
 

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564  
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย 

 

“พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน                      
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)” 
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ก 
 

คำนำ 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภา
มหาว ิทยาล ัย )  ในระหว ่ างว ันท ี ่  20 – 23 ธ ันวาคม พ.ศ .  2564 ณ เช ี ยงคานฮ ิลล ์  ร ี สอร ์ท  
Chiangkhan Hill จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู ่มือ                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากรได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
เพื่อนร่วมงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนางานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากร   
ให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว จึงได้จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนิน โครงการพัฒนาบุคลากร                
สายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

 

        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
              สิงหาคม 2565  
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สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 

คำนำ           ก  

สารบัญ           ข 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ    1 

รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการฯ/กิจกรรม      5  

ภาคผนวก            

- บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ 

- โครงการที่ขออนุมัติ (โครงการมีการลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว) 

- คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง        

- แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ  

- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม        

- ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ         

 

 

 

 



 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------- 

 
บทสรุป 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภา
มหาว ิทยาล ัย )  ในระหว ่ างว ันท ี ่  20 – 23 ธ ันวาคม พ.ศ .  2564 ณ เช ี ยงคานฮ ิลล ์  ร ี สอร ์ท  
Chiangkhan Hill จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู ่มือ                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากรได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
เพื่อนร่วมงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนางานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากร   
ให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  จากวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพ               
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม 
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ส ู ่การเปลี ่ยนแปลงฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่  (New Normal) และ                   
เป็นแนวทาง วิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร รวมไปถึงการสร้าง
ความผูกพันและความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 
         ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                    
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ตอนที ่๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จำแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ชาย ๓ ๓3.๓๓ 
    หญิง ๖ ๖6.๖๗ 



    รวม ๙ 100.00 
๒. สถานภาพ   
    คณาจารย์/ผู้บริหาร ๑ 1๑.๑๑ 
    บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๘8.๘๙ 
    รวม ๙ 100.00 

   
จากตารางที ่ ๑ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน ๙ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓ คน                

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และเพศหญิง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๘ คน             

คิดเป็นร้อยละ ๘8.๘๙ รองลงมาเป็นคณาจารย์/ผู้บริหาร จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 1๑.๑๑ ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และ
หลังเข้าร่วมโครงการฯ  

 

 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร             
สายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ดังนี้ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.43 ,                      
S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

1. ข้อม ูล/ความร ู ้ /เก ี ่ยวก ับการสร ้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

3.37 0.54 ปานกลาง 4.85 0.40 มากที่สุด 

2. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับการเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 

3.51 0.52 มาก 4.80 0.32 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
งานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

3.35 0.45 ปานกลาง 4.78 0.54 มากที่สุด 

4. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียม
ความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร ้าง
ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.46 0.54 ปานกลาง 4.82 0.58 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 3.43 0.52 ปานกลาง 4.82 0.46 มากที่สุด 



ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน สูงที ่สุด (�̅� = 3.51 , S.D = 0.52) รองลงมา คือข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับ
แนวทาง/การเตรียมความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (�̅� = 3.46 , S.D 
= 0.54) และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย  (�̅� = 3.37 , S.D = 0.54) ตามลำดับ  
 หลังเข้าร ่วมโครงการ ผู ้ตอบแบบประเมินมีความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที ่ได้รับ               
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82 , 
S.D = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สูงที่สุด (�̅� = 4.85 , S.D = 0.40) รองลงมา 
คือข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียมความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม (�̅� = 4.82 , S.D = 0.58) และข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
เพ่ือนร่วมงาน (�̅� = 4.80 , S.D = 0.32)  ตามลำดับ 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที ่ ๓  ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.78 0.42 มากที่สุด 
1.2) ลำดับขั้นตอน/กำหนดการในการจัดกิจกรรม 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.44 0.68 มาก 
1.4) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.67 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.58 มากที่สุด 
๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.67 0.94 มากที่สุด 
3.2 สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.78 0.42 มากที่สุด 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.61 มากที่สุด 
๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
๓.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 5.00 0.00 มากที่สุด 
๓.2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.78 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.78 ,S.D = 0.54) ซึ่งแบ่งออกเป็น             
๓ ประเด็น ดังนี้ 



