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ค าน า 

การจัดประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งน้ี 1  ได้รับความ
ร่วมมือจาก เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาค
ตะวันตก  เพ่ือสร้างผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ และเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความส าคัญของการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาระบบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของไทยสามารถน าไปต่อยอดเป็น 
จึงได้ก าหนดการจัดงานประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ในวันที่  8 ธันวาคม  2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกด้าน วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตลอดจนคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา) 
       รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน 
 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุมวิชาการ 
       ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
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ก าหนดการการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศกึษา  
    ระดับชาติ ครั้งที่ 1  
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โครงการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอดุมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 

วันที่  8  ธันวาคม  2560 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายท า
ให้เกิดกลไกในการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเพ่ือน า
ข้อคิดเห็นมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม จึงเป็นที่มาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันแรกใน
การสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาครั้งแรกเพียง 5 สถาบัน จนถึง
ปัจจุบันเครือข่ายเติบโตข้ึน มีจ านวนสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ถึง 28 สถาบัน ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน
ของเครือข่าย มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา  
ต่าง ๆ ที่สถาบันเครือข่ายจัดข้ึน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานแต่ละองค์ประกอบ ซึ่ง
การประชุมแลกเปลี่ยนจึงช่วยให้สถาบันการศึกษาบางสถาบันที่ประสบปัญหาสามารถ
ด าเนินการแต่ละองค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ได้มีมติให้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
เพ่ือสร้างผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ และเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรของ
แต่ละสถาบันได้เห็นความส าคัญของการท าวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพียงแต่
คณาจารย์เท่าน้ันที่น าเสนอผลงานวิชาการได้ แต่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก็สามารถ
น าเสนอผลงานวิชาการได้เช่นกัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถน าไปต่อ
ยอดเป็นผลงานวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา 
ในภูมิภาคตะวันตก ทั้ง 28 สถาบัน จึงได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในช่วงงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็น
เวทีในการน าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับให้จัดท าพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพ 
การศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาค 
ตะวันตก   

  2. เพ่ือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ    
    สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 

3. ผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ  

3.1 ด้านการเรียนการสอน 
3.2 ด้านการวิจัย  
3.3 ด้านการบริการวิชาการ  
3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.5 ด้านการบริหารจัดการ  

4. รูปแบบด าเนินงาน 
 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา       

ยุค 4.0 โดย ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 การน าเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
 การน าเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 
ทั้ง  28 สถาบัน  และส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  

6. ระยะเวลาการประชุม 
 วันที่ 8  ธันวาคม 2560 เสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

7. สถานที่ 
 พิธีลงนามและน าเสนอผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   
ก าแพงแสน  

 พิธีลงนาม  ณ ห้องประชุม Convention Hall 
 น าเสนอผลงานวิชาการ 5 ห้อง  ได้แก่ ห้องคิงส์ปาล์ม ห้องควีนปาล์ม      

ห้องตาลกิ่ง ห้องพริ้นปาล์ม  และห้องตาลฟ้า 

8. ผู้เข้าร่วมประชุม 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ ภูมิภาคตะวันตก 
 บุคลากรภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 
 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และต่ ากว่าบัณฑิตศึกษา 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เผยแพร่ผลงาน 
     วิชาการที่สามารถน าไปบูรณาการการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปได้  
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1  

และการลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 
ภูมิภาคตะวันตก 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง Convention Hall ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
.................................................................... 

เวลา หัวข้อ สถานที่ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

 ผู้บริหารและผู้ลงนาม MOU  28 สถาบัน 

 ผู้เข้าร่วมจากสถาบันเครือข่าย 28 สถาบัน 

 ผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วม 

ห้อง 
convention 
Hall 
ส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 
 

09.00-09.15 น.  พิธีเปิดการประชุม  
 กล่าวรายงานการประชุมวิชาการด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ โดย  รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา (รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา) 

 กล่าวต้อนรับและเปิดงานการประชุมวิชาการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ โดย  รักษาการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
(รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ) 

09.15-09.30 น. การแสดง ฟ้อนแคนไทด า 
09.30-10.30 น. พิธีลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ ระดับ

สถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก  ทั้ง  28 สถาบัน 
(ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่าย 28 สถาบัน) 

10.30-11.00 น. การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษายุค 4.0  
โดย  ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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เวลา หัวข้อ สถานที่ 
11.00-12.00 น.  น าเสนอผลงานวิชาภาคโปสเตอร์ 

 มอบใบประกาศนียบัตร 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องหงษ์เหริ 

13.00-15.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย 5 ด้าน 
และมอบใบประกาศนียบัตร 
ห้องที่  1  ด้านการเรียนการสอน  ห้องที่ 1   

 
 
ห้องคิงส์ปาล์ม  

ห้องที่  2  ด้านการเรียนการสอน  ห้องที่ 2  ห้องตาลกิ่ง 
ห้องที่  3  - ด้านการวิจัย 
             - ด้านบริการวิชาการ 
             - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ห้องพริ้น
ปาล์ม   

ห้องที่  4  ด้านการบริหารจัดการ ห้องที่ 1 ห้องตาลฟ้า 
ห้องที่  5  ด้านการบริหารจัดการ  ห้องที่ 2 ห้องควีนปาล์ม  
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คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
1. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต

ก าแพงแสน (รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา   
(รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา) 

3. อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

4. อธิการบดี (ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
5. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ (ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิรันดร์)        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

6. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
(ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
(ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธ์ิ)                                  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
(ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

9. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 (อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ พุทธิอังกูร) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

10. รองอธิการบดีพ้ืนที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ  
(อาจารย์ศิริรัตน์ ภาศักดี)      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

11. รองอธิการบดี (อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร)    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

12. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า)       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง 

13. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
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14. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ า 
วิทยาเขตอ่างทอง (นายสมยศ วนิชาชีวะ)        

สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตอ่างทอง 

15. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ า 
วิทยาเขตสมุทรสาคร (นายกิตติ ทองทาบ)         

สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

16. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ า 
วิทยาเขตกรุงเทพ (ผศ.ดร.วีรศักด์ิ วิศาลาภรณ์)    

สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตกรุงเทพ 

17. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ า 
วิทยาเขตชลบุรี (นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์) 

สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี 

18. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยา
เขตสุพรรณบุรี (นายสมชาย ประเสริฐศรี) 

สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

19. รองผู้บงัคับการส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ   

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 

20. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

21. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี (นางเพ็ญจมาศ ค าธนะ)       

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุร ี

22. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จักรีรชั (ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข)     

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรชั  

23. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรี (นายสุทัศน์ เหมทานนท์)      

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุร ี

24. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี (ดร.ชุติมา มาลัย)       

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี

25. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี 
(นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต)    

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี 

26. รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ (นางทิพวรรณ ต้ังวงศ์กิจ)       

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 

27. ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท (ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์)    

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท 



  
                           การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   
 

8 
 

28. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน         
(นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

29. ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป    
(นายชัยวัฒน์ เทพสาร)                 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

30. ผู้อ านวยการกองบริหารการวิจัยและบริการ
วิชาการ (นางสาววรรณีย์ เล็กมณี)        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
คณะกรรมการด้านการเรียนการสอน  
1.  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพการศึกษา   
(รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

2.  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.  อธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช)        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
4.  รองอธิการบดี   

(อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)                         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

5.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ (ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล
และการประกันคุณภาพ   
(ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 

7.  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8.  คณบดีคณะครุศาสตร์   

(อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ)     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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10.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 
(อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

11.  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน (อ.ดร.พิรศุษย์ บุญธรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

คณะกรรมการด้านการวิจัย  
12.  ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

13.  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา (จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง) 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุร ี

14.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (ผศ.ดร.พเยาว์ เนตรประชา) 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

15.  คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ 
(ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา) 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 

16.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ         
คณะเกษตร ก าแพงแสน    
(รศ.ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

17.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ       
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน  
(อาจารย์ ดร.จีรชัย  สุภาสุทธากุล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

18.  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
(นายวรเวชช์ อ่อนน้อม) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

19.  รองผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท   
(อาจารย์ ดร.กัลยากร วงค์รักษ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท 

20.  รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ 
(ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ) 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุร ี



  
                           การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   
 

10 
 

21.  หัวหน้าส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
(อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

คณะกรรมการด้านการบริการวิชาการ  
22.  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

(ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา(อาจารย์ ดร.อิษฎี กุฏอินทร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

24.  ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (นายสมโชค ฤทธ์ิจ ารูญ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

25.  หัวหน้างานประกันคุณภาพส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม ก าแพงแสน    
(นางนวลฉวี พรบัณฑิตย์ปัทมา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

26.  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง)             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
27.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

(ผศ.ดร.ศุกล  อริยสัจสี่สกุล) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ 

28.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  
(รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

29.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน  
(ดร.เปรมปรีด์ิ  บุญรังษี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

30.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(นางอินทิรา พงษ์นาค) 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี

31.  หัวหน้างานศูนย์ศึกษา  
(นายวิสุทธ์ิ โนจิตต์) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 
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คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ  
32.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ผศ.วัชรินทร์ ระฤกชาติ) 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อ่างทอง 

33.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
(รศ.อธิเกียรติ ทองเพ่ิม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

34.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้  
(ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง)      

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จักรีรชั  

35.  รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ (นางสาวศิริพร ชุดเจือจีน)       

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุร ี

36.  หัวหน้างานประกันคุณภาพ   
(อาจารย์รุ่งทิพย์ ไชยโยย่ิงยงค์)     

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี

   
กรรรมการและเลขานุการ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน     
37.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาววรรณีย์  เล็กมณี)       
38.  ผู้อ านวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต (นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา) 

  
ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
39.  หัวหน้างานอ านวยการ (นายพิชัยยุทธ บุญมี) 
40.  นางธนาภรณ์  สระทองมา         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
41.  นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา              พนักงานธุรกร 
42.  นางสาวเยาวภา  มณีเนตร         นักวิชาการศึกษา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1. รศ.ดร.สุณีย์   กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ผศ.ดร.พราม  อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ดร.ธเนศ       เกษศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ดร.ประสิทธ์ิ   พงษ์เรืองพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ/มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. รศ.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. รศ.กาญจนา   โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
7. รศ.จันทิมา     เขียวแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. รศ.ดร.พิชิต    ฤทธ์ิจรูญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
9. ผศ.ดร.ศิรลิักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
   

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
10. รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
11. รศ.ดร.จงรักษ ์ แก้วประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
12. รศ.อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
13. ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
14. อ.ดร.วงศ์ผกา  วงศ์รัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
15. รศ.ดร.วศิน    อิงคพัฒนากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16. รศ.ดร.บังอร   เสรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
17. รศ.สุภรณ์ ลิ้มบริบรูณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ /มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ต่อ) 
18. รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
19. ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
20. ผศ.ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
21. ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
20. ผศ.ดร.อาภาศิร ิสุวรรณานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
22. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
23. ผศ.ชนิตา   ไกรเพชร สถาบันการพลศึกษา  
24. ผศ.ดร.ธีระพล พบลาภ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

สมุทรสาคร 
25. ผศ.ดร.พระมหาทองเชิด  กตปุ โ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
26. ผศ.ดร.พระเมธาวินัยรส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
27. อ.ดร.เยาวลักษณ์  มีบุญมาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ี
28. นางชุติมา    มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ี
29. อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรรีัช 
30. นางสาวอัญญา  ปลดเปลื้อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรรีัช 
31. อ.ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
32. ดร.ธิติ  มหาเจริญ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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ก าหนดการสัมมนาวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก 

วันที่ 8 ธันวาคม  2560 
ณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

ด้านการเรียนการสอน (ภาคบรรยาย) 
ประธาน   : รองศาสตราจารย์ ดร. ธนรัตน์  แต้วัฒนา จ านวน 6 เรื่อง 
เลขานุการ : อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก สถานที่ ห้องคิงส์ปาล์ม 
   

เวลาน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน 
13.00-13.15 น. น.ส.เปมิกา  สนิทพจน์ โครงการยกระดับบุคลิกภาพนักเรียน

นายร้อยต ารวจ 
13.15-13.30 น. นายเกรียงวุธ  นีละคุปต์ การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

สุขภาวะ 
13.30-13.45 น. นายอรินทร์ศักด์ิ  รัตนะวงษ์ กล ยุ ท ธ์ ก า ร สอ นของ หลั ก สู ต ร รั ฐ

ประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

13.45-14.00 น. น.ส.กุลรภัส  เทียมทิพร การ ยอม รั บก าร ใ ช้ สื่ อ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

14.00-14.15 น. น.ส.สุธากร  วสุโภคิน ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการชั้น
เรียน RCA ในรายวิชาวิชาชีพครูปฐมวัย 

14.15-14.30 น. นายสุทธิกร  แก้วทอง การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
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ดานการเรียนการสอน (หองที่ 2) 
 

ประธาน   : รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ จํานวน  4  เรื่อง 
เลขานุการ : ดร.วิสุทธิ์   โนจิตต สถานท่ี ตาลกิ่ง 
   

เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 

13.00-13.15 น. นางปยธิดา  คงวิมล การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง การ
เ ขี ย น ส ะ ก ด คํ า ข อ ง นิ สิ ต ชั้ น ป ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13.15-13.30 น. นางนภาพร  เกาะทอง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตรสากลท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูแบบการนําเสนอมโนทัศนกวาง
ลวงหนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ป ท่ี   6 โรงเ รียนปทุมวิไล อําเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี  

13.30-13.45 น. นางอังสิน ี กันสุขเจริญ ความสัมพันธระหวาง ความรูและทัศนคติตอ
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 
จังหวัดเพชรบุร ี

13.45-14.00 น. นายอัตภาพ  มณีเดิม  ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุน
ตามสถานการณ  มหา วิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
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ดานการวิจัย 

ประธาน   : ศ.พล.ต.ต.หญิงพัชรา  สินลอยมา จํานวน   3    เร่ือง 
เลขานุการ : อ.ดร.จีระชัย  สุภาสุทธากุล สถานท่ี  หองพร้ินปาลม   
   

เวลาเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.00-13.15 น. นายสราวุธ  แผลงศร การ วิ เ ค ราะห ค วามต อ งการของค รู

คอมพิวเตอรตอสมรรถนะวิชาชีพครูสาขา

คอมพิวเตอรดวยเทคนิคการกระจายหนาท่ี

เชิงคุณภาพ 

13.15-13.30 น. น.ส.ชนมธิดา  ยาแกว พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองใน

การสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยของ

ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  เ ข ต พ้ื น ท่ี ภ า ค

ตะวันออก 

13.30-13.45 น. น.ส.พราว อรุณรังสีเวช ผลของการรับรูความงายตอความวิตก

กังวลของผูเรียน 

 
ดานบริการวิชาการ 

ประธาน   : ศ.พล.ต.ต.หญิงพัชรา  สินลอยมา จํานวน   3    เร่ือง 
เลขานุการ : อ.ดร.จีระชัย  สุภาสุทธากุล สถานท่ี หองพริ้นปาลม   
   

เวลาเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.45-14.00 น. นายจักรกฤษณ โพดาพล ความตองการการของพระภิกษุตอการ

บริการ วิชาการจากมหาวิทยาลัย     
มหามกุฏราช วิทยาลัย  วิทยา เขต         
ศรีลานชาง จังหวัดเลย 

14.00-14.15 น. นายวิชิต  แยมย้ิม โรงเรียนนายรอยตํารวจองคกรสราง
เสริมสุขภาพ : แหลงเรียนรูเพ่ือการ
ขยายผลและการสรางเสริมสุขภาวะ 
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เวลาเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
14.15-14.30 นายรัฐพล  พรหมมาศ แนวทางการจัดหลักสูตรอบรมการ

ผลิตสื่อวีดีทัศน สําหรับการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประธาน   : ศ.พล.ต.ต.หญิงพัชรา  สินลอยมา จํานวน   3    เร่ือง 
เลขานุการ : อ.ดร.จีระชัย  สุภาสุทธากุล สถานท่ี หองพริ้นปาลม   
   

เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
14.30-14.45 น. น.ส. ฤทัยรัตน สุวรรณชาง การส ง เส ริมอาชีพทอง ถ่ินจั งหวัด

เพชรบุรีผานกิจกรรมการฝกอบรม 
ก า ร แ ท ง ห ย ว ก ข อ ง วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุร ี

14.45-15.00 น. นายสุรชัย  ทุหมัด ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

นักศึกษากับโครงการศิลปวัฒนธรรม 
 

ดานการบริหารจัดการ (หองที่ 1) 

ประธาน   : รศ.อธิเกียรติ   ทองเพ่ิม จํานวน   6    เร่ือง 
เลขานุการ : นางสาวศิริพร  ชุดเจือจีน สถานท่ี   หองตาลฟา 
   

เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.00-13.15 น. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนตศักด์ิ การประเมินความตองการจําเปนใน

