเภทหรือประเด็นของคู่มือการปฏิบัติงานและทิศการท างาน ยังไม่ชัดเจน 
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หน้า ๑๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

    ๔. แต่งตั้งท่ีปรึกษาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหลักเป็นที่ปรึกษา 
    ๕. การติดตามการด าเนินงานก าหนด ๒ เดือนต่อครั้งในการส่งงาน 
    ๖. ให้บุคลากรตามเกณฑ ์จ านวน ๖ คนเป็นกลุ่มแรกที่ด าเนินการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ บุคลากรสายวิชาการจ านวน ๖ คน    
มีแนวทางและหัวข้อเรื่องท่ีจะใช้เป็นแนวทางการท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
   คณะวิทยำกำรจัดกำร  
   ด้ำนผลิตบัณฑิต “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning       
แบบ Game-Base Learning” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. Concept กับ Active Learning 
    ๒. เป้าหมายการน าเกมส์มาใช้ 
    ๓. การออกแบบกิจกรรม Game Base 
    ๔. รูปแบบเกมส์ 
    ๕. Tactics 
    ๖. ปัญหาจากการใช้ Game Based Learning 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
   ๑. รายวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล ก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์โดยเนื้อหาของ
เกมส์เกี่ยวข้องการเรียนรายวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล และแข่งขันกันภายในห้องเรียน ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ 
บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกและน่าเรียนรู้ 
   ๒. รายวิชาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มพัฒนาการ เล่น
เกมส์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ออกแบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นเกมส์ คือการไม่น า Outcome เป็นตัวตั้งท าให้การออกแบบไม่
ตรงกับโจทย์ ควรน าความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

   ด้ำนวิจัย “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรก ำหนดหัวข้อวิจัยย่อยเพื่อกำรจัดท ำข้อเสนอแผน
โครงกำรวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุน” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. การคิดโจทย์วิจัยใหญ่ควรเริ่มต้นอย่างไร 
     ๑.๑ เริ่มต้นจากการพิจารณาจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ๑.๒ การก าหนดหัวข้อวิจัยและวิจัยย่อย 
     ๑.๓ พิจารณาจากแหล่งทุน 
     ๑.๔ มุมมองการพิจารณาทุนจาก วช. 
    ๒. เทคนิคในการเขียนแผนเพ่ือให้ตอบโจทย์ Impact เพ่ือให้แผนวิจัยมีความโดดเด่น 
     ๒.๑ ก าหนดประเด็นย่อย 
     ๒.๒ เลือกประเด็นส าคัญ 
     ๒.๓ ระบุผลกระทบ 
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หน้า ๑๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้
ประยุกต์ใช้โดยการพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติทุน 
    ๑. โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจกค้าปลีกชุมชนที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันด้านการเงิน 
    ๒. โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการวางแผนการออมอย่างยั่งยืนเพ่ือชีวิตพอเพียงในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
    ๓. โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ทางการเงินส าหรับผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
    ๔. โครงการวิจัย เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่จ้าง
งานผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกันรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
    ๕. โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการนวดแผน
ไทยของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย 
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำร เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี คณะวิทยำกำรจัดกำร”  
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  แนวปฏิบัติและกระบวนการในการขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี คณะวิทยาการจัดการให้กับหลักสูตร คณะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ หลักสูตร คณะ สามารถน าแนวปฏิบัติ
และกระบวนการที่จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานไปใช้เป็นแนวทางในการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี        
ได้เป็นอย่างด ี
 