  1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความ              
พึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.64 , S.D = 0.58) เร ียงตามลำดับดังนี้  ร ูปแบบในการจ ัดกิจกรรม                     
(�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  รองลงมาคือ ลำดับขั ้นตอน/กำหนดการในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.67 ,               
S.D = 0.47) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (�̅� = 4.67 , S.D = 0.67) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.44 , S.D = 0.68) ตามลำดับ  
  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.81 , S.D = 0.61) เรียงตามลำดับ ดังนี้  อาหารและเครื ่องดื ่ม (�̅� = 5.00 ,                    
S.D = 0.00)  รองลงมาคือ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ (�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  และสถานที่จัดกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (�̅� = 4.67 , S.D = 0.94) ตามลำดับ 

  ๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ดังนี้ ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า และ
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- เป็นโครงการที่ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน 
- ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในทุกๆปีการศึกษา 
 

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
  - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

- ได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และกำหนดแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

  - ได้ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ               
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

  - ได้พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสาย
วิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
  
เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50  - 5.00  ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



ประมวลภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                    
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

*********************************** 
 
 
 

 

 

 

 

     

   

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท Chiangkhan Hill 
จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญ             
ในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจสำนักงาน            
สภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็น            
การเสริมทักษะ แนวคิดทางการบริหารงาน การจัดระบบความคิด เสริมสร้างทัศนคติ ความคิดเชิงบวกให้เป็นระบบ มีเหตุและผล 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
  โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑   
  http://uc.bsru.ac.th 



รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

 
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

- ไม่มี - 

๒. แนวทางการพัฒนาโครงการ 

- การเพ่ิมจำนวนวันในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ เพ่ือให้สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

- การเขียนโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะ
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้           
 ๑.  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

 ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (๑) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
     (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 

 ๒.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 ๓. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 
  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปด้านสังคม 
  ๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูล
และสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วย
ตนเอง  

๓) กิจกรรม  โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564 

 

 ๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  ๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน



ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ๕.  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๓.๗.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓) เป ้าหมายเช ิงย ุทธศาสตร ์ สถาบันพระมหากษัตร ิย ์ภายใต ้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน                  
อย่างสมพระเกียรติ 

๔) ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

  ๕) กลยุทธ์ ๓ นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้                
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที ่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 



















































 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  โทร.๑๖๐๒ 
ที ่    อว ๐๖๔๓.๐๑/กผ.(ปก.) ว ๓๒/๒๕๖๕   วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
เรียน  คณบดี/ ผู้อ านวยการ (ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต) และหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย  
 
 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ท่านพิจารณาและทบทวนรายชื่อ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการการจัดการความรู้             
(KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น 
 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
ค าสั่งฯ ดังนี้  

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารและ QR Code ที่แนบ)  

๒) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียด
ตามเอกสารและ QR Code ที่แนบ) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
  

 
        

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน) 
                    รองอธิการบดี 

 
 
 
 
 

   
 

   ดาวน์โหลด ค าสั่งฯ 
 



 

 

 
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่๔๗๕ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
……………………………………………………… 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๖ 
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา         
ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปี        
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา             
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการให้มีมาตรฐาน
การศึกษา ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง            
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก          

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย          
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.   คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ     บางเขียว กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ     ก๋าค า กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์สายัณ     พุทธลา   กรรมการ 
๖.  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการ 
๗.  อาจารย์ ดร.ปวิช      ผลงาม   กรรมการ 
๘.  อาจารย์มรกต      ภู่ทอง   กรรมการ 
๙.  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์     เครือหงษ์ กรรมการ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี     ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา    พันธ์โกศล กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการ 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ กรรมการ 
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๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการ 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต น   ทองสิน  กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด กรรมการ 
๒๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค ์ บัวทอง กรรมการ 
๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง กรรมการ 
๒๖.  อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม กรรมการ 
๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว กรรมการ 
๒๘.  นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล กรรมการ 
๒๙.  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม กรรมการ 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช กรรมการ 
๓๑.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
๓๒.  นายอภิชาติ    สิงห์ชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ : ๑. ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
  ๓. ก าหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๔. ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 ๒.   คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี  คงอินทร์ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักด ี กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา กรรมการ 
๘.  อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ ์ กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ เดชะปัญญา กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล กรรมการ 