การมีสวนรวมของบุคลากรใน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.15-13.30 น. นางอนงค  สินธุศิริ แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  ร ะ ดั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น  สั ง กั ด
สํ า นั ก ง า น เ ขต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดชลบุร ี
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เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.30-13.45 น. น.ส.สุพรรณ ี บุญหนัก  การศึกษาความสัมพันธระหวางการ

มี ส ว น ร ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร กั บ
ประสิท ธิผลการดํา เนินงานการ
จัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ม กุ ฏ            
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

13.45-14.00 น. นายกุลพัทธ  กุลชาติดิลก รูปแบบการจั ดการความ รู ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

14.00-14.15 น. นายบัณฑิต  ปานโศก ระบบติดตามการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย     ราช
ภัฏกาญจนบุรี 

14.15-14.30 น. นายธนรัตน  แตวัฒนา รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู
ส ถ านศึ กษ า ด ว ยบ ท เ รี ยนหนึ่ ง
ประเด็น 

 

ดานการบริหารจัดการ (หองที่ 2)  
ประธาน   : ผศ.ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง จํานวน   6    เร่ือง 
เลขานุการ : ผศ.ดร.ชนิตา   ไกรเพชร สถานท่ี หองควีนปาลม 
   

เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.00-13.15 น. นางชุติมา  ชงสกุล การ มีส วนร วมด านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

13.15-13.30 น. นายชนกฤต มิตรสงเคราะห ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

13.30-13.45 น. นางมณฑิรา  อินจาย กลยุทธกระดาษแผนเดียวในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เวลานําเสนอ ชื่อผูนําเสนอ ชื่อผลงาน 
13.45-14.00 น. น.ส.น้ําฝน  แสงอรุณ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

14.00-14.15 น. นางพรรณี  คอนจอหอ ปจจัยสูความสําเร็จของระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

14.15-14.30 น. น.ส.ทิพวัลย  ดวงพาเพ็ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง นิ สิ ต แ ล ะ
ผูปกครองตอการจัดบริการดาน  
ต าง  ๆ ท่ี เ อ้ือตอการพัฒนาการ
เรียนรูในมหาวิทยาลัย 
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การน าเสนอผลงานวิชาการ  ภาคโปสเตอร์  
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก 

วันที่ 8 ธันวาคม  2560 
ณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

ด้านการเรียนการสอน 
จ านวน 11 เรื่อง  

ล าดับที่ ชื่อผู้น าเสนอผลงาน เรื่อง 
1. นายอาทิตย์  ศรีจันทร์ดร ผลของการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการ

เน้ือหาและภาษา (CLIL) ที่มีต่อความสามารถ
ในการฟัง-พูด และความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร ์ การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัด
กิจกรรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

3. นายสุรินทร์  ผุดผ่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

4. นายฉัตรตระกูล  ปานอุทัย ผลของการฝึกสมาธิที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 

5. น.ส.แสงเทียน  เฉลิมวัฒน์ การพัฒนาความสามารถในการอ่านและความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอน
อ่านแบบ SQ4R 

6. นางอ้อมใจ  พลกายา ความพึงพอใจในงานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จักรีรัช 

7. นางพิชยภัคร ์ สิงจานุสงค ์ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
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ล าดับที่ ชื่อผู้น าเสนอผลงาน เรื่อง 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

8. นางปาณิสรา  ส่งวัฒนายุทธ บรรยากาศการสอนรายวิชาทฤษฏีที่ส่งเสริม
สมรรถนะทางวัฒนธรรม  ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี 

9. น.ส.ทัศนีย์  สระทองค า การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะใน
เกมกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 

10 น.ส.ภรณ์ทิพย์ สกุลชชูาติ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัด
กิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปล
ความหมายและการให้เหตุผลของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  ปีที่ 1 

11 น.ส.นิศาชล  ฉัตรทอง การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของ นัก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด้านการวิจัย 

                                                                        จ านวน 3  เรื่อง 
ล าดับที่ ชื่อผู้น าเสนอ เรื่อง 

1. น.ส.ณัฐกานต์  เอ่ียมสุองค ์ การพัฒนาระบบการตรวจประเมินรูปแบบ 
NPRU QA Model 

2. น.ส.นลิน  สีมะเสถียรโสภณ แนวทางการจัดการความรู้ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

3. นางนภากร  บุญเส็ง ผลแบบฉับพลันของการเสริมเอนไซม์โปรตี
เอสต่อประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย
หลังการออกก าลังกายอย่างหนักแบบใช้
ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน 
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ด้านบริการวิชาการ 

                                                                     จ านวน  2  เรื่อง 
ล าดับที่ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน 

1. นางปรีดาภรณ ์  ดวงใจดี การ พัฒนารู ปแบบการ จั ดกิ จ ก ร รม
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

2. น.ส.สุพัตรา   ค าแหง การสร้า งผู้ ประกอบการใหม่ภายใ ต้        
อัตลักษณ์ชุมชน 
 

 

ด้านบริหารจัดการ 

                                                                        จ านวน  2  เรือ่ง  
ล าดับที่ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน 

1. นายสุระสิทธ์ิ  ทรงม้า การศึกษาความต้องการน า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 

2. นางสิริพร  เรืองสุรัตน์ การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ 
ครั้งที่ 1 

  



  
                           การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   
 

24 
 

ด้านการเรียนการสอน 

โครงการยกระดับบุคลิกภาพนักเรียนนายร้อยต ารวจ 

พัชรา สินลอยมา1  นที  ไชยานุพงศ์2  และ เปมิกา สนิทพจน์3 
 

 
บทคัดย่อ 
   โครงการยกระดับบุคลิกภาพนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาร่างกายให้นักเรียนนายร้อยต ารวจมีบุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมส่วน 
มีกล้ามเ น้ือที่แ ข็ งแรง  มีความมั่ นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ ท่ีจะต้องฝึกฝนและพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีความแข็งแกร่ง  แข็งแรง 
และมีความอดทนต่อการเรียนในหลักสูตรการโดดร่ม  ซึ่งเป็นการฝึกที่หนักหน่วง การฝึกโดด
ร่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสภาพความกดดันทางจิตใจ ให้สามารถรองรับสภาพการ
ท างานที่กดดันในอนาคตได้  และหากนักเรียนนายร้อยต ารวจคนใดทดสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรน้ี ดังน้ันโครงการน้ี จึงเป็นการโครงการน าร่อง เพ่ือยกระดับ
นักเรียนนายร้อยต ารวจ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ไม่ผ่านการทดสอบสรรถภาพทางร่างกายใน
สถานีว่ายน้ า ไต่เชือก และดึงราว กลุ่มที่ 2 มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เกิน
มาตรฐาน และกลุ่มที่ 3 ไม่ผ่านทั้ง 2 ประเภท จ านวน 162 คน  ผลการด าเนินโครงการ 
พบว่า กลุ่มที่มีน้ าหนักเกิน ก่อนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย BMI ที่ระดับ 26.20 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์อ้วน และอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 2 เมื่อเข้าร่วมโครงการและผ่าน
ไป  4 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ย BMI เท่ากับ 25.24 ซึ่งค่า BMI ลดลง 0.96 ระดับ แต่
กลุ่มเป้าหมายก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์อ้วน โดยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 2 เน่ืองจาก
ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมมีระยะสั้นเพียง 1 เดือน  ท าให้ไม่สามารถเร่งรีบในการฝึกฝน กลุ่ม
ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พบว่า สถานีดึงราวผ่านการทดสอบร้อยละ 40.00 สถานีไต่เชือก
ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 44.44 และสถานีว่ายน้ าผ่านการทดสอบ ร้อยละ 49.28 เน่ืองจาก
กา ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ขอ ง โ ค ร ง ก าร  โ ด ย เฉพ า ะ ช่ ว ง ก า ร ปฏิ บั ติ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
มีระยะสั้นเพียง 1 เดือน ท าให้มีระยะเวลาในการฝึกฝนค่อนข้างสั้น แต่ก็ประสบความส าเร็จ
ในระดับที่น่าพึงพอใจส าหรับกิจกรรมน าร่องในระยะที่ 1 ซึ่งโรงเรียนนายร้อยต ารวจมี
นโยบายที่จะด าเนินกิจกรรมในระยะต่อไปเพ่ือสร้างวินัยและสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนให้
มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ 
 
ค าส าคัญ : ยกระดับบุคลิกภาพ  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ดัชนีมวลกาย 
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HERO FOREVER 

Patchara Sinloyma1, Natee Chaiyanupong2 and Pemika Sanitphot3  
 
Abstract 
  The Royal Police Cadet Personality Enhancement Project is a program to enhance 
and develop the physique for police cadets with a good personality, physical fitness, strong 
muscles, confidence and preparation to be a potential patron which is an integral part of 
the teaching process of the Royal Police Cadet Academy. Meanwhile, Police cadet need to 
take Parachute Training which is, if they not pass the physical will not allow attending the 
training, intended to reinforce psychological pressure and crisis decision. So this project 
purpose is to enhance physical and mental condition of targeted Police cadet, separated in 
three group comprising: Group 1-did not pass physiological tests in swimming, climbing and 
rope rails, Group 2-had a body mass index (BMI) exceeding the standard, Group 3 - did not 
pass the two of those above mentioned. The results showed that the overweight group 
before joining the project has a BMI of 26.20 which is in the fat condition. But after joined in 
the program for 4 weeks, the BMI was 25.24, with a BMI of 0.96, but the target group was still 
obese. The fitness test group found that the pull rail station was 40.00% passed. The rope 
climbing station was passed at 44.44% and the swimming station was passed at 49.28%. 
Despite the too short period of the program, the project still achieves their purpose 
effectively. And in the future we the Police Cadet Academy may have the expectation to 
continue this program in the next phase to create discipline and strengthen the health of 
the cadets to be strong body and mind. 
 
Keyword :  Enhance Personality , Fitness test ,  Body Mass Index 
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การศึกษาแนวทางการพฒันาโรงเรียนสุขภาวะ 

เกรียงวุธ นีละคุปต์1 และ ประภาช วิวรรธมงคล2 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนสุข
ภาวะ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ โรงเรียนสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมจ านวน 34 
โรงเรียนรวมผู้บริหารและครูผู้สอนจ านวน 352 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนวัตกรรม 2) ด้านการสร้างเครือข่ายในการท างาน ระหว่างโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านสื่อการสอนและคู่มือ และ 
5) ด้านการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ PDCA 
  2. แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ประกอบด้วย 1) สนับสนุนงบประมาณ
และวางแผนด าเนินการ 2) สร้างความรู้และความเข้าใจ 3) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
4) น าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 5) ก ากับติดตาม 6) เสริมแรงและสร้างขวัญก าลังใจ
และ 7) สะท้อนความคิด 
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนสุขภาวะ, สุขภาวะ, พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ  
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Guideline Study to Develop Healthy School 

Kriangwut Nilacupt1 and Prapach Wiwattamongkol2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study need that develop the 
healthy school, 2) to study guideline to develop the healthy school. The 
samples were 33 schools from office of the basic education in Ratchaburi and 
Nakhonpathom with 352 administrators and teachers. They were selected by 
using purposive sampling. The research instruments were Psychology, Problem 
Based Leaning, Professional Learning Community and Creative Discussion. The 
Content analysis is was used to analyze data. The findings indicated that 
 1. The need that develop the healthy school consisted of 1) to inform 
knowledge about the innovation 2) to create working network with school, 
education section and university 3) to support budget 4) to learn about media 
and manual and 5) to approach system with PDCA. 
 2. The guideline to develop the healthy school consisted of 1) budget 
support and planning 2) knowledge and understanding 3) Professional Learning 
Community 4) technology support 5) mentoring 6) reinforce and morale              
7) reflection  
 
Keyword : Healthy School, Healthy, Develop Healthy School 
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กลยุทธ์การสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อรินทร์ศักด์ิ รัตนะวงษ์1  สถาพร ถาวรอธิวาสน์2  และ กัลยกร วงค์รักษ3์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือศึกษาการน ากลยุทธ์ไปใช้สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลยุทธ์การ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ 2)  แบบสอบถาม ประชากร
เป้าหมายคือ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร และสถิติพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า ด้านความรู้ มีกลยุทธ์ทั้งหมด 8  
กลยุทธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 5 กลยุทธ์ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความระหว่าง
และความรับผิดชอบ มี 6 กลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 กลยุทธ์ และด้านทักษะปัญญา มี 3 กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะเน้นด้านทักษะด้านปัญญา มีระดับการใช้
มากท่ีสุด (x ̅= 4.49 S.D. 0.97) รองลงมาคือกลยุทธ์การสอนด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับการใช้มาก (x=̅3.83 S.D. 0.67) ส่วนกลยุทธ์การ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระดับการใช้มาก (x ̅ = 3.69 S.D. 0.68) และน้อยที่สุดคือด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีการใช้ระดับปานกลาง (x=̅3.42 S.D. 0.79) 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสอน  ผลการเรียนรู้  รัฐประศาสนศาสตร์ 
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The Strategy of the course Teaching of Public Administration According 
National Qualifications Framework for Higher Education. 

Arinsak Rattanawong1, Staporn Tawonatiwas2 and Kalyakorn Wongrak3 

 
Abstract 
 This research aimed to study were to Synthetic teaching strategies National 
Qualifications Framework for Higher Education and to Study of the to use in teaching 
Public Administration National Qualifications Framework for Higher Education Research 
tools include a teaching strategy based on the standard of National Qualifications 
Framework for Higher Education (Makho.2) query the target population is the public 
administration discipline instructor, Chandrakasem Rajabhat University-Chainat. Deity Raja 
hat University, Ayutthaya Rajabhat University and women.The Sample 50 persons, data 
analysis, descriptive statistics and documents by research. 
 Research findings were as follows: 1) Synthesis of teaching strategies National 
Qualifications Framework for Higher Education The knowledge strategy all 8 strategy, 
morality is 5 strategy, human relations between individuals and between and 
responsibility. There are 6 strategy, numerical analysis skills, communication and 
information technology, there are 5 Tactics and skills are 3 strategy wisdom.                          
2) Strategies for teaching students in public administration focuses on the cognitive level 
of most use. (x ̅= 4.49 S.D. 0.97) the teaching strategies of the numerical analysis of 
communication and information technology, with many uses. (x=̅3.83 S.D. 0.67) the 
teaching strategies of morality has many uses (x ̅= 3.69 S.D. 0.68) and the least is the 
human relations between individuals and the responsibility with the use of medium. 
(x=̅3.42 S.D. 0.79) 
 
Keywords: Teaching strategies, Learning Outcome, Public Administration 
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การยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

กุลรภัส เทียมทิพร1  ธาน ีเกสทอง2  และ มงคล จันทรภิบาล3 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาการยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  2. ศึกษา  
เจตคติท่ีมีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ านวน 177 คน มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลและด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย 2.ด าเนินการเก็บข้อมูลการการวิจัย  3. ท าการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล   
  ผลการวิจัยพบว่าการยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
มากท่ีสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1) การยอมรับว่ามีความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาในการเรียนการสอน  2) การยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ 
การเรียนรู้ ส่งงาน สืบค้นข้อมูลและข่าวสารได้อย่างสะดวก และ การยอมรับว่าการสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท าให้ผู้เรียนของท่านได้ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการ
ทันโลก ทันเหตุการณ์ 3) การยอมรับว่าการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท า
ให้ท่านมีความกระตือรือร้นต่อการสอนมากขึ้น 4) การยอมรับว่าการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาท าให้การเรียนการสอนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 5) การยอมรับว่ามีความ
สะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นอย่างมาก และเจตคติต่อใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้สอนมีความสุขเมื่อได้ใช้สื่อ
การเรียนการสอน 2) ผู้สอนเห็นว่าสื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น 3) ผู้สอนเชื่อว่าครูที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นครูที่ทันสมัย  4) ผู้สอนเห็นว่า
การจัดฝึกอบรมจะช่วยให้สร้างสื่อการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 5) ผู้สอนชอบศึกษาเกี่ยวกับการใช้
สื่อในการจัดการเรียนการสอน  
 
ค าส าคัญ: การยอมรับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
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Adoption to Use of Information Technology Media of Student in 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession. 