   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ด้ำนผลิตบัณฑิต “กำรสอนแบบ Active Learning ผ่ำนกระบวนกำร PLC” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาทราบบทบาทของตนเองในการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
    ๒. ให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประยุกต์ใช้ 
“คู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC” ในการออกแบบการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฎในเอกสาร มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning       
โดยปรากฎในเอกสาร มคอ.๓ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลที่ด้รับจากจ านวนรายวิชาที่มีกิจกรรมการเรียน    
การสอนแบบ Active Learning อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดในภาคการศึกษา 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการพัฒนาแนวปฏิบัติจนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
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หน้า ๑๓                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   ด้ำนกำรวิจัย “กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติแบบมืออำชีพ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. ได้น าแนวปฏิบัติที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
    ๒. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และความรู้ให้กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
     ๑) เผยแพร่ความรู้ “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติแบบมืออาชีพ” 
     ๒) สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
     ๓) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุไปปรับปรุงจนได้
         แนวปฏิบัติที่ดี 
    ๓. ภาคเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. แนวปฏิบัติที่ได้ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแบบมืออาชีพ ไปปรับปรุงจนได้
แนวปฏิบัติที่ดี 
    ๒. น าแนวปฏิบัติที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยคณะท างานการจัดการ
ความรู้ มีการพัฒนาแนวปฏิบัติ สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมมีการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
จนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “กำรท ำต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ และ       
มีแนวทางในการจัดท าคูม่ือเพ่ือยื่นขอต าแหน่งช านาญการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้  บุคลากรสายสนับสนุนของ           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรยื่นขอรับการประเมินต าแหน่งช านาญการ ๑ คน 
 
   คณะพยำบำลศำสตร์ 

ด้ำนผลิตบัณฑิต “กำรพัฒนำแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผล และกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้แบบ Active Learning” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  ทุกสาขาวิชาได้แนวปฏิบัติในการพัฒนาแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ ทุกสาขาวิชาวางแผนน าแนวปฏิบัติ   
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาของแต่ละสาขา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

   ด้ำนกำรวิจัย “แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ในกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำร” ๕ สาขา ได้แก่ 
    ๑. การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
    ๒. การพยาบาฃเด็กและวัยรุ่น 
    ๓. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
    ๔. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
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หน้า ๑๔                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

    ๕. การพยาบาลชุมชน 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ทุกสาขาวิชาได้แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
ในการสร้างผลงานวิชาการภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและภาระงาน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ ทุกสาขาวิชาได้แนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ในสาขาการสร้างผลงานวิชาการภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและภาระงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “แนวปฏิบัติหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำรกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ท าให้เกิดความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ช่วยลดปัญหา
ข้อผิดพลาด และเกิดความรวดเร็วในการด าเนินงาน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ เริ่มน าไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
   โรงเรียนกำรเรือน 

ด้ำนผลิตบัณฑิต “กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกวดแข่งขันด้ำนอำหำร” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในประเด็น          
ที่เกี่ยวข้องกับ รายการแข่งขัน การเลือกและการสมัครเข้าแข่งขัน กฎ/กติกาต่างๆ ที่ควรทราบ การเตรียมความพร้อม 
(ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่จะเตรียมส าหรับการเข้าประกวดแข่งขัน การออกแบบอาหาร ตลอดจนการจัดตกแต่งจาน และ
การจัดท าสูตรอาหาร) การฝึกซ้อม (วินัยและแผนการฝึกซ้อม) การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน (วัตถุดิบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ 
ร่างกายและจิตใจของผู้เข้าแข่งขัน) ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมสู่      
การประกวดแข่งขัน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารคู่มือไปยังหน่วยงานภายในโรงเรียนการเรือน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการประกวดแข่งขัน ประสบ
ความส าเร็จได้รับรางวัล ร้อยละ ๙๘.๖๓ โดยโรงเรียนการเรือนสรุปผลการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับโอกาสแสดงศักยภาพ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   ด้ำนกำรวิจัย “กำรพัฒนำโครงร่ำงและแผนกำรวิจัยด้ำนอำหำรแบบบูรณำกำร” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. การก าหนดหัวข้อวิจัยนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ชาติและมหาวิทยาลัย 
    ๒. การพัฒนาโครงร่างในรูปแบบแผนงานวิจัยด้านอาหาร หรือชุดโครงการแบบบูรณาการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ บุคลกรสายวิชาการโรงเรียนการเรือน
น าคู่มือไปปรับใช้ควบคู่กับกิจกรรม Researcher Club โดยมีบุคลากรจ านวน ๙ คน ยื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย   ด้าน
อาหารในรูปแบบบูรณาการ จ านวน ๙ ชุดโครงการ 
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หน้า ๑๕                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “กำรจัดส่งข้อมูลข่ำวสำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ได้กระบวนการในการส่งข้อมูลข่าวสาร         
ที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ได้รูปแบบในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถน ารายงาน  
ผลการด าเนินงานไปตอบตัวชี้วัดต่างๆ ได้  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  โรงเรียนการเรือนได้น าคู่มือ          
การปฏิบัติงานการจัดส่งข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็น
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็น   
ไปในรูปแบบเดียวกัน 
 
   โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  

ด้ำนผลิตบัณฑิต “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำสื่อกำรสอนด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
หน้ำชั้นเรียนที่ทันสมัย” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เป็นการพูดถึง        
การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ที่อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องการทักษะ ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ทักษะกิจกรรม  หรือทักษะ 
หน้าชั้นเรียนที่ทันสมัย ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมหน้าชั้นเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากท่ีสุด ประกอบด้วย  
    ๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    ๒. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
    ๓. ทักษะชีวิตและอาชีพ สิ่งที่ผู้สอนยุคใหม่ต้องมี คือ วิธีคิดท่ีแตกต่างจากเดิม อาจเริ่ม
จากการเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน การประเมินผลควร
มุ่งเน้นที่การประเมิน สมรรถนะ ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  นักศึกษาได้รับการจัดการเรียน      
การสอนที่ทันสมัยรวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สื่อสมัยใหม่ในการสร้างผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ที่ดี เช่น การผลิตผลงานเพ่ือน าไปใช้ในการแข่งขันโครงการออมสิน Smart Idea  
 

   ด้ำนกำรวิจัย “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรน ำผลกำรวิจัยทำงกำรท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ แนวทางการน าผลวิจัยทางการท่องเที่ยวไปใช้
ประโยชน์ใน ๕ มิติประกอบด้วย 
    ๑. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
    ๒. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
    ๓. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
    ๔. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
    ๕. การใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่และชุมชน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  การจัดการความรู้ด้านการวิจัย        
ได้ท าการสรุปออกมาเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้
ด าเนินการคู่ขนานพร้อมกับฝ่ายวิจัยของคณะในการพัฒนาชุดโครงการต่างๆ ตามแผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
ผลที่ได้จึงสะท้อนผ่านชุดวิจัยและการวิเคราะห์แนวทางการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยเป็นส าคัญ 
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หน้า ๑๖                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำร Mindset เพื่อสร้ำงสุขในกำร
ท ำงำน” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ Mindset แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ Growth 
Mindset หมายถึง วิธีคิด หรือกรอบความคิดที่มุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าที่ดีขึ้น เจริญขึ้น หรือมีคุณธรรม
สูงขึ้น มักให้ผลในเชิงความสุขและความอ่ิมเอมที่ได้คิดหรือท า ในขณะที่ Fixed Mindset หมายถึง วิธีคิดที่ยึดติด คิดลบ 
ไม่มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนจะท าได้ง่าย ต่อต้านความคิดเชิงบวก ไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างมีข้อจ ากัด เพ่ือปกป้อง
ตนเองจากความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ โดยเชื่อว่าความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการสร้างสรรค์ของคนเรา
นั้น ได้ถูกก าหนดมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากผลการศึกษาพบว่า ที่มาส าคัญของ Fixed Mindset มาจากความ
กลัวของคนนั่นเอง ความกลัว “FEAR” ท าให้คนปกป้องตัวเองจากทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นกลัวความล้มเหลว กลัว
ผิดพลาด กลัวคนมองไม่ดี กลัวท าไม่ได้ กลัวต้องท างานมาก กลัวเจ้านายไม่เห็นคุณค่า กลัวเพ่ือนไม่รัก ฯลฯ  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้     
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการท างาน น ามาซึ่งบรรยากาศการท างาน       
ในองค์กรที่มีความสุขมากยิ่งข้ึน สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรให้มากยิ่งข้ึน  
 
   โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง 

ด้ำนผลิตบัณฑิต “กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์สร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ โดยบูรณำ
กำรกับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. อาจารย์ผู้สอนต้องตั้งประเด็นค าถามและให้ความเห็นที่อาจย้อนแย้งกับข้อมูลของ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาท าการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปได้อย่างมีเหตุผล 
    ๒. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มที่คละสมาชิกกลุ่มจากทั้ง ๓ หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเดียวกันและน าเสนอผลที่อาจจะมีทั้งผลที่เป็นเอกภาพ หรือผลที่เป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่
มีเหตุผลประกอบ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง       
จัดกิจกรรมสนทนาประสาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยปูพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีกฎหมายมหาชนเป็นแกนกลาง รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดหัวข้อเสวนาประจ าเดือนของกลุ่มและ
น าเสนอข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมองทั้ง ๓ ศาสตร์ 
 