 

 

-๓- 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ กรรมการ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี กรรมการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร กรรมการ 
๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย กรรมการ 
๒๓.  อาจารย์จารุกิตติ์ ดิษสระ กรรมการ 
๒๔.  อาจารย์สุดาทิพย์ หงษ์จันทร์ กรรมการ 
๒๕.  อาจารย์ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์ กรรมการ 
๒๖.  อาจารย์จุรีพร ศรีชุมแสง กรรมการ 
๒๗.  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมการ 
๒๘.  ดร.วลินเนศวร ์  ธีรการุณวงศ์ กรรมการ 
๒๙.  นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง กรรมการ 
๓๐.  นายสุวิทย์ มุดทะเล กรรมการ 
๓๑.  นายอภิชาติ    สิงห์ชัย กรรมการ 
๓๒.  นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล กรรมการ 
๓๓.  นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ กรรมการ 
๓๔.  นางสาวพรวิภา เสือสมิง กรรมการ 
๓๕.  นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ กรรมการ 
๓๖.  นางอ าภาพร รับขวัญ กรรมการ 
๓๗.  นายวรพจน์ ทิพย์ถนอม กรรมการ 
๓๘.  นายสมบัติ น้ าจันทร์ กรรมการ 
๓๙.  นายวีรพงษ์ แสนพัก กรรมการ 
๔๐.  นางสาวธัญญารัตน์ จีนหลี กรรมการ 
๔๑.  นางสาวจรัสมณี   โอวุฒิธรรม กรรมการ 
๔๒.  นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ กรรมการ 
๔๓.  นางสาวจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช กรรมการ 
๔๔.  นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง กรรมการ 
๔๕.  นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน กรรมการ 
๔๖.  นายทินภัทร ห้วยใหญ่ กรรมการ 
๔๗.  นางสาวบุญญาดา ต้องเสรีกุล กรรมการ 
๔๘.  นางสาวอภิชญา พลจันทร์ กรรมการ 
๔๙.  นางพิมพิศา บรรเจิดศีล กรรมการ 
๕๐.  นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ กรรมการ 
๕๑.  นายเอกพงษ์ พร้าวไธสง กรรมการ 
๕๒.  นางสาวบุษบง   ชูเพียร กรรมการ 
๕๓.  นางสาวกันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย  กรรมการ 
๕๔.  นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว กรรมการ 
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๕๕.  นางสุพิศ รุกขชาติ กรรมการ 
๕๖.  นางสาวชไมพร  ตะเภาทอง กรรมการ 
๕๗.  นางสาวกาญจนา บัวทุม กรรมการ 
๕๘.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา กรรมการ 
๕๙.  นางสาวพรรณี พันธรังษี กรรมการ 
๖๐.  นางสาวอารยา กระตรุดเงิน กรรมการ 
๖๑.  นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน กรรมการ 
๖๒.  นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ กรรมการ 
๖๓.  นายจักรชัย ตระกูลโอสถ กรรมการ 
๖๔.  นางสาวสุนารี นาคทองอินทร์ กรรมการ 
๖๕.  นางสาวขนิษฐา   พ่ึงประจวบ กรรมการและเลขานุการ 
๖๖.  นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๗.  นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๘.  นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๙.  นางสาวกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ : ๑. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๒. ด าเนินการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือผลักดันงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 ๓. เผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
 
 ๓.   คณะกรรมการด าเนินการด้านฐานข้อมูล และระบบ CHE QA ONLINE  ประกอบด้วย 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี  คงอินทร์ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักด ี กรรมการ 
๗.  อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ ์ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ เดชะปัญญา กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล กรรมการ 
๑๕.  นางสาวธัญญารัตน์ จีนหลี กรรมการ 
๑๖.  นางสาวจรัสมณี   โอวุฒิธรรม กรรมการ 
๑๗.  นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ กรรมการ 
๑๘.  นางสาวจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช กรรมการ 