Kulrapas Tiamtiporn1, Thanee Gesthong2 and Mongkol Chanpibal3 
 
Abstract 
         This Research aim to 1. Study the acceptance of the use of information technology in 
the teaching and learning process of students in the Graduate Diploma Program in Teacher 
Education. 2. Study the attitudes towards the use of information technology in the teaching 
and learning of graduate students in vocational education. This survey Research was conducted 
using a questionnaire as a tool to collect data. The population are Graduate Diploma Program 
in Teacher Education College Nakhon Sawan Rajabhat University the population is a student 
studying in the Graduate Diploma Program in Teacher Education. There are 177 students in the 
academic year 2016. Methodology are 1) Study and implement research tools. 2) Perform 
research data collection. 3) Analysis and evaluation of data. 
 The results of the research show that the adoption of information technology in 
teaching and learning as much as possible. The first five are: 1) recognition that there is a need 
for using information technology in education; Teaching 2) Acceptance of using information 
technology for educational purposes, sending information and information easily and accepting 
that the teaching using the information technology education to your students get information 
on the needs of the time. 3) The recognition that teaching using information technology 
education has made you enthusiastic about teaching. 4) recognition that teaching using 
information technology in education, making learning fun, not boring 5) recognized that the 
ease of use of information technology in education is huge. And the attitude of using the 
information technology in teaching the top 5 is 1) The instructor is happy when using the 
learning media.  3) Teachers believe that teachers use the teaching media as teachers.                 
4) Teachers believe that the teaching and learning materials are more effective. 5) Teachers 
like to study about the use of media in teaching and learning. 

Keywords:  adoption to use information technology in teaching and learning 
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ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน RCA ในรายวิชาวิชาชีพครูปฐมวัย 

สุธากร วสุโภคิน1 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์แบบการเรียนของนักศึกษา          
2) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาวิขาชีพครูปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการชั้นเรียน RCA 3) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับแบบการเรียน
หลังการทดลองใช้รูปแบบบริหารจัดการชั้นเรียน  RCA 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน RCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 คนที่มีแบบการเรียนแตกต่างกัน 6 แบบ คือ 
แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบส ารวจแบบการเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความมีวินัย การใฝ่รู้ และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ใช้สถิติพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนตามแบบการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ 
ANCOVA ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมสูงสุด และมีแบบการ
เรียนแบบหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด หลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน  RCA 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้เรียนที่มีแบบการเรียนแบบ
แข่งขัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนสูงสุด และนักศึกษาท่ีมีแบบการเรียนต่างกันมี
พฤติกรรมการเรียนไม่แตกต่างกัน และนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการการบริหาร
จัดการชั้นเรียนรูปแบบน้ีในระดับมาก ท้ังด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านผลที่ผู้เรียน
ได้รับ 
 
ค าส าคัญ : แบบการเรียน  รูปแบบการบรหิารจัดการชั้นเรียน RCA นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พฤติกรรมการเรียน 
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The Results of RCA Classroom Management Model in 
Early Childhood Teacher Professional Subjects 

Suthakorn Vasupokin1 
 
Abstract 
 The purpose of this research were: 1) to analyze students' learning styles, 
2) to study the effect of the development of students’ learning behavior in 
early childhood teacher professional subjects after using the RCA classroom 
management model, 3) to compare between learning behavior and learning 
style after experimental the RCA classroom management model, and 4) to 
study students' satisfaction in using the RCA classroom management model. 
The sample consisted of 3rd year early childhood education students, Suan 
Dusit University Suphanburi Campus of 50 people with six different learning 
styles in the second semester of the academic year 2016. Six styles of learning 
included those of were independent, dependent, avoidance, collaboration, 
competitive and participant style. The instrument used for data collection was 
self-report questionnaire and observation study three aspects of behaviors 
concentrating on disciplines, curiosity and acceptance. Basic statistics were 
using and compare the average behaviors of learners learning style using 
ANCOVA. The results were as follows: Participant learning style took the lead 
followed by collaboration. Behavior of students in the class as a whole at a 
good level. Competitive learning style took the lead of the average learning 
behaviors of students score. There was no significant interaction between 
learning style and learning behaviors of students. After using the classroom 
management model, most of students were very satisfied with the learning 
process and the outcome. 
 
Keywords: Learning style, RCA classroom management model, early childhood 
education students, Learning behaviors 
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การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
สุทธิกร แก้วทอง1 และ กุลรภสั เทียมทิพร2 

 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
การบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
ผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน           
3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น  รูปแบบการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา
สาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพ ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  47 คน  
  ผลการวิจัยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า 1) การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการ         
บูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยส ารวจโครงสร้างการเรียนการสอน 
ศึกษารายวิชาที่ต้องการบูรณาการ คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ สร้างโครงงาน ด าเนินกิจกรรม
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ น าเสนอโครงงานที่สร้างสรรค์ข้ึนในรูปแบบต่างๆ สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การบูรณาการรายวิชา
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.38 คิดเป็นร้อยละ 88.45 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมี จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 41 คน          
คิดเป็นร้อยละ 87.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70     
 
ค าส าคัญ: การบูรณาการการเรียนการสอน  โครงงานเป็นฐาน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลักการส่งเสริมสุขภาพ 
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Integration of teaching in Innovation and Educational Technology subjects And 
Health promotion subjects with Project- Based Learning method 

suthigron kaewtong1 and Kulrapas Tiamtiporn2  

 

Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the process of teaching and 
learning by integrating the subjects using the project as a base. 2) To study the 
satisfaction of the learners. The course is taught by integrating the subjects into the 
project. 3) Study the learning achievement of students who learned using the project. 
The research method is Action Research. Students in Physical Education 3rd Year 
Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University Registered for Innovation and 
Technology And the principles of health promotion. In the first semester of academic 
year 2560, 47 students  
 The results of the research on the integration of teaching and learning in the 
field of innovation and information technology in education along with the principles 
of health promoting by the project-based teaching method were found as follows:               
1) the study of the process of teaching and learning with the integration of the 
curriculum Using the project as a base Contains structured learning surveys. Study the 
required subjects to integrate. Selecting units, creating projects, conducting activities, 
and developing learning media. Presentation of creative projects in various forms.                
2) The students were satisfied with the teaching and learning process at a very good 
level.  3) The learning achievement of the students was based on the integration of the 
project based on the project. The mean score was 35.38, or 88.45 percent, higher than 
the standard set of 80 percent and the number of students who met the criteria was 
41, or 87.23 percent. 70% 

Keywords: integration, Project- Based Learning, Innovation and information 
technology. , Health Promotion Principle 
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การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรือ่งการเขียนสะกดค าของนิสิตชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปิยธิดา  คงวิมล 1 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการเขียน
สะกดค าของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณให้มีคุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพ
เป็นตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การเขียนสะกดค า จ านวนประชากร คือ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษามลายู ท่ีเรียนวิชา 0000111ภาษาไทยและ
วัฒนธรรมทางภาษา จ านวน 40 คน ที่ ไ ด้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  
Sampling) ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดค า จ านวน 6 ชุด และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องการเขียนสะกดค า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)               
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (SD) และทดสอบค่า t-test  
  ผลการวิจัยพบว่า ได้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดค า ของนิสิต    
ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีคุณภาพในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไว้ คือมีประสิทธิภาพ 83.07/81.73  และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต
ที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดค ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ชุดการเรียนด้วยตนเอง การเขียนสะกดค า  
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The Development of Self-Learning Package in Spelling Thai Language of 
first year undergraduate students of Thaksin University 

Piyathida Kongwimol1 
 
Abstract 
  The purposes of this research were to: 1) develop the self-learning 
package on spelling in Thai language for potential and efficient improvement 
by 80/80.  2) Compare this self-learning achievement between pre-test and 
post-test results of those students. The samples were 40 first-year Malay 
Language students Thaksin University, studied 0000111 Thai for higher 
education selected by cluster random sampling. The duration of experiment 
was 14 periods, 50 minutes per period. The instrument for data collection were 
analyzed by arithmetic means, standard deviation and t-test (Dependent 
Samples) 
  The research findings were summarized as follows:  the instruments for 
this research were self-learning package in Thai language and the achievement 
test. The data were statistically analyzed by t-test for dependent samples. The 
learning achievement of the students higher than before the experiment at .05 
level of significance. 
 
Keyword: Self-Learning Package, Spelling Thai Language 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  
นภาพร เกาะทอง1   สุธี พรรณหาญ2  และ อุษา คงทอง3 

 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการ
น าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ากับนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ การน าเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียน   ที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม จ านวนกลุ่มละ 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  แบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ ที่มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบการการน าเสนอมโนทัศน์กว้าง ล่วงหน้า ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ความส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การจัดการเรียนรู้แบบการน าเสนอมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า ความพึงพอใจ 
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Study of the learning achievement in the subject of Universal History 
using the Advance Organizer Learning management presentation method 

for Matthayom 12 Students in PathumWilai School, Pathumthani 
province 

Napbhaporn  Gohthong1 , Suthi  Phanharn  2 and Usa  Kongthangk3 

 
Abstract 
  The objectives of this research were to compare the learning 
achievement on universal history subject of 12th grade students taught using 
the advance organizer model and traditional approach as well as study the 
satisfaction of 12th grade students towards the advance organizer model. The 
samples were 80 grade 12 Students divided into two groups: 40 students in the 
experimental group and 40 students in the control group. They were studying 
in the first semester of academic year 2016 in Pathum Wilai School, Pathum 
thani province, under the secondary educational service area office 4. The 
instruments used in this study comprised of two series of lesson plans: using 
the advance organizer model and traditional approach, a learning achievement 
test of universal history subject with a reliability of 0.74 and a questionnaires 
with a reliability of 0.96 The statistics analyzed data were mean, standard 
deviation and t-test for independent samples.  
  The results were as follows: 1) The learning achievement on universal 
history subject of grade 12 students who were taught using the advance 
organizer model was higher than those taught using the traditional approach at 
the 0.05 significance level of statistic. 2) The satisfaction of grade 12 students 
towards the advance organizer model was at high level. 
 
Keywords : Learning Achievement, Advance Organizer Model, Satisfaction. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวัดเพชรบุรี 

อังสินี  กันสุขเจริญ1 
 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล  
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 169 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าของนักศึกษาแต่ละชั้นปี จากนั้นท าการเลือก
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา แบบสอบถามทัศนคติ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
พยาบาลในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Conbrach’s 
alpha coefficient) เท่ากับ.91 และ.90 ตามล าดับและน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์ หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)                         
  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
ร้อยละ 68.5  มีความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.07, S.D. = 0.71) และมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก (𝑥 = 3.88, SD = 0.72) ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  มี
ความสัมพันธ์ทางลบ (r=-0.042) กับทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
พยาบาลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = 0.141) ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.271)กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = 0.246) ทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.151) กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.05) และความรู้และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (P =0.261) ผลการศึกษาครั้งนี้จะ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นักศึกษา 
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The Relationship among Knowledge, Perception and Attitude on Quality 
Assurance Participation of Nursing Student, Prachomklao college of nursing, 

Phetchaburi Province. 
Angsinee Kansukcharearn1      

 
Abstract 
 This research aimed to study about the relationship among knowledge, attitude and 
participation in operating educational quality assurance of the nursing student in 
Prachomklao college of nursing, Phetchaburi Province. The specific samples included 169 
nursing students in academic year 2015. The tools of data collection consisted of knowledge, 
attitude and participation in operating educational quality assurance questionnaires, which 
the reliability level of Conbrach’s alpha coefficient were 0.91 and 0.90, respectively.            
The data was analyzed by using Pearson’s Correlation Coefficient. 
  The results of the study were as follows:The nursing student in Prachomklao college 
of nursing, Phetchaburi Province were in a moderate level of knowledge in education quality 
assurance; the percentage was 68.5.The nursing student in Prachomklao college of nursing, 
Phetchaburi Province were in a high level of attitude towards educational quality assurance 
(𝑥= 4.07 and S.D.= 0.71). The nursing student in Prachomklao college of nursing, Phetchaburi 
Province were in a high level of participation in operating educational quality assurance        
(𝑥 = 3.88 and S.D.= 0.72) The knowledge assurance and attitude in educational quality of 
the nursing student were related negative (r=-0.042), not significantly at level 0.05 (P-value= 
0.141). The knowledge and the participation in operating educational quality assurance of 
the nursing student were related positive (r= 0.271), not significantly at level 0.05 (P-value= 
0.246). The attitude and the participation in operating educational quality assurance of the 
nursing student were positive (r= 0.151), significantly at level 0.05 (P-value= 0.05). The 
knowledge and attitude had no relations to participation in operating educational quality 
assurance (P-value= 0.261) of Prachomklao college of nursing. According to the individual 
variable, it was found that the score results of the knowledge and attitudes were not 
significantly at level 0.05 (P-value= 0.204 and P-Value= 0.274, respectively). The results of 
this study will be able to use as guidance in developing and supporting the quality of 
educational quality assurance in the college about the student indicators by using PDCA 
Cycle for constant development. 

Keyword: The Relationship among knowledge, Attitude, Participation The operation educational 
quality assurance. 
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ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

พรรณี คอนจอหอ1  อัตภาพ มณีเติม2  เฉลย ทองค า3 
ปิ่นทอง อมรจุติ4 และ ศักดิพัฒ สีอร่ามรุ่งเรือง5 

 

 

บทคัดย่อ 
  การสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในอดีตที่ผ่านมาคือ ผู้สมัครศึกษา
รายละเอียดการสมัครจากเอกสารการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือการรับสมัครนักศึกษา แต่เพ่ือให้
ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจึงมีวิธีการวิจัยและพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพ่ือพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์                
2) ประเมินมูลค่าของระบบ ประกอบด้วย จ านวนผู้สมัครในระบบ และจ านวนนักศึกษาตามแผนรับ 
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 
1) ระบบรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 2) แผนรับและผลการสมัครย้อนหลัง 3 ปี 
ใช้สถิติค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีพัฒนาการ 3 รุ่น ดังน้ี รุ่นที่ 1 
เลือกได้สาขาเดียว รุ่นที่ 2 เลือกได้มากกว่า 1 สาขา รุ่นที่ 3 เลือกได้มากกว่า 1 สาขาแบบปรับผล
อัตโนมัติ รุ่นที่ 4 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบ TCAS ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน 
ได้แก่ P1 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 P2 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 C รอบที่ 2 โควตา D รอบที่ 5 
รับตรงอิสระ 

2. ผลการประเมินมูลค่าของระบบประกอบด้วย รุ่นที่ 1 แผนรับจ านวน 3,880 คน รับ
นักศึกษาได้ร้อยละ 70 มี รุ่นที่ 2 แผนรับจ านวน 3,300 คน รับนักศึกษาได้ร้อยละ 72.80 คน รุ่นที่ 3 
แผนรับจ านวน 3,380 คน รับนักศึกษาได้ร้อยละ 73.08 คน และรุ่นที่ 4 แผนรับจ านวน 3,415 คน 
 
ค าส าคัญ : ระบบการรับสมัครนักศึกษา  ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบ 
TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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Flexible Student Admissions System  
Pannee Khonchoho1,  Attapap Maneetoem2, Chaley Thongkum3, 

Pinthong Amornjuti4 and Sakdipat Seearmrungruang5 
 

Abstract 
 The Admission to study of Phetchaburi Rajabhat University in the past is 
candidacy who has to read a requirement of Phetchaburi Rajabhat University is 
brochures. Now we have a research for develop the admission system for 
support resilient situation by Deming Quality Cycle The objective of research 
are 1) Develop Flexible student Admission system. 2) Valuation of the system, 
including with amount of candidacy on online system and assessment amount 
of student. The goals of admission are high school’s student or who have 
equivalent is degree. The appliance of research including by 1) Flexible student 
Admissions system. 2) The plan and results 3) Year back is percentage. 
 The results 

1. The flexible student admission system was developing from original 
system; including with 3 generation are 1. Can choose only section 2. Can does 
more than 1 section. 3. Can choose more than 1 section by transfer is section 
automatic. 4. Recruit for undergraduate study’s admission by TCAS including 4 
function : P1 Portfolio’s round1 P2, Portfolio’s round2 C’s round2  Quota D’s 
round5 

2. The result of valuation of system is including with Version1 have a 
applicant is 3880 the amount of student by the plan is 60.80% Version2 have 
a applicant is 3300 the amount of student by the plan is 72.80% Version3 have 
a applicant is 3380 the amount of student by the plan is 73.08%  
 
Keywords : Admissions System TCAS Phetchaburi Rajabhat University 
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ภาคโปสเตอร ์
 

ผลของการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการเน้ือหาและภาษา (CLIL) ที่มีต่อความสามารถ 
ในการฟัง-พูด และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร1  อัญชลี จันทร์เสม2  และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์3 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ คือ เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง -พูด และความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการเน้ือหา
และภาษา (CLIL) กับการสอนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้ว
ด าเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มละ 22 คาบเรียนในระยะเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดและแบบสอบถามวัดความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และสถิติที่ ใช้ ในการ วิเคราะห์ ข้ อมูลคือ t-test for 
Independent Samples และ t-test for Dependent Samples   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการเน้ือหาและ
ภาษากับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการฟัง-พูดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการเน้ือหาและภาษามี
ความสามารถในการฟัง-พูดหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมมีความสามารถใน
การฟัง-พูด ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญแต่มีความสนใจในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่      
ระดับ .05 

ค าส าคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ,แนวทฤษฎีบูรณาการเน้ือหาและภาษา, ความสามารถใน
การฟัง-พูด, ความสนใจในการเรียน 
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Effects of the instruction based on caotent and language integrated learning 
(CLIL) approach to mattayom 2 students’ listening and speaking performance 

and interest of learning English. 
Arthit Srichandorn1, Aunchalee Jansem2 and Saowalak Rattanawich3 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the comparisons between the 
English listening and speaking performance of Mattayom Suksa two students and their 
interest of learning English through the instruction based on Content and Language 
Integrated Learning approach (CLIL) and the traditional teaching method. The Cluster 
Random sampling technique was used in this research. Each group had twenty-two 
periods of learning with the same contents for the research in 5 weeks. The research 
instruments used were lesson plans, English Listening-Speaking Interview Test and the 
Interest in learning English Questionnaires. The data were statistically analyzed by a              
t-test for independent samples and a t-test for dependent samples. The findings of this 
research were as follows: 1) There were a significant difference in the English listening 
and speaking performance and interest of learning English, between the experimental 
and control groups at 0.5 significance level. 2) There were a significant difference in the 
English-speaking performance and interest of learning English of the experimental group 
at a .05 significance level between the pre and post experimental stages 3) There was 
no significant difference in English-speaking performance of the control group between 
pre-and post-experimental stages. On the other hand, there was significant differences 
in interest in learning English in the control group at a .05 significance level between the 
pre and post experimental stages. 
 