   ด้ำนกำรวิจัย  
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ การก าหนดปัญหาวิจัยทางสังคมศาสตร์       
ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องมองสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นแบบองค์รวมเสียก่อน เพ่ือให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีในสถานการณ์นั้นๆ ก่อนจะก าหนดขอบเขตวิจัยเพ่ือศึกษาในเชิงลึกด้วยระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งทฤษฎีที่จะน ามาท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว การเขียนข้อเสนอการวิจัยทั้งในรูปแบบชุดโครงการ
และโครงการเดี่ยว ความส าคัญที่การเขียนวัตถุประสงค์ของแผนงานที่แสดงให้เห็นผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
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หน้า ๑๗                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

(Outcome) ที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ให้ทุนต้องการ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่รัฐต้องการให้งานวิจัยนั้นน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงทั้งในรูปของนโยบายและนวัตกรรมที่พร้อมน าไปขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง        
ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่ร่วมกันและประกอบด้วย  โครงการย่อยที่บูรณา
การความรู้ของอาจารย์ข้ามหลักสูตรและคณะโดยจัดกิจรรม “การออกแบบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสมเพ่ือหาโจทย์วิจัย      
ในชุมชน” โดยลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งน าไปสู่การจัดท าชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนการจัดการทรัพยากรนาเกลือ
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร “กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร สู่กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ”  
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ การท างานระหว่างสายสนับสนุนและ        
สายวิชาการจะมีรูปแบบของทีมงาน โดยมีเป้าหมายของงานเป็นหลัก (การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์) กล่าวคือ
นอกจากแต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบจากงานหลักแล้ว ยังต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการท างานระหว่างกัน
เพ่ือให้ผลของงานแต่ละงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ขณะที่ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ก าหนด
ด้านเนื้อหาและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ฝ่ายสนับสนุนจึงควรมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้นในการก ากับกิจกรรม
เหล่านั้นให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นตามตัวบ่งชี้ การตรวจสอบ
ควบคุมการเบิกจ่าย การประสานงาน การให้ความคิดเห็นแก่ทีมงาน และการร่วมด าเนินการ น าไปสู่การสรุปผลโครงการ     
ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ การออกค าสั่งปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน หรือการเสนอรายชื่อคณะท างานในโครงการของโรงเรียนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่ง จะก าหนดให้เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนเข้ามาเป็นคณะกรรมการโดยท าหน้าที่ในการประสานงาน การท าบันทึกการประชุม การก ากับติตดตาม
กิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ รวมทั้งการรเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบการท ารายงานสรุปโครงการ และ   
การประกันคุณภาพ โดยท างานควบคู่ไปกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ 

ด้ำนผลิตบัณฑิต “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมศักยภำพด้วยกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรสอน” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. ครูผู้สอนในระดับชั้นบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต KM ได้รูปแบบการสอน SHAR 
    ๒. ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ KM ได้รูปแบบการสอน ๖ ส. 
    ๓. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ KM ได้รูปแบบการสอน LAORR 
    ๔. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ KM ได้รูปแบบการสอน ๔ ร. 

การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
- การพัฒนารูปแบบการสอน ด้วยกระบวนการ PLC ระดับชั้นบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต 
  ๑. See & Sound รูปแบบการสอน SHAR ครูจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนใจอยากรู้

อยากเห็นผ่านการมองและการได้ยิน 
  ๒. Hand ผู้เรียนเรียนรู้จากการสัมผัส ส ารวจอุปกรณ์และสื่อของจริง 
  ๓. Action ผู้เรียนลงมอืปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการต่างๆ 
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หน้า ๑๘                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

  ๔. Refection ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูดหรือแสดงท่าทาง ฯลฯ 
 
- การพัฒนารูปแบบการสอน ด้วยกระบวนการ PLC ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓  รูปแบบการสอน ๖ ส. 
  ๑. สนใจ ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียนรู้ โดยเลือกใช้สถานการณ์ 

        สือ หรือค าถาม 
  ๒. ส ำรวจ ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสนการสังเกต มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ 
  ๓. สงสัย ครูและผู้เรียนตั้งประเด็นค าถามในการสืบค้น 
  ๔. สืบค้น ครูและผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ใน