 

 

-๕- 

๑๙.  นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง กรรมการ 
๒๐.  นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน กรรมการ 
๒๑.  นายวีรพงษ์ แสนพัก กรรมการ 
๒๒.  นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ กรรมการ 
๒๓.  นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค ์ กรรมการ 
๒๔.  นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมการและเลขานุการ 
๒๕.  นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖.  นางสาวกนกวรรณ   สื่อดิลกวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ : ๑. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ  
     การศึกษา 
 ๒. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล และระบบ CHE QA ONLINE แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ CHE QA ONLINE ทันตามระยะเวลาที่ 
     ก าหนด 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
               อธิการบดี 

 



  

 

   
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  ๔๗๖ / ๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว้

ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน กอปรกับหลักเกณฑ์          
และแนวทางตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การบริหาร
ของสถาบัน เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
ในข้อที่ ๕ ว่าด้วยการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ     บางเขียว กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ     ก๋าค า กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารยส์ายัณ     พุทธลา   กรรมการ 
๖.  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการ 
๗.  อาจารย์ ดร.ปวิช      ผลงาม   กรรมการ 
๘.  อาจารย์มรกต      ภู่ทอง   กรรมการ 
๙.  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์     เครือหงษ์ กรรมการ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณี     ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา    พันธ์โกศล กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทัศน์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการ 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน ์ กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการ 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต   ทองสิน  กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์จันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท์ กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์สิริชัย    เอ่ียมสอาด กรรมการ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&h=404&w=369&sz=64&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__e41_FMEhnRnuUwLK-BpY073aNqk=&docid=hHHRI7NsBMvj9M&hl=th&sa=X&ei=zMe9UPLFBcrmrAfB1IGYCQ&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=855


~ ๒ ~ 
 

 

๒๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการ 
๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง กรรมการ 
๒๖.  อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม กรรมการ 
๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว กรรมการ 
๒๘.  นางสาววรรณดี   อัศวศิลปะกุล กรรมการ 
๒๙.  อาจารย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงาม กรรมการ 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กรรมการ 
๓๑.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
๓๒.  นายอภิชาต ิ สิงห์ชัย กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการความรู้ให้บรรลุตามเปา้หมายในระดบัมหาวิทยาลัย 
  ๒. สนับสนุน และผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  
  ๓. ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาในการด าเนินการจัดการความรู้  เพื่อให้การด าเนินงาน 
     เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
      ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงาน ระดบัสถาบนั  

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ     บางเขียว กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ     ก๋าค า กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารยส์ายัณ     พุทธลา   กรรมการ 
๖.  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการ 
๗.  อาจารย์ ดร.ปวิช      ผลงาม   กรรมการ 
๘.  อาจารย์มรกต      ภู่ทอง   กรรมการ 
๙.  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์     เครือหงษ์ กรรมการ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณี     ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา    พันธ์โกศล กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทัศน์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการ 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน ์ กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการ 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต   ทองสิน  กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินนัท ์ กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด กรรมการ 



~ ๓ ~ 
 

 

๒๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการ 
๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง กรรมการ 
๒๖.  อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม กรรมการ 
๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว กรรมการ 
๒๘.  นางสาววรรณดี   อัศวศิลปะกุล กรรมการ 
๒๙.  อาจารย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงาม กรรมการ 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กรรมการ 
๓๑.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
๓๒.  นายอภิชาต ิ สิงห์ชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ :  ๑. ทบทวน ก าหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการความรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายในระดับสถาบัน 

   ๒. ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาในการด าเนินการจัดการความรู้  เพื่อให้การด าเนินงาน 
        เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๔. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้งปรับปรุงแผนบริหารการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
    

  ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับหน่วยงาน 
 ๒.๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา  เย็นเอง ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตวสิุทธ ิ วิมุตติปัญญา กรรมการ 
๓. อาจารย์อนิวัฒน ์ ทองสีดา กรรมการ 
๔. นางสาวจิรฐาทิพย ์ วัฒนพานิช กรรมการและเลขานุการ 

    
 ๒.๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร ์ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐกาญจน์   รัตนพันธ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 