Keyword: English Teaching, Content and Language Integrated Learning Approach (CLIL), 
Listening and Speaking Performance, Interest of Learning English. 
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การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กิตติภพ  รักษาราษฏร1์ 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ี มี 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาท่ีเป็นกรรมการบริหารต้ังแต่
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม 
รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม 
สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการกิจการนักศึกษา จ านวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน
จ านวน 1 ฉบับและแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามรายการ (Check List) และ
แบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้วิธีของลิเคอร์ท (Likert) ผลการวิจัยพบว่า 
  1. อาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพการกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์และ
นักศึกษาเห็นว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม รองลงมาคือ ลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงาน  และด้านที่มีการปฏิบัติที่ต่ าที่สุด  งบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษา 
  2. อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าด้านที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสูงสุด คือ  อาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรม และรองลงมา คือ ประเภทของกิจกรรม 

ค าส าคัญ  : กิจกรรมนักศึกษา   กิจการนักศึกษา 
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  Email : jjdanceandorganizer@gmail.com 
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Problems and Obtacles of Organizing Student Activities at 
Phetchaburi Rajabhat University 

Mr.Kittiphob  Raksaraj1 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the state of student 
activity at Phetchaburi Rajabhat University 2) to study problems and obstacles 
in student activities of Phetchaburi Rajabhat University. The target group 
consisted of teachers, staffs, and students who were executive directors from 
the university, faculties, student administrative board, student council, student 
unions of faculty, and clubs. They also included advisors of student 
administrative board, student council, student union of faculty, club, programs 
and staffs involved in student affairs. The target group was 223 people.             
The data collection tools were a questionnaire that researcher created.           
The questionnaire was a checklist and a rating scale using the Likert method.   
The research result found that: 
  1. The teachers’ opinions on the state of student activity model at 
Phetchaburi Rajabhat University found that the overall opinion was a high level. 
When considering each item, it was found that the most practical aspect was 
the activity advisor.  The second was the management structure and the item 
with the lowest was student activity budget. 
  2. The opinions of teachers and students on the problems and obstacles 
of student activity at Phetchaburi Rajabhat University found that the overall 
was a median level. When considering each item, it was found that the most 
problematic aspect and barriers were the activity advisor and the second was 
the type of activity. 
 
Keywords : Student activity, Student affair 
 

  

                                                             
1 Academic Student Activities Student Development Division Office of the President Phetchaburi  
  Rajabhat University Email : jjdanceandorganizer@gmail.com 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้ง  
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

สุรินทร์  ผุดผ่อง1 และ อัญชนา  พานิช2 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2)  ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
10 และ 3) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 285 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอนผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ตามล าดับ 2) การจัดการ
ความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประนีประนอม ด้านการ
ร่วมมือ ด้านการยอมให้ ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการเอาชนะ ตามล าดับ และ 3) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ภาวะผู้น าการ
แลกเปลี่ยน (X2) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนน
ดิบได้ดังน้ี  

Y tot = 1.313 + 0.309(X2) + 0.209(X1) 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การจัดการ  ความขัดแย้งของสถานศึกษา 
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Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management  
of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational  

Service Area Office 10 
Surin Pudpong1 and Anchana Panich2 

 
Abstract 
  The purposes of this research were to evaluate the: 1) Leadership of School 
Administrators in Phetchaburi Province 2) Conflict Management of School Administrators in 
Phetchaburi Province and 3) Leadership of School Administrators Affecting Conflict 
Management of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service 
Area Office 10. The samples consisted of 285 educational institution administrators and 
teachers in Schools Phetchaburi Province under the Secondary Educational Service Area 
Office 10. The research instrument was a five–rating–scale questionnaire. The data were 
analyzed with statistics for mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
analysis.The results were as follows: 1. Leadership of School Administrators in Phetchaburi 
Province were overall at a high level, ranging from the highest mean as  the aspect of  
transformational leadership was having idealize in fluence ranked highest, followed by in 
dividualized consideration, inspiration  motivation, intellectual stimulation and transactional 
leadership was contingent reward and management-by-exception, respectively. 2. Conflict 
Management of School Administrators in Phetchaburi Province was overall at a moderate 
ranging from the highest mean as the aspect of compromising, collaboration, 
accommodation, avoiding, and competition respectively. 3. Leadership of School 
Administrators Affecting Conflict Management of Schools in Phetchaburi Province Under the 
Secondary Educational Service Area Office 10 induded transactional leadership (X2) and 
transformational leadership (X1) the equation could be written as 

Y tot = 1.313 + 
0.309(X2) + 0.209(X1) 

Keywords : Leadership Administrators, Management, Conflict of School 
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ผลของการฝึกสมาธิท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
ฉัตรตระกูล ปานอุทัย1  นายอุทัย บุญประเสริฐ2  อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว3 

ปวเรศร์ พันธยุทธ4์  อัมพร กรุดวงษ์5 และ พัชรี ทองค าพานิช6 
 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกสมาธิที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ นักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วย
วิธีการจับฉลากเข้ากลุ่ม คือกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน และกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน 
  ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษาจากการทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาในการทดสอบวัดความ
คล่องแคล่วว่องไว (Illinois Agility Test) ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ซึ่งผลของกลุ่มทดลองที่
ท าการฝึกสมาธิน้ันท าให้ระยะเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวท าให้ระยะเวลาลดลงใน
การทดสอบก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 
4 และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 25.80 23.30 และ 22.53 วินาทีตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 25.41, 25.49 
และ 25.17 วินาทีตามล าดับ 2. ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้สมาธิกับ
กลุ่มที่ไม่ใช้สมาธิที่ส่งผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยการ
ทดสอบค่าความแตกต่างของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ( Illinois Agility Test) 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 มี
ค่าเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การฝึกสมาธิ   ความคล่องแคล่วว่องไว   นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
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The effects of meditation on agility in athletes the Institute of Physical 
Education 

Chattrakul Panuthai1, Uthai Boonprasert2, Atiwat dokmiakhao3, 
Pawares Phanthayut4, Amporn Krutwong5and Patcharee Tongkampanit 6 

 
Abstract 
 This study has the purpose to study the effects of meditation on agility in 
athletes the Institute of Physical Education. The simple that were used in 
studying and researching; are Physical Education Institute Athlete in the 44th 
Thailand University Game 30 person by purposive sampling. Divided into 2 
group by simple random sampling for group test 15 person and group control 
15 person.    
 Result 
 1. The Relationship between meditation and agility in athletes the 
Institute of Physical Education.  Test the different of time by illinois agility test 
in group test and group control on. Result in group test meaditation. Duration 
in illinois agility test is decrese. The duration of the test, agility, agility, reduced 
the duration of the pre-trial test. The mean of the pre-trial period. After the 4th 
and 8th week of experiment, they were 25.80, 23.30 and 22.53 seconds, 
respectively. Control group Have an average of pre-trial period. After week 4 
and week 8, 25.41, 25.49 and 25.17 seconds, respectively. 
 2. Tge compaire the effect of comparing differences between groups 
using meditation with non-meditating groups affect to agility in athletes the 
Institute of Physical Education. The time difference test in agility test (Illinois 
Agility Test). Before the trial in group test and control group. Average time to 
test agility. There was no significant difference at .05 level. In week 4 and week 
8 the average time to test agility. There was significant difference at .05 level. 
 
Keyword : Meditation, Agility, Athletes the Institute of Physical Education 
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การพัฒนาความสามารถในการอา่นและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนอา่นแบบ SQ4R 

แสงเทียน เฉลิมวัฒน์1  อัญชลี จันทร์เสม2 และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์3 
 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ก่อนและหลังใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R 2)  เ พื ่อ เปร ียบเท ียบความสนใจในการเร ียนภาษาอังกฤษของนักเร ียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยครั ้งนี้ค ือนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเร ียนประชาอุปถัมภ์ ส ังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560  จ านวน จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีนักเรียนจ านวน 30 คน ด าเนินการทดลองโดยการใช้แผนการทดลอง
แบบ (One Group Pretest–Posttest Design) ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ ๆ ละ 2 
ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง เครื ่องมือที ่ใช ้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ค ือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
การวิเคราะห์แบบ t-test for dependent sample ผลการศึกษาพบว่า1) นักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่6มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังได้รับการสอนอ่านโดยใช้การ
สอนอ่านแบบ SQ4R ส ูง ขึ ้นอย ่างม ีน ัยส าค ัญทางสถิต ิที ่ระด ับ . 05 2)  น ักเร ียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังได้รับการสอนอ่านโดยใช้การ
สอนอ่านแบบ SQ4R สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: การสอนอ่านแบบ SQ4R, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ, ความสนใจ   
ในการเรียน 
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DEVELOPMENT OF THE ENGLISH READING PERFORMANCE AND INTEREST  
THROUGH INSTRUCTION BASED ON SQ4R READING INSTRUCTION OF 

PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS 
Sangtian Chalermwat1, Aunchalee Jansem2 and Saowalak Rattanawich3 

 
Abstract 
  The purpose of this study was to develop English reading performance 
and interest in learning English among Prathom Suksa Six students through 
instruction based on the SQ4R reading instruction. The sample used in this 
study was one classroom of thirty Prathomsuksa six students during the first 
semester of the 2017 academic year at Pracha-uppathum School in the 
Nonthaburi Education Area District Office one in the Nonthaburi District. They 
were selected using Cluster Random Sampling. The One Group Pretest – 
Posttest Design was used in the experiment. The sample was taught for seven 
weeks for two hours per session total for fourteen hours.The instruments used 
in this study were lesson plans, an English reading comprehension test, 
questionnaires on their interest in learning English and an observation form on 
interest in learning English. The data was statistically analyzed by mean, standard 
deviation and t-test for the dependent sample. The results of the study revealed 
the following; 1) The ability of six students’ in English reading performance was 
significantly increased at the level of .05 2)The interest of six students in English 
was significantly increased at the level of .05  
 
Keywords:  SQ4R reading strategy, English reading performance, interest in 
learning English 
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ความพึงพอใจในงานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

อ้อมใจ พลกายา1 และ อัจฉราพรรณ วงษ์น้อย2 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา ความพึงพอใจในงานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล      
บรมราชชนนี จักรีรัชปีการศึกษา 2558 โดยการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จักรีรัช ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 16 จ านวน 139 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน      
การวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้วยข้อมูล 
ดังน้ี 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบัณฑิตและ        
3.แบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
โดยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.88 การวิเคราะห์โดยข้อมูล
เชิงปริมาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยสรุป ดังน้ี 
  1.ความพึงพอใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช             
ในระดับมาก (X  = 3.87, S.D. = 0.78) 
  2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช      
อยู่ในระดับมาก (X  = 3.86, S.D. = 0.54) 
 3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที 21 ของ
บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01            
(r=.668) 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในงาน; ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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Job Satisfaction and 21st Century Skills of the Graduates. 
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj. 

Oomjai polgaya1 and Adcharaphan wongnoi2  
 
Abstract 
 This research was a survey research aiming at surveying job satisfaction 
and 21st century skills of the graduates from Boromarajonani College of Nursing, 
Chakriraj in 2015 and comparing these scores of graduates who have worked in 
the different workplaces. The data were collected from 139 students who 
graduated in 2015. The instrument was a questionnaire on employment status, 
job satisfaction of the graduates from Boromarajonani Chakriraj Nursing College. 
This questionnaire was developed based on literature reviewing by the 
researcher. The questionnaire included three parts: 1) personal data, 2) job 
satisfaction, and 3) the 21st century skills of the graduates from Boromarajonani 
College of Nursing, Chakriraj. The reliability of job satisfaction and 21th century 
skills questionnaire, using Chronbach alpha coefficients, were 0.82 and 0.88 
respectively. Moreover, quantitative data analysis was administered in the 
research. Descriptive statistics, included frequency, percentage, means, 
Standard deviations.  
The results revealed that:  
 1. An average score of Job satisfaction of graduates was at high level     
(X = 3.87, S.D.= 0.78) 
  2. An average score of the 21st century skills of those was at high level 
(X = 3.86, S.D.= 0.54) 
  3. The Job satisfaction were significantly related to 21st century skills 
of the graduates from Boromarajonani College of  Nursing, Chakriraj at .01 level 
(r=.668). 
 
Key word: Job Satisfaction; 21st Century Skills 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชท้ฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พิชยภัคร์ สงิจานุสงค1์  วิเชียร อินทรสมพันธ์2  และ เพ็ญพร ทองค าสุก3   
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลข้อมูล เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
40 คน โดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent 
sample) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี/
หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบมี 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันรู้จัก ข้ันที่ 2 ข้ันใส่ใจ  ข้ันที่ 3 ข้ันจดจ า ข้ันที่ 4 ข้ัน
เข้ารหัส ข้ันที่ 5 ข้ันตอบสนอง และ 4) ผลที่ผู้ เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ               
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมอง 
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The development of instructional information processing theory to 
develop the ability on analytical thinking for students prathomsuksa 

grade 6 
Pichayapak singjanusong1, Wichian Indrasombat2, and Phenporn Thongkamsuk 3 

 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop of instructional 
information processing theory model to develop the ability in analytical 
thinking for student’s prathomsuksa grade 6 and 2) to compare the analytical 
thinking between before and after using the developed instruction. The sample 
included fourty Prathomsuksa 6/2 students from the Primary Demonstration 
School of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok. In the 1st 
msemester of academic year 2017 obtained through cluster random sampling. 
The research instruments involved information processing theory lesson plans 
and analytical thinking test. Data were statistically analyzed in Mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The findings revealed as follows. 1. The information processing theory-
based instruction for enhancing retention delineated the followings:                       
1) theory/principle/thoughts of model 2) objectives of the model 3) five stages 
of instruction – stage 1 recognition; stage 2 attention; stage 3 retention; stage 
4 coding; and stage 5 feedback and 4) learning outcomes. 2. The ability in 
analytical thinking of those who learned through the information processing 
theory instruction was higher than that before the experiment at significance 
level .01. 
 
Keywords: Development mof Instruction, ability in analytical thinking, 
Information Processing Theory 
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บรรยากาศการสอนรายวิชาทฤษฏีที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมตามการรับรู้ของ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ1  บุญสืบ โสโสม2  และ ศริิกุล การณุเจริญพาณิชย์3   
 

 
บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบรรยากาศการสอน
รายวิชาทฤษฎีที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนภาคปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นนักศึกษาพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มประชากร จ านวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนที่ 2  แบบสอบถาม
บรรยากาศการสอนรายวิชาทฤษฎีเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศการสอนรายวิชาทฤษฎีที่ส่งเสริม
สมรรถนะทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.14, S.D. = .42) ข้อที่มีการรับรู้
มากที่สุดคืออาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้กับบุคคลอื่นทุกคน เน่ืองจากแต่ละคนมี
บริบทด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรมของครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และ
สังคมที่แตกต่างกัน (mean = 3.24, S.D.= .61) หัวข้อที่มีการรับรู้ต่ าที่สุดคือ อาจารย์พูดถึง
ประเด็นทางวัฒนธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนานักศึกษาหรือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา 
(mean = 3.00, S.D. = .54) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าผลการการวิจัยครั้งน้ีไปพัฒนา
รูปแบบในการส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมในวิชาทฤษฎีทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การรับรู ้ สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม  นักศึกษาพยาบาล 
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Theoretical Course Environment that Promotes Cultural Competence 
through the Perception of Nursing Students, Prachomklao College of 

Nursing, Phetchaburi Province 
Panisara Songwatthanayuth1

, Boonsumb Sosome2 and Sirikul Karuncharernpanit3 
 
Abstract 
  This survey research aimed to examine the theoretical course environment 
that promotes cultural competence through the perception of nursing students, 
Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province. A sample of students who 
attended the practicum for at least 1 year and enrolled in the academic year 2015 
was chosen by means of a purposive sampling technique from a group of 296 
persons. A set of research tool was divided into 2 parts: Part1–the students’ general 
profile and Part2–the questionnaire on the theoretical course environment that 
promotes the students’ cultural competence. According to study results, the sample 
had a moderate level of awareness of theoretical course environment that promotes 
cultural competence (mean= 3.14, S.D.= .42). Meanwhile, the sample was most aware 
of the instructors’ provision of support for students to learn from all other persons 
because each of them had different context of though, belief, attitude and culture 
regarding the family, group, community and society (mean= 3.24, S.D.= .61). 
However, the topic with the lowest awareness was the instructors’ mention of 
cultural issues to be used in student development or student knowledge 
enhancement (mean= 3.00, S.D.= .54). The future study should take into account 
the findings of this research for developing an approach to enhance the nursing 
students’ cultural competency in theoretical course environment. 

