
 

งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
E-mail : QAARU@hotmail.com  

ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  098-275-9493, โทรภายใน 1553 

 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานการเขา้ร่วมโครงการสัมมนา 
เครือข่ายองค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : 

MiNi_UKM ครั้งที่ 23  ระหวา่งวันที่ 19-20 มกราคม 2564  
ณ โรงแรมศรีพฤทธาลยั ราชภัฏสมัมนาคาร  

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
(แบบออนไลน์) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนา 
เครือข่ายองคก์รการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23  

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564  
ณ โรงแรมศรพีฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

(แบบออนไลน์) 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี 5 ประเด็น ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 หัวข้อเทคนิคการใหบ้รกิารวิชาการเชิงพื้นที่แบบบรูณาการศาสตร์  
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 
 กลุ่มที่ 2 หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งข้ึน  
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทยจ์ิตเจริญ ไชยาค า 
 กลุ่มที่ 3 หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนของ 7PMU  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
 กลุ่มที่ 4 หัวข้อเทคนิคการสอนแบบออนไลนโ์ดยเน้น OBE โดย อาจารย์ ดร.เอกเทศ แสงลับ 
 กลุ่มที่ 5 หัวข้อการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอน 
(PSF) โดย รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธิตธาดา 
  
วันท่ี 19 มกราคม 2564 
 09.00-09.30 น. พธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ โดย รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพ
แสนยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 09.30-10.00 น.  สรุปผลการด าเนินงาน MiNi_UKM ครั้งที่ 22 โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ภาคผนวก 1) 
 10.15-12.00 น.  รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียนการสร้างวัฒนธรรการเรียนรู้ไร้รอยต่อ 
(ออนไลน์) 
 13.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ 5 ประเด็น 
 
วันท่ี 20 มกราคม 2564 
 09.00-10.30 น. เสวนาองค์ความรู้ที่ได้จาก MiNi_UKM ครั้งที่ 1-22 
 10.30-11.30 น. น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 23 
 11.30-12.00 น. พิธีมอบธงเครือข่ายให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป/มอบของที่ระลึกและพิธีปิดโครงการ 
 

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM  
ครั้งที่ 23 (แบบออนไลน์)  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน โดยลงทะเบียนผา่นระบบของมหาวิทยาลยัศรีษะเกษ จ านวน 21 คน และ รับ
ฟังการถ่ายทอดผ่านโปรเจคเตอร์ จ านวน 4 คน มีรายนามดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง         คณะครุศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์สิอร หาสาสน์ศรี      คณะครุศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์              คณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี      คณะครุศาสตร์ 



5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม   คณะครุศาสตร์ 
6. ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์     คณะวิทยาการจัดการ 
7. อ.สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์     คณะวิทยาการจัดการ 
8. ผศ.ภัทราพร  จันตะนี    คณะวิทยาการจัดการ 
9. น.ส.มาลัยรัก  สระทองพลู     งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
10. ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน์      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. ผศ.กฤษณะ กันอ่ า     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. อ.ช่อเพชร  จ าปี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. ผศ.ยุพิน  พวกยะ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล   กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
20. ผศ.บุญไท  เจริญผล    คณะครุศาสตร์ 
21. ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ   กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
23. นายวีรศักดิ์ โพธ์ิภิรมย์   กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
24. นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม   กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
25. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

 
 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23 (แบบออนไลน์) วันที่ 19 มกราคม 2564 ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. ดังนี้ 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23 (แบบออนไลน์) วันที่ 20 มกราคม 2564 การเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 หัวข้อเทคนิคการใหบ้รกิารวิชาการเชิงพื้นที่แบบบรูณาการศาสตร์  
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 
  กลุ่มที่ 2 หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งข้ึน  
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทยจ์ิตเจริญ ไชยาค า 
  กลุ่มที่ 3 หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนของ 7PMU  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
  กลุ่มที่ 4 หัวข้อเทคนิคการสอนแบบออนไลนโ์ดยเน้น OBE โดย ดร.เอกเทศ แสงลบั 
  กลุ่มที่ 5 หัวข้อการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียน 
การสอน (PSF) โดย รศ.กลัณกา สาธิตธาดา 



 

กลุ่มที่ 1 หัวข้อเทคนิคการใหบ้รกิารวิชาการเชิงพื้นที่แบบบรูณาการศาสตร์ 
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 

 

 
 