๑. อาจารย์ณัฐพนธ์  เกษสาคร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวบุญถึง  สัมมาโภชน์ กรรมการ 
๓. นางสาวจรัสมณ ี โอวุฒิธรรม กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ กรรมการ 

     ๔.  นางสาวธัญญารัตน์   จีนหลี กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 



~ ๔ ~ 
 

 

 ๒.๒.๕ คณะกรรมการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. อาจารย์ณัฐพล  บุญรักษ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ ์ จารุจุฑารัตน์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ชชันนัท์ อินเอ่ียม กรรมการ 
๔. นายวีรพงษ ์ แสนพัก กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒.๒.๖ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการดนตรี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร   สีเสียดงาม ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนสั ประภักดี กรรมการ 
๓. นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน กรรมการและเลขานุการ 

   

  ๒.๒.๗ คณะกรรมการด าเนินงานบัณฑติวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พนัธ ์ นารีน้อย กรรมการ 
๔. นายสมบัต ิ น้ าจันทร์ กรรมการ 
๕. นางสาวสรัลรัตน ์ รุ่งแสง กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒.๒.๘ คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานอธิการบด ี
๑.  นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ประธานกรรมการ 
๒.  ดร.วลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์ กรรมการ 
๓.  นายสวุิทย ์ มุดทะเล กรรมการ 
๔.  นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง กรรมการ 
๕.  นายพสิิฐ วงศ์วัฒนากูล กรรมการ 
๖.  นางสาวกุหลาบ ชาญสจัจา กรรมการ 
๗.  นายกิตติพงษ ์ พื้นพรม กรรมการ 
๘.  นางสาวพิมพิศา บรรเจิดศีล กรรมการ 
๙.  นางสาวธิดาวัลย ์ ศรีภา กรรมการ 
๑๐.  นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ กรรมการ 
๑๑.  นายจตุภูม ิ เพชรรัตน์ กรรมการ 
๑๒.  นางสาวจนัทนา มานตร ี กรรมการ 
๑๓.  นายพีรพงศ ์ สุขใจดี กรรมการ 
๑๔.  นายนิวัฒน ์ เจริญศิริ กรรมการ 
๑๕.  นายฉัตรชัย สินจุ้ย กรรมการ 
๑๖.  นายทนิภัทร ห้วยใหญ่ กรรมการ 
๑๗.  นางสาวกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.  นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙.  นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 



~ ๕ ~ 
 

 

   ๒.๒.๙ คณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ 
๑. อาจารย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงาม ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ ี เทิดบารมี กรรมการ 
๓. นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร กรรมการและเลขานุการ 

  

  ๒.๒.๑๐ คณะกรรมการด าเนินงานส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา บัวทุม กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๒.๒.๑๑ คณะกรรมการด าเนินงานส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารีวรรณ รวยดี กรรมการ 
๓. นายวีระยทุธ กุลศักดิ์ กรรมการ 
๔. นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒.๑๒ คณะกรรมการด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. อาจารย ์ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรรณวด ี อมตะวัฒน์ กรรมการ 
๓. นางสาวโบว ์ แซ่เจียม กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาภรณ ์ เสียงเย็น กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒.๑๓ คณะกรรมการด าเนินงานส านักกิจการนักศึกษา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย กรรมการ 
๓. นายเอกพงษ์    พร้าวไธสง กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๒.๒.๑๔ คณะกรรมการด าเนินงานส านักประชาสัมพนัธ์และสารสนเทศ 

๑. อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พรหฤทัย กรรมการ 
๓. นางสาวกันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย กรรมการ 
๔. นางสาวบุษบง   ชูเพียร กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๒.๒.๑๕ คณะกรรมการด าเนินงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวฒัณ ์ ศิริอินทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์มนชนก จุลสิกขี กรรมการ 
๔. นางสาวพรรณ ี พันธรังษี กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๒.๒.๑๖ คณะกรรมการด าเนินงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรภรณ ์ คล้ายวิจิตร กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐชนาธปิ   มูฮัมมัดอามิน กรรมการและเลขานุการ 



~ ๖ ~ 
 

 