        ประเด็นที่น่าสนใจ 
  ๕. สรุปผล ผู้เรียนรวบรวมและจัดระบบความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้ 
  ๖. แสดง ผู้เรียนจัดแสดงผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่องราว  

           การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 
- การพัฒนารูปแบบการสอน ด้วยกระบวนการ PLC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  รูปแบบ

การสอน LAOR R 
  ๑. Leading to Learn ครูน าเข้าสู่การเรียนรู้โดยสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
  ๒. Activity ผู้เรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติร่วมกัน 
  ๓. Opportunity เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้จากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้

        เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
  ๔. Recreate to apply ครูน าเข้าสู่การเรียนรู้โดยสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
  ๕. Reflection บันทึกและน าเสนอสาระของสิ่งที่เรียนรู้ตามความเข้าใจของตนเอง 
- ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ KM ได้รูปแบบการสอน ๔ ร.  
  ๑. ระลึก ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  ๒. ร่วมเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งขยายความรู้ ความเข้าใจของ

        ตนเองให้กว้างขวาง เพ่ือเก็บเก่ียวและเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ใหม่ 
  ๓. รวบรวม ผู้เรียนฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  ๔. ริเริ่ม ผู้เรียนได้มีโอกาสริเริ่ม สร้างสรรค์ และแสดงผลงานจากความรู้ของตนเอง 
 

   สำยสนับสนุนวิชำกำร 
   ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย “กำรรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสำธิตละอออุทิศ” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน        
เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ ใช้องค์ความรู้เป็นตัวแบบที่บุคลากร
สายวิชาการสามารถรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
 
 

29



หน้า ๑๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

 
 
   ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี  
   ด้ำนผลิตบัณฑิต “โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพให้กับผู้น ำ
นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. ได้แนวทางพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ๒.สรุปในการท ากิจกรรมของนักศึกษาทกุหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ๓. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพตามหลัก PDCA 
    ๔. นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการด าเนินกิจกรรมโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ มีการประเมินผลการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกประกันคุณภาพให้กับผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการด าเนินการและ
ขั้นตอนต่างๆ ในเล่มสรุปการท ากิจกรรม การถอดองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   ด้ำนกำรวิจัย “โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำร แก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน หรืองำนวิจัยก ำหนดโครงสร้ำงของทีม KM” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ องค์ความรู้จากการวิจัยเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรสายวิชาการน ามาใช้ประโยชน์ในการท าต าแหน่งทางวิชาการ และการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้   ได้ถอดองค์ความรู้จากบุคคลากร 
สายวิชาการ จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

สำยสนับสนุนวิชำกำร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในวิทยำเขตสุพรรณบุรี” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ สกัดความรู้จากคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมสมองร่วมกันพิจารณาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน น าองค์ความรู้ที่ได้มา
จัดท าเป็นคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีศึกษา
คู่มือและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
   ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ “แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. การเขียนโครงการ 
    ๒. แผนการจัดประสบการณ์ 
    ๓. การประสานงานผู้สอน สถานที่ ผู้ปกครอง อาหาร 
    ๔. การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    ๕. การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
    ๖. การท างานข้ามสายงาน   
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   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. คู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    ๒. การจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยบรรลุตาม 
        วัตถุประสงค์ 
 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ “แนวทำงกำรรวบรวมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะและหลักสูตร” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ์สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้เชิงรุก จากทุกช่องทางการสื่อสาร
        โดยเฉพาะคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อาจารย์ของคณะและหลักสูตร ที่สามารถ
        เข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
    ๒. กระบวนการส่งและตรวจสอบข้อมูลในคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะต้องมีการ
        ตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ให้
        ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง ก่อนการจัดท าและเผยแพร่คู่มือออกไปสู่คณะและ
        หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงข้อมูลตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาคือ 
        รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
    ๓. การปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะ Single search ในหน้าเว็บไซต์ของ
        ส านักวิทยบริการฯ  
    ๒. การจัดท าคู่มือการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า และข้ันตอนการใช้งาน SSID Dusit-
        Café ส าหรั บบริ ก า ร  Free Wifi ใน  Café Library ใน รู ปแบบ  Infographic                      
    ๓. การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะ Single search ในหน้าแรกของ 
        เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
 