 
 

กลุ่ม 2 หัวข้อการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
 

 

 

 

 
กลุ่มที่ 3 หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนของ 7PMU 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 



 

 

กลุ่มที่ 4 หัวข้อเทคนิคการสอนแบบออนไลนโ์ดยเน้น OBE โดย ดร.เอกเทศ แสงลบั 

 

กลุ่มที่ 5 หัวข้อการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียน 
การสอน (PSF) โดย รศ.กลัณกา สาธิตธาดา 

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียนการสร้างวัฒนธรรการเรียนรู้ไร้รอยต่อ 

รับฟังการบรรยายแบบออนไลน์ วันท่ี 19 มกราคม 2564 เวลา 10.15-12.00 น. 
Learning  loop เป็นส่วนที่ส าคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู้ต้องเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประจ าต้องหนุนความเจริญและก้าวหน้าขององค์กรประจ า  (ระวังไม่ใช่ท าแค่เป็นกระแส)ผลที่ได้ต้องเป็น  
information  ที่ต้องให้ดีกว่าน้ี ต้องมีการปรับปรุง แบบ Single loop มีการย้อนกลับไปตั้งเป้าใหม่/คิดใหม่/
ตั้งเป้าใหม่  จะเป็นพลัง Double loop  learning หรือ  Triple loop  learning ที่ส าคัญ  ต้องเช่ือมโยง  กับ



การท างานของเราต้องให้หลุดจาก  Single loop  อย่าติดที่  mindset หรือ ความเช่ือเดิม 
  Developmental Evaluation เป็นพลังประเมินการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ 
เช่น การเรียนการสอน  คือ พ่อแม่_นายจ้าง_ครูอาจารย ์ ท าเพื่อพัฒนาDevelopmental Evaluation  ต้อง
มีทีม  FA ซึ่งส าคัญมาก  ที่จะท าให้เกิด  dialogue และ ต้องด าเนินการให้  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีข้อสรุป  เพื่อ
การปรับปรุงอย่างไร 
  Developmental Evaluation การประเมินเป็นการ  เรียนรู้ ที่มากกว่า  1 loop องค์ประกอบของ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ คือ   การใคร่ครวญสะท้อนคิด_ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ_ชุมชนการเรียนรู้_การ dialoque 
ลึกเข้าไปอีก  คือ ต้องมีเป้าหมายที่ทรงคุณค่าร่วมกัน โดยต้องเลยจากผลประโยชน์ส่วนตัว ถึง ชาติ_ระดับโลก 
โดยต้องมี passion  และ มุ่งมั่นมานะบากบั่น 

Learning culture  ต้องเริ่มที่หัว  คือ ภาวะผู้น า 
  การเรียนรู้ที่แท้จริง  คือ active  learning จาก รู้ตื้น สู่ รู้ลึก  และ เช่ือมโยง สู่การปฎิบัติได้ ท าได้
จริงและต้องใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปการเรียนรู้ ต้อง action และ reflect 
  การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ Mastery learning คือ เหมือนข่ีจักรยาน  โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้สมอง  เกิด
การ  Coordination จนสมองไม่เหนื่อย ไม่ใช้พลังงาน ML โดยมี  Coach  ตั้งค าถาม แก้ไข ปรับปรุงท าจริง 
ซ้ าแล้ว มากกว่าหมื่น การเรียนรู้เป็น  complex activity โดย โค้ช ผ่านกระบวนการ PDCA ตั้งค าถาม/
ตีความ การตีความ  ต้องฝึก  และ แสดงความเคารพ  คนอื่น ไม่ยึดมั่นถือมั่น กระบวนการทั้งหมด  ท าให้เกิด
พลังสูงวิธีเรียนรู้เพื่อความส าเร็จในชีวิต  คือ เรียนรู้อย่างมีความหมาย เรียนรู้อย่างมีเปา้หมาย มีการพัฒนาโดย
การฝึกซ้ าๆ มีการ feedback ให้เกิดการเรียนรู้ สองหรือสาม loop มีวิธีการลองวิธีใหม่ขยายสู่วิธีใหม่ ขยาย
แนวกว้างและแนวลึก  คิดใหม่ ท าใหม่ หาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ การคิดสมมุติสถานการณ์ และสุดท้าย  
Rethink กล้าเถียง ทดลองท า เราสามารถ การพัฒนาการเรีบนรู้อย่างต่อเนื่องได่ตลอดชีวิต 
  วัฒนธรรม CQI or Kaizen  นิยาม คุณภาพให้กว้าง หมายถึง พีฒนางาน ทุกด้าน คนในที่ท างานต้อง
ม ี Quality  mindset สร้างระบบ เช่น QCC เน้น คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกค้าในหน่วยงาน  ลูกค้า 
คือ หน่วยงานต่อไปต้องเช่ือมโยงกับ HR 
  CQI จะน ามาสู่  human  resource  development 70/20/10  90 % เรียนรู้จาก 
การท างานตนเอง 10 %  จึงไป train ข้างนอก 
  เครื่องมือส าคัญ  คือ  reflective and  interactive  reflection 
  ระบบการเรียนรู้ ต้องมี Big data น ามาท า  data  analytics  ได้ โยงมาสู่การท างานจาก data  
น ามา  reflect   ให้เกิด learning  loop องค์กรต้องสนับสนุนให้แต่ละคนเขียน  reflect  ออกมาเป็น  
ตัวหนังสือ เก็บเป็น  digital  platform 