 ๒.๒.๑๗ คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ ์ คางค า กรรมการ 
๓. อาจารย์จารุกิตติ ์ ดิษสระ กรรมการ 
๔. นางสาวสุนารี นาคทองอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

  

 ๒.๒.๑๘ คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
๑. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววลิาวรรณ ดวงลิวงษ์ กรรมการ 
๓. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒.๒.๑๙ คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสาธิต 
๑. อาจารย์สุดาทิพย ์ หงษ์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์ กรรมการ 
๓. อาจารย์จุรีพร ศรีชุมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที่ : ๑. จัดท าแผนการจัดการความรูข้องหน่วยงาน 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้  
๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๔. รวบรวม รายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อเสนอต่อ 

         คณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 
๕. เผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้แก่สาธารณชน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการติดตาม และรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานการจัดการความรู้  
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ประธานกรรมการ 
๒.  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ กรรมการ 
๔.  นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมการ 

๕.  นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ กรรมการ 

๖.  นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
๗.  นางสาวกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. ก ากับดูแล สนบัสนุน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้ 
๒. สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้เสนอมหาวิทยาลัย 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง                   
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 

 



 

 

  
 
 

คำสั่งสำนักงานสภามหาวทิยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา  
ที่  ๘/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนบัสนุน 
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

……………………………………………………… 
ด้ วยมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยา ได้ ด ำเนิ นการป ระกันคุณ ภาพการศึ กษ า                          

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ "มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา" มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์
แนวทาง องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่ตอบสนองต่อสังคมและประเทศชาติ           
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ กรรมการ 
๓) นายชยนยชุ    โอภาสวิริยะกุล กรรมการ 
๔) นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน กรรมการ 
๕) นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ กรรมการ 
๖) นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ กรรมการ 
๗) นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ กรรมการ 
๘) นางสาววลิาวรรณ   ดวงลิวงษ์ กรรมการ 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา   หนูมี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐)  นายจักรชัย ตระกูลโอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ :  

๑. กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานตามพันธกิจสู่การปฏิบัติ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๒. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ของหน่วยงาน 

๓. รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้ครบถ้วนถูกต้องและเสนอต่อคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 



 

 

-๒- 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 
๒.๑. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 

๒.๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
๒.๑.๒ ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
๒.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน  
๒.๑.๔ การบริหารความเสี่ยง 
๒.๑.๕ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑.๖ แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
๒.๑.๗ ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
๒.๑.๘ ดำเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
๒.๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

๒.๒. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 2.2.1 ระบบและกลไกของการดำเนินงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
    2.2.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามมติสภา การบริหารจัดการประชุมระดับบริหารของ

มหาวิทยาลัยและระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
  2.2.3 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
๑) นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการ 
๒) นายชยนยชุ    โอภาสวิริยะกุล กรรมการ 
๓) นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน กรรมการ 
๔) นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ กรรมการ 
๕) นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ กรรมการ 
๖) นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ กรรมการ 
๗) นายจักรชัย ตระกูลโอสถ กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางสาววลิาวรรณ   ดวงลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ : 

๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ             
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำหลักฐานและเขียนรายงานผลการดําเนินงาน               
ของหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่หน่วยงาน และ/
หรือมหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

๓. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในของคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงาน ในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการประจำหน่วยงานได้พิจารณาและรับทราบ  

๕. ดำเนินการเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้                
ที่รับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับทราบ 
 
 



 

 

-๓- 

๓. คณะกรรมการงานประสาน รวบรวม และจัดทำรายงานข้อมูล 
 

๑) นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการ 
๒) นายชยนยชุ    โอภาสวิริยะกุล กรรมการ 
๓) นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน กรรมการ 
๔) นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ กรรมการ 
๕) นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ กรรมการ 
๖) นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ กรรมการ 
๗) นายจักรชัย ตระกูลโอสถ กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางสาววลิาวรรณ   ดวงลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ : 

๑. อำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่หน่วยงาน และ/หรือมหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

๒. รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานทั้งในลักษณะรายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดทำข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง เสนอต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบผลและพิจาณาแนวทางการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว) 
รองอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













  
แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 
                                             ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 