Keywords: perception, cultural competence, nursing students 
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การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนกัศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
   ยุวลักษณ์ เสง้หวาน1  กฤษณา สงวนจีน2  ทัศนีย์ สระทองค า3 และ พิจิตร กมลโชต4ิ 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษาสถาบัน       
การพลศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชา
สื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา 2) ศึกษาทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชา
สื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา 3) ศึกษาความเข้าใจภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชา
ส่ือสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัยถูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร 
และวิทยาเขตอุดรธานี จ านวน 263 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ชนิดกีฬาที่นักศึกษามีความถนัดและให้ความสนใจในการรับชมหรือเคยเข้า
ร่วมการแข่งขันคือกีฬาฟุตบอล รองลงมาคือกีฬาฟุตซอล พฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาพบว่ามีความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาพบว่ามีทัศนคติต่อภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาอยู่ใน
ระดับมาก ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลพบว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้
ในเกมกีฬาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละวิทยาเขตพบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิมีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา
ประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลอยู่ในระดับน้อย ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภท
บุคคลในกีฬามวยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และกีฬาเปตอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ใน
เกมกีฬาประเภททีมพบว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีมอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาแต่ละวิทยาเขตพบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ มีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ ในเกมกีฬาประเภททีมอยู่ในระดับปานกลาง   วิทยาเขต
อุดรธานี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีมอยู่ในระดับ
น้อย ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีมในกีฬาบาสเกตบอลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และกีฬา
แฮนด์บอลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
 
ค าส าคัญ: ความเข้าใจในภาษา การใช้ภาษาเฉพาะ เกมการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
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The study of understanding the usage of sport technical terms by 
the students of Institute of Physical Education 

Yuwalak Sengwarn1, Krisana Sanguangeen2, Thassanee Srathongkom3 

and Pijit Kamonchot 4 
 
Abstract  
  The objectives of this research were: 1) To study the understanding of 
language using behavior in Sports games of the students who study in sports 
communication program, institute of physical education. 2) To study the student’s 
opinion in using the language in sports games.  3) To study the understanding level 
of students in using the language in sports games. The sample group was 263 students 
of sport communication program at Bangkok, Chaiyaphum, Phetchaboon, Supanburi, 
Samutsakorn and Udonthani campuses. The tool of data collection was 
questionnaires. The statistics used in analyzing were frequency, mean and standard 
deviation. 
The research result found 
  The types of sports that students have aptitude and interest in watching or 
participated in competitions were football and futsal. The students behavior of 
language usage in sport games found that there was understanding in high level . To 
study found that the positive opinion in language using of students in individual sports 
was of high level. To study the understanding of the language using in individual 
sports games of the students found that there was understanding about the language 
using in individual sports games was of medium level. When consider each campus 
found that Bangkok, Petchaboon, Samutsakhon and Chaiyaphum campus had 
understanding of the language using in individual sports games were of the medium 
level. Udonthani and Suphanburi campus was of the lowest level. To understand of 
language using in individual sports game in boxing sports was of the highest level and 
petanque was of the lowest level. To understand of language using in the team sports 
game found that there was understanding of language using in the team sports game 
was of the medium level when considered each campus found that, Bangkok, 
Samutsakorn, Chaiyaphum and Petchaboon were of the medium level. Udonthani 
and Suphanburi campus were of the lowest level. To understand of language using 
in the team sports games in Basketball was of highest level. Handball was of the 
lowest level. 
Keywords: Understanding, Language usage, Sports games, Instituted of Physical 
Education  
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพ และภาพสัญลักษณ์ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมายและการให้เหตุผลของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาต1ิ เพ็ญพร ทองค าสุก2 และ วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมติกูล3 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมท่ีใช้สื่อ
ด้วยภาพ และภาพสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมายและการ
ให้เหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 และ 2) เปรียบเทียบระดับความสามารถ
ทางด้านการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้รูปแบบ
การสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเลิศหล้า 
ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 30 คน โดย
การเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดย
ใช้การจัดกิจกรรมท่ีใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปล
ความหมายและการให้เหตุผล และแบบทดสอบวัดระดับความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมาย
และการให้เหตุผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่า t–test Dependent ผลการวิจัยพบว่า  1. รูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมท่ีใช้สื่อ
ด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการรับรู้ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 1 ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู้ ขั้นท่ี 2 ขั้น
กระบวนการคิด  ขั้นท่ี 3 ขั้นให้ความหมาย ขั้นท่ี 4 ขั้นน าไปใช้ และ 4) ผลท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียน
ตามรูปแบบ 2.นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมท่ีใช้สื่อด้วย
ภาพและภาพสัญลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมายและการให้
เหตุผล มีความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมายและการให้เหตุผล หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมท่ีใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์
ความสามารถการรับรู้ 
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The development of teaching by using the symbol pictures activity to 
support the capability of primary students' translation and justification 
Porntip Sakulchuchart1  Phenporn Thongkamsuk2 and Wirot Watananimitgul3 

 

 

Abstract 
 This research aimed to: 1) develop instructional model by implementing 
photos and symbol pictures activities to enhance perception ability of grade 1 
students; and 2) compare levels of perception ability of grade 1 students before and 
after implementing the developed instructional model. The sample group composed 
of 30 students studying first grade, 1/1 classroom, second semester of 2016 academic 
year in Lertlah school, Kanchanapisek Road, Bangkok. The sample group was derived 
from cluster sampling. The research tools were learning management plan for 
enhancing perception ability and perception ability test. And, statistics used for data 
analysis included mean, standard deviation and T-test. The findings indicated that: 1. 
The instructional model implementing photos and symbol pictures activities to 
enhance perception ability of grade 1 students consisted of:  1) theories/ principles/ 
concepts of model; 2) objectives of model; 3) process of model composing of 4 steps 
as follows: perception, thinking process, definition and implementation; and 4) 
outcomes gained from learning under the instructional model. 2. The post-test results 
of learners who learn in accordance with the instructional model implementing 
photos and symbol pictures activities to enhance perception ability were higher than 
pre-test at the level of .01.  

Keywords: Instructional Model Development, Implementing Photos and 
Symbol Pictures Activities, Enhance Perception Ability of Grade 1 Students  
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การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นิศาชล ฉัตรทอง1 และเพ็ญพร ทองค าสุก2 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 334 คน มีกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 183 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.84 และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยสรุป ดังน้ี 
 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 67.57 เมื่อพิจารณาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกด้าน 
โดยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการรับรู้ข้อตกลงเบื้องต้น มีร้อยละคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 81.88) รองลงมาคือ ด้านการสรุปอ้างอิง (คิดเป็นร้อยละ 71.67) 
และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (คิดเป็นร้อยละ 60.00) 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
  

                                                             
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, Email : nisachon.diwvy@hotmail. 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน 
  สมเด็จเจ้าพระยา,  E-mail : Drifbsru@hotmail.com 



 
การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   

 

65 
 

A sudy of the crtical thinking abilities by upper-secondary students of 
the demonstration school of bansomdejchaopraya rajabhat.  

Nisachon Chatthong1 and Phenporn Thongkamsuk2 
 

Abstract 
 This research was a study of the critical thinking skills by upper-secondary 
students of the demonstration school of bansomdejchaopraya rajabhat.the 
population used in the research is upper-secondary students from 334 
students.the samaples of this study 183 students samples were sampled by 
stratified sampling. The tools used consisted of private questionnaire and 
critical thinking skills assessment form. The reliability using chronbach alpha 
coefficients were 0.84. Data analysis were use percent mean and standard 
deviation.  
 The results of the study were as follows :   
  Critical thinking skills of students overall, the average score was 50% 
(67.57%). When considering in details students have an average score of critical 
thinking skills reaching 50% on all aspects. Critical thinking skills recognition of 
assumption has the highest percentage of votes (81.88%) Second is the 
inference (71.67%) and Evaluation of arguments (60.00%). 
 
Keyword: Critical Thinking Skills 
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ด้านการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ความต้องการของครูคอมพิวเตอร์ต่อสมรรถนะวิชาชีพครูสาขาคอมพิวเตอร์
ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

สราวุธ แผลงศร1 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการแรกของการสร้างเครื่องมือวิจัย และมี
ความส าคัญต่อการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อมูลท่ีได้
จะท าให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนจนน าไปสู่การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถน าผลลัพธ์จากระบบ
สารสนเทศนี้ไปแก้ปัญหาประสิทธิภาพของนักศึกษารายบุคคล และปรับปรุงการสอนในหลักสูตร       
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของโรงเรียน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ด้วยการน าเทคนิคการกระจายหนา้ท่ี
เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ เป็นครูสอน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 22 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบรายการ QFD 
แสดงสิ่งท่ีผู้ใช้ต้องการและกิจกรรมต่าง ๆ ท าการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการประชุม  

ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้ระบบมีประสิทธิภาพในการประมวลผลลัพธ์
ถูกต้องมากท่ีสุดท่ี รวม 461 คะแนน รองลงมาคือ ความต้องการฟังก์ชันการท างาน รวม 342 คะแนน 
ความต้องการภาพเสมือนจริง รวม 310 คะแนน ความต้องการการแสดงผลออกทางหน้าจอ รวม 307 
คะแนน และความต้องการลูกเล่นท่ีน่าสนใจ รวม120 คะแนน ตามล าดับ จากผลการทดลองท าให้
สามารถออกแบบองค์ประกอบภายในเกม ออกแบบฟังก์ชัน โดยจ าแนกตามกลุ่มต่าง ๆ  ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มของการประมวลผล กลุ่มของฟังก์ชันการท างาน กลุ่มของภาพเสมือนจริง กลุ่มของการแสดงผล
ออกทางหน้าจอ และกลุ่มของการมีลูกเล่นท่ีน่าสนใจในระบบต้นแบบ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยั
ไปใช้คือน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาเทคนิค QFD ออนไลน์หรือสร้าง Application ท่ีสามารถประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครูได้  
 
ค าส าคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิคการกระจายหน้าท่ี
เชิงคุณภาพ   
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Analyst User requirements of Computer Teaching Proficiency through 
Quality Function Deployment 

 Sarawut   plaengsorn 1 
 

Abstract 
 Analyst User requirements was the beginning process of creating a research 

instrument. It was crucial to evaluate both teacher and student proficiency in Computer 
Literacy as it allowed the program developers to profoundly understand the ultimate 
needs of computer teachers regarding the information technology development in the 
school context. The research objectives were to investigate the needs of teachers in 
educating computer literacy, and do need analysis in creating the solutions for fulfilling 
either individual needs or tailor-made curriculum to improve the college student’s 
teaching practice in the Faculty of Education majoring in teaching Computer, 
Phetchaburi Rajabhat University. The research methodology was Survey Research. The 
sampling group of 22 teachers was selected. The research instruments were Quality 
Function Deployment-based Survey and Group Discussion Technique.  

The research findings demonstrated that most teachers need program 
efficiency and accuracy (score =461), functioning (score = 307), and variety of 
applications (score = 120), respectively. As a result, the researcher designed game 
components and functions, categorized into 5 groups; data processing, functioning, 
virtual scenery, platform, prototype applications. Further researches were suggested to 
implement these findings into developing online QFD or teaching proficiency 
evaluation.   

Keywords : Quality Information Technology System, computer teaching, teaching 
proficiency, Quality Function Deployment (QFD)  
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พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก 

ชนม์ธิดา ยาแก้ว1 รวี ศิริปริชยากร2  จิราภรณ์ ยกอินทร์3 
 อารีย์ พรหมเล็ก4 และ อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 5 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ตามกรอบทฤษฎีของ Epstein โดยแบ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของโรงเรียนออกเป็น 6  ด้าน ประกอบด้วยการอบรมเลี้ยงดูเ ด็ก (Parenting) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรู้ที่บ้าน 
(Learning at Home) การตัดสินใจ (Decision Making) และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(Collaborating with Community) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 395 คน โดยใช้วิธีก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parent Involvement) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย              
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ในภาพรวม พบว่า พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อดูรายด้าน พบว่า ด้านการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอยู่ในระดับมาก และด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง  

 
ความส าคัญ : ผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Behavioral the Participation of Parents in the Promotion of Early 
Childhood Learning the Child Development Center Eastern Region 

Chontida Yakaew1, Ravee Siriprichayakorn2, Jiraporn Yok-in 3 
Aree Promlek4 and Aunchittha Piyajitti5 

 

 
ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the behavior of the 
participation of parents in promoting early childhood learning at the child 
development center in Eastern region by Epstein’s concept which is divided 
into 6 domains: 1) parenting 2) communicating 3) volunteering 4) learning at 
home 5) decision making and 6) collaborating with community. The samples of 
the study were 395 parents in the child development center in Eastern Region. 
A constructed questionnaire was used as a tool to collect data. The data were 
analyzed by descriptive statistics including percentage, mean, and standard 
deviation. 

The result showed that the overall behavior of the participation of 
parents in promoting early childhood learning at the child development center 
in Eastern region was in medium participation.  When considering each domain, 
parenting was the highest participation, whereas others were in medium 
participation. 
 
Keywords: parents, participation of parents, child development center 
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ผลของการรับรู้ความง่ายต่อความวิตกกังวลของผู้เรียน 
พราว อรุณรังสีเวช1  พัชราภรณ์ เลขยันต์2  นิติธร อุ้นพิพัฒน์3 

และ ปานแพร บุณยพุกกณะ4 
 

   
บทคัดย่อ 
  เน่ืองจากความวิตกกังวลของนักเรียนนักศึกษาก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบหลาย
ประการ เช่น ในด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ และผลการเรียน ดังน้ันนักวิจัยด้านการศึกษาควร
คิดหากลยุทธ์ในการลดความกังวลและความไม่แน่ใจให้แก่ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี 
คือ เพ่ือทดสอบว่าการบอกกล่าวเก่ียวกับความง่ายของใบงานจะสามารถช่วยลดความกังวล
ของนักศึกษาได้หรือไม่ การวิจัยแบบกึ่งทดลองได้ถูกน ามาใช้ในชั้นเรียน ผู้เข้าร่วมจ านวน 
105 คน ได้ถูกขอให้แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มแรก ถูกบอกว่าใบงานของเขาง่าย 
และอีกกลุ่มถูกบอกว่าใบงานของเขายาก ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองกลุ่มได้ใบงานที่มีค าถามเดียวกัน 
การเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าทีได้ถูกน ามาใช้ และพบว่า ผู้ที่ถูกบอกว่าใบงานง่ายน้ันมี
ความกังวลน้อยกว่าอีกกลุ่ม ผลการวิจัยน้ีสามารถถูกน าไปแนะน าผู้สอนให้จูงใจผู้เรียนโดย
กล่าวถึงความง่ายของกิจกรรมในชั้นเรียนและกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ว่าสามารถ
บรรลุได้ กลยุทธ์การบอกกล่าวน้ีควรถูกทดสอบและถูกใช้ในบริบทอื่นๆ เช่น พูดเชิญชวนให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 

ค าส าคัญ : ความง่าย   วิตกกังวล   การรับรู้   แรงจูงใจ 
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Take it Easy: the Effect of Perceived Easiness on Students’ Anxiety 
Proud Arunrangsiwed1, Pacharaporn Lekyan2, Nititorn Ounpipat3 

and Panprae Bunyapukkna4 
   

 
Abstract 

Because students’ anxiety caused numerous negative effects on 
students’ learning motivation and class performance, researchers in the area of 
education should identify the strategies to reduce students’ anxiety and 
uncertainty. The objective of the current study is to test if teacher’s informing 
regarding the easiness of worksheet has influence on students’ anxiety. Quasi-
experiment was used in a classroom. One-hundred and five participants were 
asked to solve math problems in the given worksheet. The first group was told 
that its worksheet is the easy version, and another group was told that they 
received the difficult version. In fact, both versions have the same math 
problems. Independent t-test was used to compare the results from both 
groups. The findings reveal that the students who perceived that their 
worksheet was easy have lower level of anxiety than the other group . These 
helps suggest other teachers and instructors to encourage their students by 
informing regarding easiness of the task or reachable academic goals. This 
informing strategy should be tested and used in other contexts, such as using 
as compliance gaining method for persuading people to follow the laws. 