Coaching ต้องตัง้ค าถาม ให้ลึกมาก และ ควร reflect against theory ต้องสร้างความรู้ เพื่อใช้การ
ท างานควรมีรางวัล ซึ่ง ต้องปล่อยความรู้ เข้าไปในหน่วยงาน OKCIS ต้องมีเกณฑ์ มีคณะกรรมการ ต้องมีการ
ยกระดับงานและยกระดับความรู้  ที่ส าคัญคือบันทึก  Tacit Knowlageเป็นกุศโลบายเก็บความรู้ในองค์กร 
  KCP ให้รางวัลไม่จ ากัดจ านวนจะเป็นเครื่องมือ HRD 
  Relavent K ต้องสอดคล้องกับงาน  อาจมีหน่วย  KM มา facilitate ต้องเปิดเผย ในองค์กรแชมป์
เปี้ยน คือ คนที่เอาจริงเอาจัง 
  JD ท าลายความรู้ เดิม  สร้างความรู้ ใหม่  พิสูจน์  ในการสร้าง ผลงาน มี  net profit  
KD prize 
  KD  ท าลายความรู้เดิม  สร้างความรู้ใหม่  พิสูจน์ ในการสร้าง ผลงาน มี net  profit 
Knowledge  Destruction 
  OKD organization knowledge Database ต้อง update  และ พนักงาน ทีมงาน เข้าถึงได้ มีการ



รายงานต่อ  ผู้บริหาร และ board ต้องสร้างความรู้อย่างมีเป้าหมาย โดย เอาใจลูกค้าหรือผู้มารับยริการ 
  วัฒนธรรมการเรียนรู้ต้องไร้รอยต่อ  ทั้งภายในภายนอก/ความรู้เดิม_ใหม่_physical/ digital world  
ไร้รอยต่อระหว่างฝ่ายปฎิบัติและฝ่ายบริหาร โดยอาจใช้  It ไร้รอยต่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ 

สรุปประเด็นการประชุมเครือข่าย MiNi_UKK วันท่ี 19 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น. มี
ดังน้ี 

ข้อมูลการ เสวนา ด้านการจัดการความรู้  เปิดระบบ 07.00 น. เริ่ม เสวนา 09.00 น. 
ใช้ลิงก์ห้องประชุมใหญ่ที่ส่งให้วันที่ 19 มกราคม 2564 มีประเด็นเสวนาในวันที่ 20 มกราคม 2564 
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 องค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต (ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร) 
ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้ ด้านการวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า) 
ประเด็นที่ 3 องค์ความรู้ ด้านการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ  

(ดร.ฐิตเิดช ลือตระกูล) 
ประเด็นที่ 4 องค์ความรู้ ด้านการบรหิารสถาบันอุดมศึกษา (ดร.ฐิตเิดช ลือตระกูล) 
ประเด็นที่ 5 องค์ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  

(รองศาสตราจารยก์ัลณกา สาธิตธาดา) 
ประเด็นที่ 6 องค์ความรู้ การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(รองศาสตราจารยก์ัลณกา สาธิตธาดา) 
ประเด็นที่ 7 องค์ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ (ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร) 

  การจัดกจิกรรมบันทึกข้อตกลง MOU เครือข่าย MiNi_UKM มอบใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท า
หนังสือแจง้ไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม 
 