   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน “กำรใช้งำนโปรแกรมทดลองค ำนวณเกรดเฉลี่ย” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ อาจารย์และนักศึกษาสามารค านวณผล     
การเรียนล่วงหน้าได้ โดยใช้งานโปรแกรมทดลองค านวณเกรดเฉลี่ย เพ่ือใช้ในการวางแผนการเรียนให้ได้ผลการเรียน       
ตามเกณฑ์การศึกษา และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้  ส านักส่งเสริมวิชาการและ             
งานทะเบียน ได้ติดตั้งโปรแกรมทดลองค านวณเกรดเฉลี่ยไว้ที่เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
ที่ http://www.regis.dusit.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าใช้งานจ านวน
ทั้งสิ้น ๒,๘๑๓ ครั้ง 
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หน้า ๒๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

 
 
   สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม “กำรให้บริกำรโปรแกรมภำษำอังกฤษมัลติมีเดีย       
ชุด English Discoveries Online” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  ดังนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้
แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ าสถาบันภาษาฯ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือคัดเลือกและ
ก าหนดองค์ความรู้จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนั้นได้ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงาน          
แก่บุคลากร พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ และพัฒนาออกมาเป็นองค์
ความรู้  ในลักษณะคู่มือปฏิบัติงาน   
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. บุคลากรของสถาบันภาษาฯ สามารถให้ข้อมูลการใช้งาน และอบรมการใช้งาน
        โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discovery Online ได ้
    ๒. ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถเข้าใจการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษฯ และฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
 
   สถำบันวิจัยและพัฒนำ “กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิและกำรให้บริกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ดังนี้ 
    ๑. ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
        พัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะ 
    ๒. หน่วยบริหารนวัตกรรมฯ ตรวจสอบนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอ
        อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับความเป็นไปได้ในการด าเนิน
        ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิหรือ
        พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ๓. เชิญประชุมเพ่ือเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี 
        ประสบการณ์อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ๔. เสนอคณะกรรมการบริหารการวิจัย เพ่ือพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 
    ๕. มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือพัฒนา โดยหน่วยบริหารนวัตกรรมด าเนินการ
        ท าพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
    ๖. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักวิจัยและ 
        ผู้ประกอบการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
    ๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
        ประสบการณ์ในการท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
    ๒. การเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิและให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามการอนุญาตให้ใช้
        สิทธิ และการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เขียนไว้ในกระบวนการคู่มือการ 
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หน้า ๒๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

        ปฏิบัติงาน การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีจ านวน 
        ทั้งสิ้น ๙ รายการ 
    ๓. การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักวิจัยและ
        ผู้ประกอบการ 
 
   ส ำนักกิจกำรพิเศษ “กำรบ ำบัดน้ ำในสระว่ำยน้ ำ” 
   สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 
    ๑. มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประกอบด้วย เกณฑ์
มาตรฐานในการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการสระว่ายน้ า เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้ า
สระว่ายน้ า วิธีการตรวสอบคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า การปรับค่า pH ให้เหมาะสมกับน้ าในสระว่ายน้ า การใช้ชุดทดสอบ
คุณภาพน้ า (TEST KIT) การแต่งกายของผู้ใช้สระว่ายน้ า 
    ๒. กระบวนการและข้ันตอนระบบบ าบัดน้ าของสระว่ายน้ า การบ าบัดน้ ามีความส าคัญ
อย่างไร การหมุนเวียนน้ าในสระว่ายน้ าที่นิยมใช้ ๒ ระบบ ระบบบ าบัดน้ าของสระว่ายน้ าที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมีอยู่ ๓ 
ระบบขั้นตอนการบ าบัดน้ าในระบบน้ าเกลือ (Salt Chlorine System) การดูแลระบบทางด้านศักยภาพของสระว่ายน้ า 
กระบวนการบ าบัดน้ าทางกายภาพ และระบบน้ าเกลือ 
    ๓. แนวทางการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา ผู้ดูแลสระว่ายน้ ามีความรู้ในการ
ควบคุม ดูแล รักษา โดยสามารถบ าบัดน้ าในสระว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ   
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การบ าบัด
น้ าเสียในสระว่ายน้ าได้น ามาถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น ามาปฏิบัติในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการสระว่ายน้ า ซึ่งส านักกิจการพิเศษได้ก าหนดให้มีการลงพ้ืนที่
เพ่ือเป็นการติดตามทวนสอบ ซึ่งพบปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป โดยปัญหาที่พบ ส านักกิจการพิเศษมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงแล้วเบื้องต้น โดยมีหลักฐานซึ่งบันทึกในบทที่ ๔ ของ คู่มือปฏิบัติงาน การบ าบัดน้ า
ในสระว่ายน้ า 
  
   ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย “คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรเขียนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมืออำชีพประเด็นควำมรู้ กำรเขียสรุปใบน ำวำระ” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ น าแนวความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบ         
เป็นแนวปฏิบัติที่ด ีถูกต้อง ชัดเจน ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ เนื้อหาสาระ ซึ่งผู้เขียนจะส่งสารควรที่จะต้อง  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะสามารถใช้ทักษะการเขียนในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมากที่สุด โดยไม่มีความ
ผิดเพี้ยนหรือพลิกแพลงจนความหมายคลาดเคลื่อนได้ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้  สามารถน าการเขียนมาปรับ            
ในการเขียนใบน าวาระให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning        

เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำอัตลักษณ์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” 
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หน้า ๒๓                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้  คือ THINK การปรับแนวคิดเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาและตรงกับความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ 
Active Learning มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ประกอบด้วย TO(OL) 
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่าน Mobile Phone หรือ iPad ควบคู่กับการใช้ Applications 
และเกมส์ต่างๆ ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นและสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน TAKE(ACTION) การจัดการชั้นเรียนและ
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ของผู้เรียนและผู้สอน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  น ามาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน Active Learning ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ และ ๑/๒๕๖๒ 
 

   ด้ำนกำรวิจัย “กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการท าบทความวิจัยและบทความวิชาการผ่านการน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
การส่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในฐาน TCI กลุ่ม ๑ และ กลุ่ม ๒ และฐาน ACI รวมถึง SCOPUS มีการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการเลือกตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยดูค่า Impact factor และประเด็น   
ที่วารสารต้องการที่จะให้ลงผลงานตีพิมพ์ และมีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการคิดหัวข้องานวิจัยและการทบทวนการใช้
สถิติเบื้องต้นในการท าการวิจัย 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ ได้หัวข้องานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

สำยสนับสนุนวิชำกำร  “กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment 
Report) ของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ได้แนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
ได้พัฒนาตนเองเพ่ือก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น จากต าแหน่งปฏิบัติงานสู่ต าแหน่งช านาญการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ล าปาง มีแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งสามารถด าเนินการ   
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 
ด้ำนผลิตบัณฑิต “Game-Based Learning และสื่อเทคโนโลยีสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ องค์ความรู้ในการบูรณาการ Game Based 

Learning และสื่อเทคโนโลยีสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  อาจารย์ผู้สอนบูรณาการเนื้อหา
รายวิชากิจกรรมการสอนกับ Game Based Learning และสื่อเทคโนโลยี โดยก าหนดไว้ใน มคอ.๓  
 

   ด้ำนกำรวิจัย “กำรเพิ่มประสิทธิภำพงำนวิจัยโดยกำรใช้เทคดนิคกำรวิเครำะห์ท่ีหลำกหลำย” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์

ปัจจัยเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ส าหรับการลดจ านวนตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องที่สนใจ 
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หน้า ๒๔                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก น าเทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางนวิจัย 
 
 
   สำยสนับสนุนวิชำกำร “กระบวนกำรจ่ำยเงินที่รวดเร็ว โปร่งใส” 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ศูนย์การศึกษาได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ         
การเบิกจ่าย และได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่บุคลากรท่านอ่ืนสามารถท างานทดแทนกันได้ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ การท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  นครนายก มีความเข้าใจ สามารถน าคู่มือมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรเขียนแผนธุรกิจ” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 