Keywords: easiness, anxiety, perception, motivation. 
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ภาคโปสเตอร ์
 

การพัฒนาระบบการตรวจประเมินรูปแบบ NPRU QA Model 
ณัฐกานต์  เอ่ียมสุองค์1 

 
บทคัดย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พัฒนาระบบการตรวจประเมินรูปแบบ NPRU QA 
Model ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้ผู้ตรวจประเมินชุดเดียวกัน ตรวจประเมินในตัวชี้วัด หรือ
องค์ประกอบเดียวกัน ในทุกหน่วยงาน เพ่ีอให้ผลการตรวจประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งหมด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะและส านัก ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี โดยมีการใช้แบบประเมิน 5 ระดับเป็นเครื่องมือวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้รูปแบบ  NPRU 
QA Model ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านรูปแบบการตรวจประเมิน การ
จัดกลุ่มองค์ประกอบ ระยะเวลา สถานที่ และการรายงานผล 
 
ค าส าคัญ: NPRU QA Model 
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NPRU QA Model Development for Quality Assurance 
Nattakan aiamsuong1 

 
Abstract 
 The Quality Assessment Model of Nakhon Pathom Rajabhat University 
(NPRU QA Model) was developed. The NPRU QA Model system worked by using 
the same auditors to audit in the same KPI in every working unit of Nakhon 
Pathom Rajabhat University, for better results of standard in quality assessment.  
 The data samples were collected from audit committee, quality 
assurance committee, and the executive board of the faculty and staff by using 
5 – level questionnaire. The analysis data showed that most respondents 
agreed with NPRU QA Model for assessment of quality of education, either in 
the form of assessment, KPI grouping, time, place and reporting of quality 
assessment. 
 
Keyword:  NPRU QA Model 
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แนวทางการจัดการความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
นลิน   สีมะเสถียรโสภณ1 

 

 
บทคัดย่อ 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และสามารถน ามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการ
ความรู้น้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์ความรู้ โดยผู้เขียนน ามาประยุกต์ใช้ในการ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้คณาจารย์ที่ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้น้ีสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบได้อย่างถูกต้อง 
กระบวนการได้มาขององค์ความรู้มีทั้งหมดสี่ข้ันตอน กล่าวคือ ก าหนดองค์ความรู้หลักที่
จ าเป็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ จากน้ันแสวงหาความรู้โดยให้สมาชิกกลุ่มความรู้
น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งสรุปความรู้    
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล จากน้ันน ามาปรับปรุงและดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมต่อการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย แล้วจึงน าความรู้มาร่วมกันสกัดและแบ่งปันองค์ความรู้เพ่ือให้สมาชิก
กลุ่มน าไปใช้ โดยเมื่อน าองค์ความรู้ไปใช้แล้วน้ัน สมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ นอกจากน้ี การด าเนินการจัดการความรู้ในครั้งน้ีสามารถ
น ามาพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้คณาจารย์สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรภายนอกเพ่ือมาใช้
ประโยชน์ทางวิชาการได้ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
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Guideline of Knowledge Management for Writing a Research Proposal 
Nalin Simasathiansophon1 

 
Abstract 
 Knowledge management (KM) is the process to gathering tacit 
knowledge systematically. The main purposes are to make knowledge available 
for accessing by every people in the organization and to enhance themselves 
to be an efficient practitioner. Knowledge management can be applied with 
every fields. For this paper, knowledge management process has been applied 
while gathering the knowledge for conducting a research proposal. By doing 
this, lecturers, who have exchanging this knowledge, can write a proper research 
proposal. According to the KM process, four steps must be done; identify main 
knowledge and objectives of knowledge management; search the knowledge 
topic-how toconduct a research proposal-and exchange the knowledge with 
others as well as summarize tacit knowledge; edit and adjust knowledge to be 
suitable for writing a research proposal; finally, brainstorm and share this 
knowledge with other members in the group. After applying this knowledge 
management, members of the KM group could develop a research proposal on 
the tourism field and applied for a fund from Thailand Research Fund (TRF). 
Furthermore, this knowledge management can improve the system and 
mechanism for research development of all lecturers in International College, 
Suan Sunandha Rajabhat University. Consequently, they can write an efficient 
research proposal, which in turn, may lead to receiving funds from external 
organizations for future academic purposes. 

Keywords : knowledge management, knowledge sharing, writing a research 
proposal 
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ผลแบบฉับพลันของการเสริมเอนไซม์โปรตีเอสต่อประสิทธิภาพการท างานของร่างกายหลังการ
ออกก าลังกายอย่างหนักแบบใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน 

อ านวย บุญเส็ง1  วุฒิพร สุวรรณกูล2  นภากร บุญเส็ง3 และ เฉลมิพล มูลมงคล4 
 

 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลแบบฉับพลันของการเสริมเอนไซม์โปรตีเอสต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย การฟื้นสภาพร่างกายหลังการออกก าลังกายอย่างหนัก และการ
ท างานของตับหลังการออกก าลังกายอย่างหนัก หลังการออกก าลังกายอย่างหนักแบบใช้ออกซิเจน และ
ไม่ใช้ออกซิเจนเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายหาด ทีมชาติไทย เพศชายที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการ
บาดเจ็บของกล้ามเน้ือขาที่เป็นอุปสรรคต่อการท าวิจัย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน มีอายุเฉลี่ย 28 ปี 
ส่วนสูงเฉลี่ย 171 เซนติเมตร น้ าหนักตัวเฉลี่ย  66.60 กิโลกรัม ดัชนีมวลกาย 22.56 กก./ม.2 โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างศึกษาแบบ Double-blinded เข้าสู่กลุ่มทดลองที่ได้รับเอนไซม์กับกลุ่มที่ได้รับยา
หลอกเก็บข้อมูลโดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ไม่มีการเสริมเอนไซม์ ช่วงที่ 2 เสริม
เอนไซม์ก่อนการทดสอบออกก าลังกาย ช่วงที่ 3 เสริมเอนไซม์หลังการทดสอบออกก าลังกาย แต่ละ
ช่วงมีระยะเวลาห่างกัน 7 วัน เอนไซม์โปรตีเอส มาจากเครื่องด่ืมพืช ผัก ผลไม้ผสม ย่ีห้อหน่ึงที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจหาค่า
เอนไซม์จากศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พบปริมาณเอนไซม์โปรติเอส         
≤ 0.53 หน่วยต่อกรัม ท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย ค่า
ของงานที่ท าได้สูงสุด และค่าสมรรถภาพการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน ความเข้มข้นของ        
แลคติคในเลือด คลีเอทีนไคเนส แลคแตดดีไฮโดรจิเนส อะลานิน อะมิโนทรานเฟอเลส และ             
แอสปาเตต อะมิโนทรายเฟอเลส 
  ผลการศึกษา การเสริมเอนไซม์โปรตีเอสมีผลท าให้ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุดของร่างกาย ค่าของงานที่ท าได้สูงสุด และค่าสมรรถภาพการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความเข้มข้นของแลคติคในเลือด คลีเอทีนไคเนส แลคแตดดีไฮโดร
จิเนส แอสปาเตต อะมิโนทรายเฟอเลสลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สรุปได้ว่าการเสริมเอนไซม์            
โปรติเอส ช่วยท าให้ความสามารถในการออกก าลังกายทั้งแบบการใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจนดี
ขึ้น ช่วยลดการอักเสบของกล้ามเน้ือ ช่วยให้ตับท างานดีขึ้น ช่วยให้สภาพร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 

ค าส าคัญ: การเสริมเอนไซม์โปรตีเอส ประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย การออกก าลังกายแบบ
ใช้ออกซิเจน การออกก าลังกายแบบไมใ่ช้ออกซิเจน 
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The Acute Effects of Protease Supplementation on Sport Performance  
after Aerobic and Anaerobic Exercise 

Amnuay Boonseng1, Wuttiporn Suwannakul2, Napakorn Boonseng3 and 
Chalermpol Moonmongkol4 

 

Abstract 
  This investigation examined effects of a protease supplement on the acute 
effectiveness of protease supplementation on sport performance, recovery liver 
function after aerobic and anaerobic exercise. The study used a double-blinded, 
placebo-controlled, crossover design. 10 Beach Soccer Thai nation players were 
randomly assigned to either a supplement group (SUPP) or a placebo group (PLAC). All 
subjects were tested for Multistage fitness test, Wingate test, blood lactic, creatine 
kinase, lactate dehydrogenase, Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate 
aminotransferase (AST). The testing occurred before (TIME1), immediately after (TIME2), 
and 24 (TIME3) after a bout of exercise testing. During these tests, the subjects in the 
SUPP group ingested a protease supplement. The subjects in the PLAC group took juice. 
After testing at TIME3 and 1 weeks of rest, the subjects were crossed over into the 
opposite group and performed the same tests as during visits 1-3, but with the opposite 
limb. Overall, exercise testing was greater for the SUPP group than for the PLAC and 
plasma creatine kinase, blood lactic, creatine kinase, lactate dehydrogenase and 
Aspartate aminotransferase (AST). These results provided initial evidence that the 
protease supplement may be useful for physical performance, and for reducing muscle 
inflammation and liver function in short-term recovery.  

Keywords: Protease supplement, physical performance, aerobic exercise, anaerobic 
exercise 
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ด้านบริการวิชาการ 
 

ความต้องการของพระภิกษุต่อการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 

จักรกฤษณ์ โพดาพล1  ธนวัฒน ์ชาวโพธิ2์ และ สุพรรณี บุญหนัก3 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆ์ในการใช้บริการวิชาการ 
2) ศึกษาความต้องการการของพระภิกษุต่อการบริการวิชาการ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านสื่อ/สิ่งพิมพ์และวัสดุเก่ียวกับ
ธรรม และ3) ศึกษาข้อเสนอแนะการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการเก็บข้อมูลจาก
เจ้าอาวาส/รักษาการเจ้าอาวาส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
           ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยรู้จัก/ทราบข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ไม่เคยใช้บริการชาการของมหาวิทยาลัยฯ คิด
เป็นร้อยละ 89.00 ส่วนมากรู้จัก/ทราบข้อมูลเก่ียวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ด้าน
สถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 77.00 และคิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะประชาสัมพันธ์การบริการวิชา
การผ่านการท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปท่ีวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ความต้องการการของ
พระภิกษุจังหวัดเลยในการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต             
ศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยรวมทุกด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ((= 4.21, S.D. = 
0.55) โดยเฉพาะด้านวิชาการ มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( (= 4.55, S.D. = 0.50) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร (= 4.32, S.D. = 0.46) ด้านสถานท่ี (  = 4.19, S.D. = 0.51) 
และด้านสื่อ/สิ่งพิมพ์และวัสดุเก่ียวกับธรรม (   = 4.32, S.D. = 0.46) มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ สามารถสรุปข้อเสนอแนะท่ีมีความถี่ จากมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยฯ ควร
มีการประชาสัมพันธ์และก าหนดหน่วยงานประสานงานและขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการให้
ชัดเจน  

ค าส าคัญ: การบริการวิชาการ วิชาการทางพระพุทธศาสนา  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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A Study of Needs of Buddhist Monks to Academic Services of Mahamakut 
Buddhist University Srilanchang Campus. 

Chakgrit Podapol1, Thanawat Chaopho2 and Supannee Boonnak3 

 
Abstract 
 The objectives of this research project were study to 1) the behavior 
of Buddhist monks to the use of academic services, 2) needs of Buddhist monks 
to academic services, and 3) suggestion of academic services of Mahamakut 
Buddhist University Srilanchang Campus. This paper research was a survey 
research, collected data from abbots/acting abbots in area of Loei province. 
The tool of research was a 5 rating scales questionnaire, and analyzed by 
solfware package. The data was then analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. 
 It was found that: Respondents did not know about the university's 
academic service 64.00%, never used the university's tea service 89.00%, most 
of them know about the university's academic service at 77.00%, The 
respondents agreed that the university Should publicize the academic service 
through making a publicity letter to the temple 40.00%. Needs of Buddhist 
monks to academic services the overall was at high level ((= 4.21, S.D. = 0.55), 
especially, The Academic Knowledge, was need at highest level  (  = 4.55, S.D. 
= 0.50), The Personnel, was at high level (  = 4.32, S.D. = 0.46), The Location, 
was at high level (   = 4.1 9 ,  S.D. = 0.5 1 ) , and The Media/Publications and 
Materials, was at high level (  = 4.32, S.D. = 0.46).  
 
Keywords: Academic Services, Buddhist Scholarship, Srilanchang Campus   
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 โรงเรียนนายร้อยต ารวจองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ:  
แหล่งเรียนรู้เพือ่การขยายผลและการสร้างเสริมสุขภาวะ 
พัชรา สินลอยมา1  เปมิกา สนิทพจน์2 และ วิชิต แย้มย้ิม3 

 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมและศึกษาผลการด าเนินงานตาม
รูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในรูปแบบของตัวบุคคลและในรูปแบบของข้อมูล
ข่าวสาร มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยต ารวจสู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานเป็นแกน
น านักเรียนนายร้อยต ารวจ  นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  นักเรียนนายเรือ  นักเรียน
นายเรืออากาศ  นักเรียนนักศึกษาและตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน 800 คน 
และกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายสุขภาพจากการขยายผลกิจกรรมของแกนน าต่าง ๆ จ านวน 3,000 
คน ผลการด าเนินโครงการก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาพข้ึน 7 รูปแบบ ได้แก่ วันสุขภาพดี 
บุคคลสุขภาพดี กิจกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ การผลิตและส่งเสริมการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ห้องสมุดสุขภาพ สวนสุขภาพ และสโมสรสุขภาพ นอกจากน้ียังเกิดกิจกรรมย่อยภายใต้             
แหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีข้ึนอีกหลายกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของการขยายผลองค์
ความรู้และการส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพในวงกว้างได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ
จากการด าเนินโครงการน าไปสู่การพัฒนาและขยายผลแหล่งเรียนรู้สุขภาพในระยะยาว โดยเน้น
ไปที่การสร้างองค์ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เท่าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตทางสังคมและการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
ค าส าคัญ: แหล่งเรียนรู้  การขยายผล การสร้างเสริมสุขภาวะ 
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Royal Police Cadet Academy:  
Learning resources for result extension and well-being promotion 

พัชรา สินลอยมา1  เปมิกา สนิทพจน์2 และ วิชิต แย้มย้ิม3 
 

Abstract 
  The expansion of learning resources of health promotion of Royal Police 
Cadet Academy aims to develop models of activities and study results of 
learning resources in individual health model and informative model, which 
focus on developing the Royal Police Cadet Academy to be a sample agency 
on academic services for society in term of health promotion. The target 
population of this study is leaders of police cadets, Chulachomklao royal 
military cadets, navel cadets, air cadets, students and community 
representatives of Nakhon Pathom Province amount 800 people, and target 
population of health network from activity result extension of various leaders 
amount 3,000 people. The result of this study found 7 models of learning 
resources such as healthy day, healthy person, healthy move, healthy foods, 
healthy park, and healthy club. Besides these, there also are many sub-activities 
under its learning resources that reflect on success of knowledge result 
extension and promote on broad health activity promotion broadly. The 
suggestions from project process to develop and extend the results of durable 
health learning resources are to focus on knowledge creation in order to 
adjudge the health behavior to get along with change condition of social 
dynamics and access to health innovation of era Thailand 4.0.   