วันท่ี 20 มกราคม 2563 สรุปภาพรวมของกิจกรรม ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 องค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร  
1.1 องค์ความรู้ เรือ่ง เทคนิคการจัดท า มคอ.2 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF/OBE คือ Objective 
1.2 องค์ความรู้ เรือ่ง เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
1.3 องค์ความรู้ เรือ่ง การสอนแบบอาจารย์มอือาชีพ 

1.3.1 องค์ความรู้ เรือ่ง เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ม.อบุล) 
1.3.2 องค์ความรู้ เรือ่ง การจัดการเรยีนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.3 องค์ความรู้ เรือ่ง การพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้กบับัณฑิตตามกรอบ TQF 

1.4  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรญานคุณวุฒิ 
สาเหตุการจัดท า มคอ.2 ท่ีไม่มีคุณภาพ 
1. รูปแบบการเขียน มคอ.2 ต้องมีการอธิบายรูปแบบและรายละเอียดใหก้ับอาจารย์ ผู้สอนทุกคนรับรู้

และนาไปใช้ในกรณีที่หลักสูตรมีสภาวิชาชีพกากับจะนารายละเอียดที่สภาวิชาชีพต้องเขียนประเด็นที่ตอบสภา
วิชาชีพมาเขียนรายละเอียดใน มคอ.2 และเสนอสภาวิชาชีพพิจารณาด้วย  

2. ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
สร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา มคอ. 2  

3.ระบบกลไกการเปิด – ปิด หลักสูตร เขียนอธิบายหรือบันทึกระบบกลไกการเปิด – ปิดหลักสูตร
อย่างชัดเจน และต้องถ่ายทอดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าใจทุกคน  



4. ในการเขียนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและสะท้อนบรบิทของหลักสูตรควร ต้องที่มีการเขียนจุดเน้น 
จุดเด่นของหลกัสูตร เช่น อัตลักษณ์ของนสิิต นักศึกษาให้ชัดเจน 

 
สรุป Tacit knowledge ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. รูปแบบการเขียน มคอ.2 ต้องมีการอธิบายรูปแบบและรายละเอียดให้กบัอาจารย์ ผูส้อนทุกคนรับรู้

และน าไปใช้ในกรณีทีห่ลกัสูตรมสีภาวิชาชีพกากับจะน ารายละเอียดที่สภาวิชาชีพต้องเขียนประเด็นที่ตอบสภา
วิชาชีพมาเขียนรายละเอียดใน มคอ.2 และเสนอสภาวิชาชีพพิจารณาด้วย 

2. ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
สร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท า มคอ. 2 

3. ระบบกลไกการเปิด – ปิด หลกัสูตร เขียนอธิบายหรือบันทึกระบบกลไกการเปิด – ปิดหลักสูตร
อย่างชัดเจน และตอ้งถ่ายทอดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนเข้าใจทกุคน 

4. ในการเขียนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและสะท้อนบรบิทของหลักสูตรควร ต้องทีม่ีการเขียนจุดเน้น 
จุดเด่นของหลกัสูตร เช่น อัตลักษณ์ของนสิิต นักศึกษาให้ชัดเจน 

5. การเตรียมความพร้อมและการเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการเขียน มคอ 2 ของหลักสูตร เช่น มี
หลักการและเหตุผลในการเปิดหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน ความพร้อมของอาจารย์ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนจะต้องศึกษาแนวปฏิบัติตามประกาศของการเปิดหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการเปิด-ปิด ของ
หลักสูตรนั้นๆ ต้องมีการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 

6. การจัดท า มคอ.2 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
 
ประเด็นท่ี 2 องค์ความรู้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 
2.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รบัทุน วช. 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. การเขียนข้อเสนอทุนวิจัยควรเน้นวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลพัธ์ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดย
สอดคล้องกบัโจทย์วิจัยของส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทิศทางการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. การเสนองบประมาณต้องไม่เสนองบทีเ่ป็นครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 
3. เสนอขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการวิจัยที่บรูณาการข้ามศาสตร์ 

2.2 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรียน 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. หลักส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียน คือ การลงมือท า เขียนในสิ่งทีท่ า และปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย 

2. การท าวิจัยในช้ันเรียนควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายและบรูณการร่วมกัน 
2.3 องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการท าวิจัยเพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2.4 องค์ความรู้ เรือ่ง แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. การก าหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ี่จะใช้ประโยชน์ 
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานที่จะนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 



ประเด็นท่ี 3 องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุวิชาการ (ทีม
บรรณาธิการ) 