28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แบบประเมินโครงการฉบับนี้ เป็นการสำรวจผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจ /ความคิดเห็นของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการ จึงขอ
ความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง  ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ  1) ชาย  
  2) หญิง 
 

2. สถานภาพ  1) ผู้บริหาร/คณาจารย ์  
 2) บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลยั 

ส่วนที่ 2 : การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการฯ  
คำชี้แจง :  โปรดประเมินระดับความรู้ที่ท่านได้รับในการประชุมครั้งนี้  โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ดังนี้  
5 หมายถึง มากที่สุด,  4  หมายถึง มาก,  3 หมายถึง ปานกลาง,  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

          

2. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที ่ด ีต่อ
องค์กรและเพื่อนร่วมงาน 

          

3. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

          

4. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียมความพร้อม                
ด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

          

 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ 
คำชี้แจง : โปรดประเมินระดับความพึงพอใจต่อการประชุมที่ท่านได้รับในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ดังนี้  
5 หมายถึง มากที่สุด,  4  หมายถึง มาก,  3 หมายถึง ปานกลาง,  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม      

1.1) รูปแบบในการจัดโครงการ/กิจกรรม      

1.2) ลำดับขั ้นตอน/กำหนดการในการจ ัดโครงการ/
กิจกรรม 

     

1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 
   ตามระยะเวลาที่กำหนด 

     

1.4) ความเหมาะสมของการจัดโครงการ/กิจกรรม      

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

2.1) สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม      

2.2) สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์      

2.3) อาหารและเครื่องดื่ม      

3. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม      

3.1) ท ่านได ้ร ับประโยชน์จากการเข ้าร ่วม โครงการ/
กิจกรรมอย่างคุ้มค่า 

     

3.2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์              
ในการปฏิบัติงาน 

     

 

ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
คำชี้แจง : โปรดระบุความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

☺ ☺ ☺  ประเมินเพื่อพัฒนา : ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ☺ ☺ ☺   



 
 
 
 
 

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
 28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(วันจันทร์ที่  20  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว     

๒ นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์     

๓ นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ ์     

๔ นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล     

๕ นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน     

๖ นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ     

๗ นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ     

๘ นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ     

 
รวมท้ังสิ้น ๘ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hKKlMp3gQOP9kM&tbnid=HWgryTLudUJwDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hKKlMp3gQOP9kM&tbnid=HWgryTLudUJwDM:&ved=&url=http://web.bsru.ac.th/~pasadu/&ei=RwpyUpOBKoGglAXPzIHAAQ&bvm=bv.55819444,d.dGI&psig=AFQjCNEULVVL_k9VtTSK89B0KQ7898Kxpg&ust=1383291847889161&ei=ewpyUpSiD4TVkAXs_IDoDw&bvm=bv.55819444,d.dGI&psig=AFQjCNEULVVL_k9VtTSK89B0KQ7898Kxpg&ust=1383291847889161


 
 
 
 
 

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
 28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(วันอังคารที่  21  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว     

๒ นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์     

๓ นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ ์     

๔ นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล     

๕ นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน     

๖ นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ     

๗ นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ     

๘ นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ     

 
รวมท้ังสิ้น ๘ คน 
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ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
 28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(วันพุธที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว     

๒ นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์     

๓ นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ ์     

๔ นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล     

๕ นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน     

๖ นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ     

๗ นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ     

๘ นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ     

 
รวมท้ังสิ้น ๘ คน 
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ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
 28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(วันพฤหัสบดีที่  23  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว     

๒ นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์     

๓ นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ ์     

๔ นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล     

๕ นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน     

๖ นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ     

๗ นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ     

๘ นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ     

 
รวมท้ังสิ้น ๘ คน 
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ประมวลภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                    
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

*********************************** 
 
 
 

 

 

 

 

     

   
 

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท Chiangkhan Hill 
จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญ             
ในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจสำนักงาน            
สภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็น             
การเสริมทักษะ แนวคิดทางการบริหารงาน การจัดระบบความคิด เสริมสร้างทัศนคติ ความคิดเชิงบวกให้เป็นระบบ มีเหตุและผล 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
  โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑   
  http://uc.bsru.ac.th 
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