Keywords: Learning resources/ result extension/ well-being promotion 
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แนวทางการจัดหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์ส าหรับ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

รัฐพล   พรหมมาศ1 
 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อวีดิ
ทัศ น์ส าหรับการให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม ส าหรับคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท าการออกแบบหลักสูตรและใช้ฝึกอบรมจริงในโครงการ
ด าเนินการฝึกฝนสื่อทางยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ โรงเรียนแม่แจ่ม 
ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบประเมินความพึงพอใจและการ
สนทนากลุ่ม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้จ านวนผลผลิตสื่อวีดิทัศน์ซึ่งแล้วเสร็จจริง
จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งเท่ากับที่ได้มีการประเมินไว้ในเบื้องต้น ส าหรับผลการประเมินความ            
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อส าเร็จการอบรม พบว่า โดยภาพรวมทั้ งหมดมีความ          
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.26) ทั้งในด้านของ (1) ด้านบริบท คือ เน้ือหาที่ใช้เรียนมี
ความทันสมัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.6) (2) ด้านปัจจัย
น าเข้า ในส่วนของอุปกรณ์มีให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้อย่างเพียงพอ มีความทันสมัยและมี
คุณภาพดีเพียงพอ อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.17) ส าหรับด้านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตรงกับเรื่องที่อบรม ทีมงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาดีอยู่ในระดับมากที่สุด                
(x̄ = 4.7) (3) ด้านกระบวนการ ในส่วนของระยะเวลาในการจัดการอบรมอยู่ในระดับ            
ปานกลาง (x̄ = 3.9) แต่ส าหรับการจัดล าดับการอบรมและความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม
ครั้งน้ีอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.33) (4) ด้านผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อได้ตามที่
ต้องการ ได้พัฒนาความรู้และไ ด้รับประโยชน์จากการอบรมครั้ง น้ีอยู่ในระดับมาก                             
(x̄ = 4.33) ส าหรับการสนทนากลุ่มได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไปดังน้ี   (1) ระยะเวลาในการอบรมควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน โดยเริ่มต้นจากการ
เรียนทฤษฏีในช่วงเวลาเช้า ฝึกปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลในช่วงเวลาบ่าย และควรจัดอบรมวัน
ช่วงวันธรรมดาและเป็นช่วงเวลาซึ่งอยู่ในภาคการศึกษา (2) การอบรมแบบทึ้งช่วงระยะเวลา
ห่างไว้ในแต่ละกลุ่ม จะสามารถช่วยลดประเด็นปัญหาเรื่องการติดต่อประสานงานสถานที่ถ่าย
ท าและลดข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ลงได้ 

ค าส าคัญ: สื่อวีดิทัศน์   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Method of Video Production Workshop Management as an Academic Service 
Rattaphol   Phrommas1 

 
Abstract 

This research aims to study a method of video production workshop 
management which is an academic service by the Faculty of Mass Communication, 
Chiang Mai University by designing a curriculum and conducting a workshop as a part 
of strategic media production training to strengthen the community project at Mae 
Cham School in Chang Kerng subdistrict, Mae Cham district, Chiang Mai. Sample group 
includes 54 workshop participants. Mediums that were used in this study are 
satisfactory survey and group discussion; the gathered data is then analysed in a 
descriptive manner. 
 The study result found that the participants produced 10 complete videos 
which met the pre-estimated number. The participants’ satisfactory survey found the 
overall satisfaction is high (x ̄= 4.26) specifically in (1) Context where the curriculum is 
up-to-date and able to be used to benefits; with satisfaction rate at highest (x ̄= 4.6), 
in (2) Import Factor where the equipment provided for the participants was sufficient, 
modern, and in good quality with high satisfaction rate (x ̄= 4.17); the instructors who 
are expert in the related fields and the team who have knowledge and expertise were 
able to provide consult at the satisfaction rate at highest (x ̄= 4.7), in (3) Process, the 
length of the workshop was rated at medium (x ̄= 3.9), but for the workshop 
sequencing and organising, the satisfaction rate is at high (x ̄ = 4.33), and in (4) Product 
of the workshop, the participants were able to produce the required outcome, 
developed knowledge and were benefited from this workshop; with the satisfaction 
rate at high (x ̄ = 4.33). Group discussion provided useful information that can be used 
to develop the curriculum which includes (1) the length of the workshop should not 
be less than 4 days starting from theory lecture in the morning then field practice for 
each participant in the afternoon, and the workshop should be held during weekdays 
in an academic semester, and (2) distancing operating period for each group of 
participants improves the shooting locations or establishments contacting issue and 
helps equally spread the limited equipment. 

Keywords: Video, Academic Services for Society, Chiang Mai University 
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ภาคโปสเตอร ์
 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ 
ปรีดาภรณ์ ดวงใจด1ี  กฤษฏิ์กนษิฐ์ ณ ป้อมเพ็ชร2  วรรณพร ขวัญบุญจนัทร3์ 

และ ธเนตร กุลเทศ4 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและและความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สุงอายุ และ   
3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จ านวน 20 คน ผู้น าชุมชน และ
ประธานชมรมผู้สูงอายุจ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ          
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สภาพและและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
     1.1 สภาพการจัดกิจกรรนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี     
มีการจัดพ้ืนท่ีไว้ให้บริการส าหรับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมนันทนาการอยู่ในบริเวณลานหน้า
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยเป็นศูนย์รวมของการท ากิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ   
     1.2 ความต้องการกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า สาเหตุท่ีผู้สูงอายุสนใจ
ท ากิจกรรมนันทนาการคือ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพของตนเอง กิจกรรมเพ่ือสังคม กิจกรรมท่องเท่ียว 
คือ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
  2. รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการแบบมีส่วนร่วมคือ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดดอกไม้ส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย       
4 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ เรื่องท่ี  2  ความรู้ท่ัวไปของ
ดอกไม้ เรื่องท่ี 3 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ และเรื่องท่ี 4 การจัดดอกไม้เบื้องต้นแบบสากล 
  3. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุพบว่า ความ        
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ  :  รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ   ผู้สูงอายุ 
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The Development of Recreational Activities for the Elderly 
Preedaphorn  Duangjaidee1, Kritkanit  Na Pompetch2, Wannaporn Khanbunjan3 

and Tanet  Kultes4 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the circumstance 2) need for 
recreational activity provision for the elderly in order to develop its model and                        
3) to study the result of recreational activity provision for the elderly. 
 Population in the research included 20 elderlies aged 60 years above living in 
Suphan Buri and being the member of senior club in Muang District who were recruited 
specifically, and 20 concerned people with collaborative recreational activity provision for 
the elderly including community leaders and the senior club leader who were recruited 
specifically. Applied tools to collect data were interview, training course and questionnaire. 
Collected data was analyzed with frequency distribution, percentage, mean average and 
standard deviation. 
The research had found that 

1.  According to the circumstance and need for recreational activity provision for the 
elderly 

1.1 The circumstance for recreational activity provision for the elderly in Muang 
Suphan Buri Municipality area showed an area for recreational activity provision for the 
elderly in front of Muang Suphan Buri Municipality office as the center of recreational 
activity provision for the elderly in this area.   

1.2 According to the need for recreational activity provision for the elderly, data  
2. From the interview showed that the reasons why the elderly were interested in 

the activity included self-health conscious, joining the activity for socialization, tourism, 
spending their free time usefully The development of model for collaborative recreational 
activities provision for the elderly in term of flower arrangement activity for the elderly 
included 4 topics like  1. General knowledge of flower arrangement, 2. General knowledge 
about different flower, 3. Material and equipment for flower arrangement, and 4. The 
principle of international flower arrangement.The study showed maximum result of model 
for collaborative and for leisure. 

3. Recreational activity provision for the elderly and satisfaction towards recreational 
activity provision for the elderly. 

Keywords: Recreational activity provision,  elderly people 
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การสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน 

สุพัตรา ค าแหง1  จิราภรณ์ ถมแก้ว2  หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์3  
อมรรัตน์ ธนาวุฒิ4  และ นารียา แข็งแรง5 

 

 

บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน และ 2) เพ่ือศึกษา
การวางกลยุทธ์สู่ความส าเร็จของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน ศึกษา
ภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชน วิถีชุมชนเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านโครงการ 
Start Up จากการศึกษาพบว่า การน าอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และการสร้างส านึกความ
เป็นพลเมือง ท าให้ชุมชนรู้จักตนเอง รู้จักรากเหง้า รู้ถึงคุณค่าของชุมชน จนน าไปสู่การเกิด
จิตส านึกสาธารณะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
และมีความหวงแหน เพ่ือน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีศักยภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
บนพ้ืนฐานความสงบสุขของชุมชน รวมทั้งน าอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทั้งการรณรงค์การมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและใน
การบรรจุภัณฑ์/หีบห่ออาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก  
 
ค าส าคัญ : ผู้ประกอบการ   อัตลักษณ์   ชุมชน 
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การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   

 

87 
 

Creating New Entrepreneurs under the Community Identity 

Supatra Khumhaeng1, Jiraporn Thomkaew2, Yuardpirun Pitaksatdanon3,   
Amonrat Tanawut4 and Nareeya Khaengraeng5 

 

Abstract  
 Study of new entrepreneurs under community identity 1) To study 
the identity of the community and 2)  to study strategies for the success of 
creating new entrepreneurs under community identity. Under the concept of 
community identity. The way to start a new business through the Start Up 
project. Community identity development. Reflects the way of life. Cultural 
tradition Encourage participation, learning, and realization of citizenship. Make 
the community self-aware. Know root Know the value of the community.                  
It leads to the public consciousness to take part in community development. 
And have a sense of ownership and jealousy. To lead a strong and self-reliant 
community. On the basis of community peace. As well as bringing the identity 
of the community to the development of the environment. The campaign is to 
have a lifestyle that is environmentally friendly. By using biodegradable 
materials and in food packaging / packaging instead of plastic bags. 
 
Keywords: Entrepreneur, Identity, Community 
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ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การส่งเสริมอาชีพท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม 
การแทงหยวกของวิทยาลัยอาชวีศึกษาเพชรบุรี 

ฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง1 และภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ2์ 
 

 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการถ่ายทอดอาชีพช่างแทง
หยวกจังหวัดเพชรบุรี 2) พัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี และ       3) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแทงหยวกจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 
คน และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสภาพการประกอบอาชีพช่าง
แทงหยวกและความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมอาชีพช่างแทงหยวกจังหวัดเพชรบุรี ชุดกิจกรรม
การฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การแทงหยวกจังหวัดเพชรบุรี (Pretest - Posttest)  แบบประเมินความสามารถในการแทงหยวก 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการฝึกอบรมแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้สูตรหาค่า E1 และ E2 จากการวิจัยพบว่า ศิลปะการแทงหยวก
จังหวัดเพชรบุรี เริ่มจะหมดไปตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จ าเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องส่งเสริมการสืบสานช่างศิลป์ไทยให้เป็นระบบ โดยจัดท าเอกสารออกเผยแพร่เป็นต ารา ชุด
กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนให้เกิดการสืบทอดช่างฝีมือในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง จากการประเมิน
ค่าความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
4.68 มีค่าประสิทธิภาพ 89.58/91.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผลการเปรียบเทียบความรู้ 
ความเข้าใจในอาชีพ ช่างแทงหยวกในการทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.60 
ซึ่งสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.64 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.50 สรุปได้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้   

ค าส าคัญ: การส่งเสริมอาชีพ การแทงหยวก ชุดกิจกรรมฝึกอบรม ประสิทธิภาพ  
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Promoting the local profession in phetchaburi on the art of tang yuak 
training ofphetchaburi vocational college  
Ruthairat Suwannachang1 and Panuwat Sirinupong2 

 

 

Abstract 
 The purposes of this research are to study the conditions and the problems in 
implementing Tang Yuak in Phetchaburi, to develop a set of Tang Yuak training activities of 
Phetchaburi Vocational College, and to evaluate the effectiveness of their use. The three steps 
involved in this research were studying the problems of the Tang Yuak profession from local 
experts, documents, text books and related research, studying the development a set of 
training activities and the evaluation of a set of Tang Yuak training activities at Phetchaburi 
Vocational College. The samples in this study was included Tang Yuak experts and students 
studying in the Fine Arts Department of a vocational education certificate course at Phetchaburi 
Vocational College and consisted of twenty five people. The research instruments included an 
interview regarding the problems and the needs in the Tang Yuak profession, a handbook on 
a set of Tang Yuak training activities, a knowledge and understanding test (Pretest–Posttest), 
skills assessment, and satisfaction questionnaires. The statistics used were mean, standard 
deviation, Item–Objective Congruence Index and an efficiency analysis of training activities. The 
results of this research found the following: Tang Yuak art in Phetchaburi Province is no longer 
popular nowadays, because of changes in social, economic and industrial prosperity. Therefore, 
people should support and preserve Thai art heritage by making textbooks and manuals for 
youth training activities. A set of Tang Yuak training activities at Phetchaburi Vocational College 
was developed and had an efficiency score at 89.58/91.84, higher than the standard criteria of 
80/80. An evaluation of the effectiveness of using the Art of Tang Yuak Training that the 
comparison of cognitive understanding in the Art of Tang Yuak after using the training were 
higher than before. The score of posttest was 89.60. The score of pretest was 80.64. The result 
of satisfaction evaluation regarding the Tang Yuak training activities of Phetchaburi Vocational 
College revealed at that it was high level, with on average of 4.50. This research concluded 
that the Tang Yuak training activities of Phetchaburi Vocational College, which had been 
developed by the researcher had efficiency and was recommended for training students.  

Keyword:  Career promotion, The Art of Tang Yuak, Training activities, Evaluation  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับโครงการศิลปวัฒนธรรม 
ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สุรชัย ทุหมัด1  ณิชาภัทร จาวิสูตร2  และ ปรารถนา คงส าราญ3 
 

 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 230 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา และสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับ
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการ
สื่อสาร และด้านบรรยากาศภายในองค์การ โดยมีค่าอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมเท่ากับ        
.71, .64 และ.58 ตามล าดับ และสามารถอธิบายความแปรปรวนการมีส่วนร่วมกับโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะร่วมกันได้ร้อยละ 61 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01   
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยบรรยากาศภายในองค์การ, ปัจจัยการสื่อสาร, ปัจจัยแรงจูงใจ, ปัจจัยการมี
ส่วนร่วม, ศิลปวัฒนธรรม  
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The Factors Effecting Participation of Student with Art and Cultural 
Project of Institute of Culture and Arts of Srinakharinwirot University1 

Surachai Tumad1, Nichapat javisoot2 and Prattana Kongsamran3 
 
Abstract 
  The purposes of this research was to study the causal relationship of 
factors affecting participation on art and culture projects of the Institute of Arts 
and Culture of Srinakharinwirot University. The sample group was 230 student 
of srinakharinwirot university, selected by using cluster sampling.                            
A questionnaire was used as an instrument in this study. Statistical methods 
used for data analysis were descriptive statistics and structural equations 
analysis. Results revealed that the factors that affect participation of student 
with art and culture project of institute of culture and arts were Motivation, 
Communication and Organization Climate. The influences were 0.71, 0.64 and 
0.58 respectively and all variables could jointly explain 61% of variance of 
participation in art and cultural project at the significance 0.01 level. 
  
Keywords: Organization Climate, Communication, Motivation, Participation, Art 
and Cultural. 
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3 Institute of Culture and Art Srinakharinwirot University Bangkok 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกษรา ตรีไพชยนต์ศักด์ิ1 และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล2 
 

 

บทคัดย่อ  
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นในการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                   
2) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้วิธีการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นตาม
กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 93 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หาค่าความต้องการจ าเป็นโดยผลต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ดัชนี PNImodified ผลการวิจัย พบว่า สภาพ
ปัจจุบันในการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 3.89, SD = .093) 
และสภาพที่ควรจะเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง              
(M = 4.11, SD = .083) ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ การวางระบบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 
0.20 โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.097 รายการมีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (PNImodified = 0.20) ล าดับที่ 2 คือ การมีส่วน
ร่วมในในารก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (PNImodified = 0.17) และล าดับที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (PNImodified = 0.17) ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: การประเมินความต้องการจ าเป็น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
การมีส่วนร่วม   
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A Needs Assessment of Personnel Participation on  
The Internal Quality Assurance of Suansunandha Rajabhat University 

Kedsara Tripaichayonsak1 and Ittipaat Suwathanpornkul2 
 
Abstract 
 This research paper was aimed to 1) study a current and desirable conditions of 
the staff participation in the quality assurance in education of Suan Sunandha Rajabhat 
University and 2) assess the needs of the staff participation in the quality assurance in 
education of Suan Sunandha Rajabhat University. This survey research was conducted by 
using the Needs Assessment Research as the process of the quality assurance in 
education. The population and sample group of this research were 93 academic support 
staffs of Suan Sunandha Rajabhat University. The statistics for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and PNImodified. The findings revealed that 
the current condition of the staff participation was in the high level (M = 3.89, SD = .093) 
and the desirable conditions of the staff participation was in the high level (M = 4.11, SD 
= .083). The needs of the staff participation, included some of the processes such as 
quality system setting, quality controlling and quality assessment in education which were 
in the range of 0.02 – 0.20 level of PNImodified and 0.097 level of mean. The first priority was 
participation in the proposed Quality Assurance Committee (PNImodified = 0.20) Second, the 
contribution in determining the responsible person for the indicator (PNImodified = 0.17) and 
the third was involving in the development of quality improvement plan (PNImodified = 0.17)  

Keywords: Needs Assessment, Quality Assurance in Education,  Personnel 
Participation  
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แนวปฏิบัตกิารด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดชลบุร ี

อนงค์ สินธุศิร1ิ และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล2 
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษากลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับดีมาก 2) เพื่อเสนอแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดชลบุรี วิธีด าเนินการวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
จากโรงเรียนจ านวน 3 แห่งโรงเรียนละ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างและแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และเสนอแนว
ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมและ
น าไปใช้ต่อไป 
  ผลการวิจัยพบว่ากลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
พบว่า การด าเนินงานให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงาน
ให้กับครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
แผนงาน ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ตามปฏิทินปฏิบัติงานพร้อมมีการก ากับ ติดตามงานที่ได้
มอบหมาย วิเคราะห์ประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาด้านที่มีปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะ
ผู้น า ทักษะการประสานงานท างานเป็นทีมเพื่อสร้างความชัดเจนในการด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากร
ที่จ าเป็นด้านบุคคลและงบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมทั้งเน้นการสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน  ต่อจากน้ัน
น าแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการด าเนินงานอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนวิธีการท างานที่เป็นมาตรฐานด้วยกระบวนการ PDCA 
ด าเนินงานสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประชุมชี้แจ ง
แต่งต้ังวางแผนงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน สู่การปฏิบัติ
ด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม เน้นการกระจาย
อ านาจ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วน  

ค าส าคัญ :  แนวปฏิบัติ  ประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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The implementation guidelines of Internal Quality Assurance for Smalls  
School in Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 

Anong Sinthusiri1 and Waiyawut Yoonisil2 
 

 
Abstract 
 The  proposes of this research are 1) to study the mechanism of quality assurance 
within the educational for small school which have been certified for external quality 
assessment at three levels. 2) Propose a guideline for conducting suitable Quality Assurance 
operations within educational institutions, small schools in Chonburi Primary Educational 
Service Area Office 3. The research sample consist of each school 10 personnel are director , 
teacher, Internal Quality teachers and school boards from 3 schools. The research tools are 
from semi – structured interviews and observation without participation The data was analyzed 
by content analysis. Then, the data is analyzed and the suitable guideline for implementation 
of quality assurance within small educational institutions will be proposed and applied 
respectively. The results were as follow the operation of the educational institution met the 
objectives of the quality assurance system within the educational institution by building 
knowledge and educating the understanding in a committees the importance of working for 
teachers, the school and involved staff. The strategy, policy, work plan scheduled, plan 
implementation track assignments analyzed, evaluated, improved and developed. The school 
director developed leadership skills, Coordination skills, team work skills to clarify the operation 
of all relevant personnel and allocate human resources budget efficiency together Then, 
managed the implementation guidelines for quality assurance in small education institutions 
operated in quality and efficiency with PDCA by processes effectively improved the operation 
of the internal quality assurance system by set up the meeting responsible to inform the yearly 
plan and action to implement plan for implementation action plan and calendar. The 
executives encouraged teachers and staff to work together as a team for decentralization work 
facilities were provided completely.  