3.1 องค์ความรู้ เรื่อง ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 3.1.1 องค์ความรู้ เรื่อง ด้านการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 

สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ควรก าหนดงานและหน้าที่ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ชัดเจน 
- ควรจัดให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาอาจารย ์
 3.1.2 องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพฒันาอาจารยผ์ู้สอน 

สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- อาจารยผ์ู้สอนต้องมีความเช่ียวชาญตรงในสาขาวิชาที่สอน 
- การจัดท าแผนพฒันาอาจารย์รายบุคคล โดยมีการสนบัสนุนทั้งทุนการศึกษาและสนับสนุนการน า

ผลงานวิชาการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนพัฒนา 
3.2  องค์ความรู้ เรื่อง ด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3.2.1 การพัฒนาเข้าสู่ต าแหนง่ผูบ้รหิารของสายสนับสนุนวิชาการ (successor) เพื่อให้องค์กรพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง HRD 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ต้องมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิชาชีพ โดยมีระเบียบข้อบังคับและ

คุณสมบัติของผู้เข้าสู่ต าแหน่ง 
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
- มีกระบวนการประเมินเข้าสู่ต าแหนง่งาน 
- มีคู่มือในการปฏิบัติงานของต าแหน่งบรหิาร 
3.2.2 การพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามลกัษณะงานของสายสนบัสนุนวิชาการ ด้านการถ่ายทอด

งานและการใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- จัดระบบ Job Shadowing โดยมีข้อตกลงกบัหน่วยงานที่มศัีกยภาพและเป็นต้นแบบที่ดีในการ

ท างานด้านต่างๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรูง้านจากการฝึกปฏิบัตจิริง 
- หน่วยงานควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน คนอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีระบบพี่เลี้ยงที่ดีสามารถสอนงานจับคู่การท างานและสง่มอบงานกันได้ 

 
ประเด็นท่ี 4 องค์ความรู้ ด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
4.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลงาน 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 1. ในการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตรผ์ู้บรหิารและบุคลากรทุกระดับต้องมสี่วนร่วม 
2. การก าหนดกจิกรรมโครงการ กบัยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ต้องเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน มีความเช่ือมโยงกัน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรปูธรรมโดยเทียบกบัเป้าหมาย
Performance – Based 

3. ต้องมีการก ากับ ติดตาม ทบทวนเป้าหมายการพฒันาตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ทุกปี 
 
 



4.2 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการบรหิารความเสี่ยง 
4.2.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการบรหิารความเสี่ยง 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. การวิเคราะห์หาความเสี่ยงต้องไม่น าประเด็นปญัหามาวิเคราะห์เป็นประเด็นความเสี่ยง 
2. การส ารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องคลอบคลุมปัจจัยภายในและภายนอกและมีส่วนร่วมจาก

บุคลากรทุกภาคส่วน 
3. ต้องก ากับติดตามประเมินผลใหม้ีการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงเป็นระยะอย่างชัดเจน 

 
4.2.2  องค์ความรู้ เรื่อง การจัดท าคู่มอืบริหารความเสี่ยง 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. ในการจัดท าคู่มือต้องเช่ือมโยงกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัเข้ามาอ้างอิงใน

การพัฒนาคู่มือ และพฒันาคู่มือให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
2. 2. ในการจัดท าคู่มือตอ้งก าหนดระบบและกลไกของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน รวมทั้งออกแบบ

เครื่องมือทีม่ีประสทิธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. 3. คู่มือที่ดีต้องน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถลดความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
4.2.3 องค์ความรู้ เรื่อง วิธีการบรหิารความเสี่ยง 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วิธีการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีส่วนร่วมทุกระดบั มีการก าหนดนโยบาย 

ผู้รบัผิดชอบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการจงูใจสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 
 

ประเด็นท่ี 5 องค์ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการออกแบบข้อมลู จัดเก็บ ตรวจสอบ ข้อมลูทีส่นับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. ควรก าหนดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมลูที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมลูได ้
2. มีการวางแผนร่วมกันในการเกบ็ข้อมลูโดยค านึงถึงเป้าหมายและผู้ใช้ข้อมลูสารสนเทศ 
3. ต้องนิยามความหมายของข้อมูล เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการเกบ็ข้อมลู 
4. การก าหนดสิทธ์ิในการ เข้าถึงข้อมูลให้แก่ผูร้ับผิดชอบในแต่ละองค์กร 
5. ต้องก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมลูและปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปจัจบุันเสมอ 
6. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยใหม้ีความ