    ๑. ศึกษาและส ารวจสภาพแวดล้อมจริงและศึกษาข้อมูลก่อนด าเนินการเขียนแผน
        ธุรกิจในธุรกิจที่สนใจ 
    ๒. เขียนอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายตรงประเด็น 
    ๓. แผนการเงินมีความส าคัญ ควรคิดอย่างรอบคอบ อธิบายให้เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุด  
    ๔. ทดลองท าสินค้าหรือบริการด้วยตนเอง 
    ๕. การท า Presentations ต้องอ่านง่าย ไม่มีเนื้อหามากเกินไป 
    ๖. น าเสนอแผนด้วยความมั่นใจสามารถอธิบายและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 
    ๗. น าเสนอสินค้าหรือบริการที่เห็นชัดเจน 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  นักศึกษาได้น าแนวปฏิบัติที่ดีของ    
การเขียนแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจในเวทีต่างๆ จนได้รับรางวัลชมเชย เช่น โครงการประกวด
แผนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง ๔.๐ ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ด้ำนกำรวิจัย “แนวทำงกำรเขียนงำนวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนต่อเนื่อง” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ ได้จากการจัดการความรู้  จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยวิทยากร                

ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ และสังเคราะห์แนวทางการเขียนงานวิจัยที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน     
ขอทุนงานวิจัย มีแนวทางดังนี้ เลือกหัวข้องานวิจัยที่สนใจ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกท างานวิจัยที่มี
ประโยชน์เพ่ือสังคมที่มีผลกระทบ คัดเลือกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย เขียนรายงานในประเด็นการน าไปใช้ประโยชน์
ครอบคลุมหลายด้าน พยายามอดทนบริหารจัดการชีวิตจัดการความเครียด 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
สามารถเขียนขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ และมีบุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 

สำยสนับสนุนวิชำกำร “พัฒนำศักยภำพเลขำนุกำรในกำรจัดกำรประชุม                         (e-
meeting) อย่ำงมืออำชีพโดยใช้ระบบ SMART SDU TRANG” 
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หน้า ๒๕                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ บุคลากรมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศและ
พัฒนาตนเองเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดประชุม  
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  บุคลากรสามารถใช้งานระบบ          
e-meeting ในการจัดประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย 
 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน  
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต “กำรพัฒนำนักศึกษำตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ สรุปรูปแบบการจัดทักษะการเรียนรู้            

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ 
    ๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิดสร้างสรรค์-ใส่ใจนวัตกรรม-มีวิจารณญาณใน
        การแก้ปัญหา-สื่อสาร-เต็มใจร่วมมือ) 
    ๒. ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี (อัพเดตข่าวสาร-รู้เท่าทันสื่อ) 
    ๓. ทักษะชีวิตและอาชีพ (มีความยืดหยุ่น-รู้จักปรับตัว-ริเริ่มสิ่งใหม่-ใส่ใจดูแลตนเอง-
        รู้จักเข้าสังคม-เรียนรู้วัฒนธรรม) 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  คณาจารย์ที่ เข้าร่วมกิจกรรม           
น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และ      
ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๑  
 

ด้ำนกำรวิจัย “กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดการ       

ฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ในการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ          
การพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญและเกิดแนวทางในการเขียน
โครงการวิจัยที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนขอทุนงานวิจัยคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนข้อเสนอในรูปแบบต่างๆ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการคิดหัวข้อ
โครงการวิจัยร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นชุด หรือเป็นทีม หมู่คณะ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้  ได้หัวข้อ/ข้อเสนอโครงการวิจัย      
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ และหน่วยงานภายนอก 
 

สำยสนับสนุนวิชำกำร “โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น” 
สรุปองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ 

    ๑. เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ให้แก่บุคลากร 
    ๒. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งงาน
        ของบุคลากรสายสนับสนุน 
    ๓. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองเพ่ือก้าวขึ้นสู่
       ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ 
   การน าองค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ 
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หน้า ๒๖                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๙)/๒๕๖๒   

 

    ๑. เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้มีคู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือ
        ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแทนในกรณีที่บุคลากรที่รับผิดชอบประจ า ไม่
        สามารถมาปฏิบัติงานได ้
    ๒. เพ่ือใช้เป็นเอกสารที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่     
        สู่การท างานที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  
    ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว ในการ
        เสนอผลงานในการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องน ำเสนอเพื่อทรำบ 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
     วำระท่ี ๖.๑  ก ำหนดกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ครั้งต่อไป 
 
            สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๕(๒๐)/๒๕๖๒    
ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
         มติที่ประชุม รับทรำบ 
          
เลิกกำรประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
 
  

นางสาวทัศนาวรรณ  ชมภู่ นางสาวชุติมา  เพชรรัตน์ 
ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

  
  
 นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 
 เลขานุการคณะท างานการจัดการความรู้ 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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