เช่ือมโยงและมีความต่อเนื่อง 
7. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงไปในระดบับุคคล 
 

ประเด็นท่ี 6 องค์ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. ระบบส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ควรด าเนินการ

ให้ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดบัผูบ้รหิาร อาจารย์ เจ้าหนา้ที่สายสนบัสนุน และนิสิตนักศึกษา 



2. มหาวิทยาลัยต้องมีการสนบัสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรูร้ะบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.2 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนสามารถท างานเป็นทีม มสี่วนร่วมของทุกฝ่ายใน

การเป็นผูร้ับผิดชอบตัวบง่ช้ี 
2. มีหน่วยงานรบัผิดชอบที่ชัดเจน 
3. มีมาตราการที่เคร่งครัดส าหรับผู้ที่ไม่ด าเนินการเตรียมข้อมูลตามกรอบเวลา 
4. สร้างแรงจูงใจ ก าหนด TOR มีผลตอ่ความดีความชอบ การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
5. ใช้กระบวนการ PDCA น าผลการประเมินมาปรับปรงุในแผนพัฒนาคุณภาพ 
6. สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
7. ใช้การประเมินแบบไขว้ระหว่างหลกัสูตร 
8. มีนโยบายที่เกื้อหนุนตอ่การประเมินหลักสูตร (จัดทา มคอ.3 - 7) 
9. น ากระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
10. ใช้กรรมการประเมินชุดเดียวกันในการประเมินหลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะทอ้นการพัฒนา

คุณภาพในแต่ละปี 
11. ใช้การเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระหว่างสาขาวิชา คณะ และสถาบัน 
12. มีแบบประเมินความพึงพอใจทีเ่ป็นมาตรฐานร่วมกันทัง้มหาวิทยาลัย 
13. มีผู้เช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพให้คาปรึกษา 
14. อาจารย์ผูส้อนมีความเข้าใจก่อนนาหลกัสูตรไปใช้ 
15. จัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าและผู้ใช้บัณฑิตเพือ่ประกอบการปรับปรงุหลักสูตร 
16. จ้าง TA เป็นผูร้ับผิดชอบในการติดตาม มคอ.3 มคอ.4 
17. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง 
 
ประเด็นท่ี 7 องค์ความรู้ ด้านการจัดการความรู ้
7.1 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคในการบรหิารระบบการจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สรปุ Tacit knowledge ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ไม่มี- 
 
7.2 องค์ความรู้ เรื่อง การพฒันาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
-ไม่มี- 
 
สรุปการน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 23 วันท่ี 20 มกราคม 2564 ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 หัวข้อ “เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการศาสตร์” วิทยากรประจ ากลุ่ม โดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากสมาชิกกลุ่ม พบว่า เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ
ศาสตร์ มีดังนี ้

ตัวอย่างการตั้งประเด็นและการสรปุประเด็นความรู ้
1. การก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพฒันาทีจ่ะน าไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนในอนาคต ? 



   1.1 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับพื้นที่พัฒนาของจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพในการพฒันา
ชุมชน 

   1.2 ก าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑส์ินค้าชุมชน ผลิตผลทาง
การเกษตร หรอือื่นๆ ทีส่ามารถต่อยอดใหเ้ข้มแข็ง และพึง่ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   1.3 ก าหนดพื้นที่ที่เกิดจากความต้องการชุมชนหรือผู้น ามคีวามตั้งใจอยากใหเ้กิดการพัฒนาชุมชนของ
ต้นเอง มีความพรอ้มในการให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง 

2. การออกแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
   2.1 มีการส ารวจปญัหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ที่จรงิเก็บข้อมลูจากหลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวบ้าน ผู้น า และผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียกบัชุมชน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทจ้รงิมาเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ในออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 

   2.2 มีการประชุม ประชาคมร่วมกบัชาวบ้านบ่อยครัง้ เพือ่ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาชุมชน และ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกันกบัชุมชน 

3. การพัฒนาชุมชนใหเ้กิดความต่อเนื่อง เข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งพาต้นเองได ้
4. การบูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่พื้นที่ 
5. การสร้างความร่วมมือของชุมชน 
6. การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาทัง้ภายในและภายนอก 
7. การติดตามประเมินผล 
8. อื่นๆ 

 
กลุ่มท่ี 2 หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น  วิทยากรประจ ากลุ่ม รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า 

1. ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หมั่นศึกษาหาความรูเ้ข้าใจในข้อหัวกฎหมาย และระเบียบให้ชัดเจน 

2. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 
2.1 เขียนจากประสบการณ์การท างานจรงิทีผ่่านมา ให้ครอบคลมุทุกประเด็นว่ามีปัญหา อุปสรรค 

และมีแนวทางแกป้ัญหาอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
2.2 ฝึกสงัเคราะหส์ถานการณ์ในการท างานและฝึกสรปุเป็นองค์ความรู้ 
2.3 มีแนวการเขียนและเทคนิคการเขียนเป็นของตัวเองไมล่อกเลียนผลงาน 
2.4 เก็บสะสมผลงานไว้เป็นหมวดหมู่อย่างสม่ าเสนอพร้อมใช้งาน 
2.5 ยึกหลกัการเขียนตามหลักประกันคุณภาพให้เป็นระบบ มีขัน้ตอนที่ชัดเจน 

3. ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ศึกษาวิธีการเขียนและเลือกรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ 
3.2 จัดท าเค้าโครงการเขียนและด าเนินการเขียน (ททท.) 
3.3 ประสานผูรู้้ให้ช่วยพิจารณาอย่างไมเ่ป็นทางการ 
3.4 พิจารณากลยุทธ์การท างานที่เหมาะสมกบัตัวเอง (ระบบพีเ่ลีย้ง เข้าสัมมนา อบรม ขอค าปรึกษา

อย่างไม่เป็นทางการ ศึกษาจากตัวแบบเรียนรูจ้ากผูป้ระสบความส าเรจ็ เรียนรู้ด้วยตนเอง) 
4. เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) 

4.1 ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ต าแหน่งให้ชัดเจน (เวลา ต าแหน่ง) 
4.2 ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีวินัยและมีความสุขในการท างาน 
4.3 รักตัวเอง จริงใจและซื่อสัตย์ตอ่ตัวเอง 



4.4 คิดเชิงบวก และมองเห็นความส าเร็จอยู่ตรงหน้า 
 

ข้อเสนอแนะ ศ.นายแพทย์ วุฒิชัย 
1. ตั้งเป้าหมาย ตั้งอย่างไร วางแผนอย่างไร ให้ลงรายละเอียด เช่น ท าอย่างไร เรียนมาจากใคร แต่

ละประเด็น 
 
กลุ่มท่ี 3 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนของ 7PMU” วิทยากรประจ ากลุ่ม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

1. นักวิจัยสามารถเสนอเป็นชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวก็ได้ ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของแหลง่ทุน 
2. นักวิจัยควร update ข้อมูลในระบบ NRIIS อย่างสม่ าเสมอ เพราะจะส่งผลต่อการพจิารณาจาก

แหล่งทุน 
3. เขียนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือแผนงานวิจัยมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ

กิจกรรมและเนื้องานของการวิจัยน้ันๆ 
4. สามารถซื้อได้ แต่จะต้องมกีารแนบในเสนอราคา 3 เจ้า แนบกับโครงการวิจัย พรอ้มกบั upload 

ลงระบบ NRIIS 
5. โดยระบุไว้ในข้อเสนอว่าจะเลอืกครุภัณฑ์ทีม่ีราคาต่ าทีสุ่ดหรอืมีคุณภาพที่สุดเมื่อได้รบัทุนสามารถ

เลือกครุภัณฑ์จากเจ้าหน้าที ่
6. งานวิจัยควรขอจริยธรรมวิจัยซึง่ 
7. ควรเลือกหน่วยงานภาคเอกชนหรือชุมชนทีม่ีศักยภาพมาร่วมด าเนินการเนื่องจากศักยภาพ

หน่วยงานชุมชนและภาคเอกชนมผีลต่อการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยหรือ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
กลุ่มท่ี  4 หัวข้อเทคนิคการสอนแบบออนไลน์โดยเน้น OBE  วิทยากรประจ ากลุ่ม ดร.เอกเทศ แสงลับ 
 
กลุ่มท่ี 5 หัวข้อ “การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอน 
(PSF)” วิทยากรประจ ากลุ่ม รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธิตธาดา 
  



ประมวลภาพวันท่ี 20 มกราคม 2564 สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

----------------------------งานประกันคุณภาพ-------------------------- 
 