Keywords :  Iimplementation guidelines,  Internal Quality Assurance, Small school 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับประสิทธิผลการด าเนินงานการ
จัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
สุพรรณี บุญหนัก 1 จักรกฤษณ์ โพดาพล 2 และ วันดี บุญล้อม 3 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพคุณภาพการศึกษา 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานการจัดการงานประกัน
คุณภาพคุณภาพการศึกษา และ 3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
จ านวน 52 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรประกัน
คุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.90, S.D. = 0.69) บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานการ
จัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยรวม อยู่
ในระดับมาก (   = 3.82, S.D. = 0.59) และความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (X) กับประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย (Y) พบว่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา  ประสิทธิผลการด าเนินงาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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The Relationship Between the Participation of Personnel and the 
Effectiveness of Quality Assurance Management of Mahamakut Buddhist 

University Srilanchang Campus. 

Supannee Boonnak1, Chakgrit Podapol2, and Wandee Boonlom3 
 
Abstract 
 The objectives of this research project were to 1) study the participation 
in educational quality assurance, 2) study the effectiveness of the quality 
assurance management of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus, 
and 3) study the relationship between the participation of personnel and the 
effectiveness quality assurance management of Mahamakut Buddhist University 
Srilanchang Campus. This paper research was a survey research, that collected 
data from personnel of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus. 
The tool of research was a 5 rating scales questionnaire, and data analysis by 
solfware package. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson’s Product – Moment Correlation Coeffient. 
 Results of research found that: the participation in educational quality 
assurance of personnel of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus 
was at a high level ( = 3.90, S.D. = 0.69), the effectiveness of the  Mahamakut 
Buddhist University Srilanchang Campus was at a high level  (  = 3.82, S.D. = 
0.59) , the relationship between the participation of personnel and the 
effectiveness quality assurance management of Mahamakut Buddhist University 
Srilanchang Campus was high-level at statistically significant level of  0.01. 

Keywords: Educational Quality Assurance, Effectiveness Orgranization, 
Srilanchang Campus   
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รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก1 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (2) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการด าเนินการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา 
คู่มือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร 
อาจารย์และบุคลากร ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ ของคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า
กระบวนการจัดการความรู้ คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พบว่า มีการด าเนินงานก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ผ่านทางเอกสารและ
ข้อมูลสารสนเทศ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ และมีการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พบว่ามีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบ ข้ันตอนการจัดการความรู้ ของ ส านักงาน ก.พ.ร. คือ        
การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
  

                                                             
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ E-mail : Kullaphat.qa@gmail.com 
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Model of Knowledge Management of Rajamangala University 
of Technology Rattanakosin 

Kullaphat  Kulchartdilok1 
 

 
Abstract 
 In this research on Model of Knowledge Management of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin aims to (1) To study the Knowledge 
Management Process of Faculties/Colleges in Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin and to (2) To study the model of Knowledge 
Management Process of Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
 The mechanism are used in this research, the researches has done 
researched from studies,  textbooks, manuals, Principles, ideas, theories and 
literature review in relations to Knowledge Management in order to use for 
guidelines to create and develop interviews as well as questionnaires to meet 
the objectives of the research and definition. The sampling groups for the 
research are 30 people of administrators, lecturers and supporting staff whom 
are responsible for Knowledge Management of the Faculties/Colleges and 
related agencies in Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
 The research results found as follows: Knowledge Management Process 
of Faculties/Colleges in Rajamangala University of Technology Rattanakosin has 
been implemented and set the issues in accordance with the strategic issues 
and Quality Assurance criteria. In addition, it had activities in exchanging 
Knowledge, disseminating body of Knowledge through various channels, the 
body knowledge and Keeping the body of knowledge with papers and IT. The 
Model of Knowledge Management Process of Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin had been developed to be the patterns of Knowledge 
Management Process of Office of the Public Sector Development Commission: 
OPDC, namely, Knowledge Identification, Knowledge Creation and Acquisition, 
Knowledge Organization, Knowledge Codification and Refinement, Knowledge 
Access, Knowledge Sharing, and Learning. 

Keyword: Knowledge Codification and Refinement, Knowledge Access, 
Knowledge Sharing 

                                                             
1 Rajamangala University of Technology Rattanakosin and E-mail : Kullaphat.qa@gmail.com 



  
                           การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   
 

100 
 

รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหน่ึงประเด็น 
ธนรัตน์  แต้วัฒนา1 

 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ และเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู้ ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ข้ันตอน ได้แก่     
1) ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องรูปแบบการจัดการความรู้ 2) ประชุมสนทนากลุ่มกับ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ เพ่ือศึกษากระบวนการของการแก้ปัญหางานประจ า         
3) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานประจ าของคณะ 4) เสนอรูปแบบ
การจัดการความรู้ที่พัฒนาข้ึนต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและด าเนินการทดลองด าเนินการเบื้องต้น 5) น าผลการด าเนินการทดลองเสนอต่อที่
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในงาน KU-KM Day ครั้งที่  3 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
6) ใช้งานและประเมินความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ที่เป็น
คณะ กร รม กา รก าร จั ด ก า รค วา ม รู้ ขอ ง ค ณะ ศึ ก ษ า ศ า สต ร์ แ ล ะ พั ฒ นศ าส ตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 14 คน     
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ใช้หลักการของโมเดล Modes of 
the Knowledge Creation ของโนนากะ และการใช้เครื่องมือบทเรียนหน่ึงประเด็น (One Point 
Lesson: OPL) ของการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม น ามาสร้างแผนภาพผังความคิด
ของกระบวนการของการจัดการความรู้ได้รูปแบบการจัดการความรู้ KU-EDS KM Model ซึ่งมี 8 
ข้ันตอน ได้แก่ 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การออกแบบเครื่องมือถอดความรู้ 3) บุคลากรถอด
ความรู้ 4) การตรวจสอบองค์ความรู้ 5) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 6) การสร้างแรงจูงใจบุคลากร 
7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ 8) การเกิดองค์ความรู้ที่ฝังในงานประจ า ผลการประเมิน
ภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่
ระดับมาก และการน าเอารูปแบบการจัดการความรู้ KU-EDS KM Model ไปใช้งานมีระดับ
คะแนนความคิดเห็นว่ามีความง่ายต่อการน าไปใช้งานและมีประโยชน์การใช้งานระดับมากถึงมาก
ที่สุด 

ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการความรู้ บทเรียนหน่ึงประเด็น 
  

                                                             
1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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Knowledge Management Model of Academy with One Point Lesson 
Thanarat  Taewattana1  

 

 
Abstract 
 The purpose of this study were to develop a knowledge management 
model and to evaluate suitability of knowledge management model for faculty of 
education and development sciences Kasetsart University Kamphaeng Saen 
Campus. The research study consisted of six stages: 1) explore theory and 
document to related knowledge management model, 2) focus group meeting with 
the KM committee to find out the process of solving routine problems, 3) develop 
a suitable knowledge management model for routine process of faculty, 4) present 
to KM committee to validate suitability of KM model, 5) present preliminary results 
of KM model to a panel of experts in KU-KM day to determine the KM model, and 
6) implementation and evaluate suitable of KM model. The sample groups were 
lecturer and administrators who are KM committee of faculty of education and 
development sciences Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 14 persons. 
 The results of the study were as follows : KM model was develop base on 
Modes of the knowledge creation of Nanoka and One point lesson (OPL) of Total 
Productive Maintenance (TPM), in which there were brought made flow process 
chart of knowledge management to KU-EDS model. All eight stages were as 
follows; 1) targeting, 2) designing knowledge tool, 3) tacit knowledge to explicit 
knowledge, 4) knowledge checking, 5) information storage, 6) motivating, 7) share 
and learn on website, and 8) embedded knowledge in routine work. The results 
of suitable of KU-EDS model is average score 4.00 at high suitable level. The 
finding, the easy to use and the benefit to use are high level to very high level. 
 
Keyword : Knowledge Management Model, One point lesson 
 
  

                                                             
1 Faculty of Education and Development Sciences Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 
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ระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
บัณฑิต ปานโศก1  นิษฐา ไตรเดชา2  ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร3 และ รัฐทิตยา หิรัณยหาด4 

 

 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 3) เพื่อศึกษาระดับความ         
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และได้น าทฤษฎี
ของวงจรการพัฒนาระบบ (The Systems Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบแ ละ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพที่ประเมินโดยบุคลากรที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศน้ี
แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ ผลการวิจัยพบว่า               
1) ระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง                       
2) ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยทางคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 และ 3) ผลการประเมินความ   พึงพอใจของผู้บริหารในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก คือ 
ค่าเฉลี่ยทางคณิตเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45  และผลการประเมินความ             
พึงพอใจของบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 
คือ ค่าเฉลี่ยทางคณิตเท่ากับ 4.30  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  

ค าส าคัญ : การติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ , งานประกันคุณภาพ , ระบบสารสนเทศ 
  

                                                             
1 ส านักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, kru.ac.qa@hotmail.com 
2 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, nitta.trai@kru.ac.th 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , narongdech@kru.ac.th 
4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,     
  rattitaya@gmail.com 
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Kanchanaburi Rajabhat University Quality Assurance Tracking System 

Bundit Pansok1, Nitta Traidecha2, Narongdech Rattananonsathien3, and 
Rattitaya Hirunyahard4 

 
ABSTRACT  
  The present study aimed at 1) developing the Kanchanaburi Rajabhat 
University Quality Assurance Tracking System (QATS), 2) conducting a 
performance assessment of QATS, and 3) measuring user satisfaction towards 
the QATS. The developed system was created based on the Systems 
Development Life Cycle (SDLC). This study adopted two questionnaires 
assessing the QATS performance conducted by specialists and measuring user 
satisfaction among quality assurance (QA) officers, as research instruments. 
Generally, there were three groups of QATS users including executive 
committees, QA officers, and system administrators. The findings showed that 
1) the QATS could function effectively, 2) the performance assessment of QATS 
was shown as high, at the average of 4.29 (SD = 0.47), and 3) the overall 
measurement of user satisfaction was shown as high, at the average of 4.30    
(SD = 0.45) by executive committees, and at the average of 4.30 (SD = 0.63) by 
QA officers.       

Keywords: Quality Assurance Tracking, Quality Assurance (QA), Information 
System 
  

                                                             
1  Office of standard and quality assurance, Kanchanaburi Rajabhat University,  kru.ac.qa@hotmail.com 
2  Information Center for Administration and Quality Assurance, Kanchanaburi Rajabhat University, 
   nitta.trai@kru.ac.th 
3  Computer Education, Faculty of Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University,  
   narongdech@kru.ac.th 
4  Hospitality Management in Tourism, Faculty of Management Sciences, Kanchanaburi Rajabhat University,  
   rattitaya@gmail.com 
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การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

ชุติมา ชงสกุล1 และประภัสสร มีน้อย2 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จ านวน 188 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ตรวจสอบความ      
ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ 
ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการปฏิบัติงานตามแผน  ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
ด้านการวางแผน ตามล าดับ   ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดโอกาสให้
คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  โดยจัดประชุมเชิ งปฏิบัติการและควรมี   
การก าหนดปฏิทินและก าหนดการตรวจประเมิน  เพ่ือให้ด าเนินการทันเวลาตามท่ีก าหนด 

ค าส าคัญ  การมีส่วนร่วม  การประกันคุณภาพการศึกษา   
 
 
  

                                                             
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ chutima_ton@hotmail.com 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และ  giggle9940@gmail.com 

mailto:chutima_ton@hotmail.com


 
การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   

 

105 
 

The involvement field of educational quality assurance of personnel in 
munban chom bueng ratjabhat university 

Chutima  chng kul  1 and Prapatsorn Menoy 2 
 
Abstract 
  The purpose of this research was to investigate the levels of the 
involvement field of educational quality assurance of personnel in Muban Chom 
Bueng Rajabhat University. One hundred eightyeight  samples  of  civil servants  and  
government  officials  at  Muban  Chom  Bueng  Rajabhat  University  were  randomly  
selected.  Statistical data were analyzed using data calculated of frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The results of research revealed 
that the involvement field of educational quality assurance of personnel in Muban 
Chom Bueng Rajabhat University was at high level in overall. When considered 
each aspect, It was found that each aspect was at high level : improvement, 
Implementation, performance audit and planning, respectively. 
  

                                                             
1 Muban Chom Bueng Rajabhat University  E-mail : chutima_ton@hotmail.com 
2 Muban Chom Bueng Rajabhat University  E-mail : giggle9940@gmail.com 

mailto:chutima_ton@hotmail.com
mailto:giggle9940@gmail.com
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ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
ชนกฤต มิตรสงเคราะห1์ ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร2  รัฐทิตยา หิรัณยหาด3 

บัณฑิต ปานโศก4 และสุภพงษ์ สุขชาวนา5 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พัฒนาข้ึนด้วย ภาษา HTML, PHP และใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ ใช้
แบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวน 3 ท่านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และหาค่าความพึงพอใจของระบบโดย
ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 10 ท่านอยู่ในระดับมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12  ผลการวิจัยพบว่า  1) ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี สามารถเก็บเอกสารน าไปใช้เป็นหลักฐานในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ทุกระดับ  2)ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจภาพรวมของระบบ
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ผู้ใช้งานระบบ จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ สามารถใช้งานได้จริง 
 
ค าส าคัญ ระบบจัดเก็บเอกสาร, งานประกันคุณภาพการศึกษา, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  

                                                             
1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,  
  chanakit2004@hotmail.com  
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, narongdech@gmail.com 
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, rattitaya@gmail.com 
4 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, kru.ac.qa@hotmail.com 
5 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, supapong.sck@gmail.com 

http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail.php?Id=118
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Documentation System for Quality Assurance of Kanchanaburi 
Rajabhat University 

Chanakit Mitsongkore1, Narongdech Rattananonsathien2, 
Rattitaya Hirunyahard3, Bundit Pansok4 and Supapong Sukchavna5 

 

 

 
ABSTRACT 
 The purpose of this study were to 1) study and develop the 
Documentation System for Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat 
University 2) evaluate system performance and user satisfaction of the 
Documentation System for Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat 
University, developed with HTML, PHP and MySQL database. Tools used to find 
the system performance and satisfaction using 5-level of rating scale 
questionnaires the efficiency of the system was assessed by 3 development 
expert the average score was 4.67 and the standard deviation was 0.25, 
satisfaction of 10 users the average score was 3.88 and standard deviation was 
0.12, research findings were as follows: 1) The system was suitable for use in 
Kanchanaburi Rajabhat University. Documentation can be used as evidence in 
quality assurance education at all levels. 2)The system performance and overall 
system satisfaction scores were significantly higher than the mean of 
acceptance by development expert and users. It is concluded that the 
developed system is effective and satisfy the user satisfaction. It could be used 
practically. 

Keywords: Documentation System, Quality Assurance, Electronic documents 
  

                                                             
1 Information Center for Management and Quality Assurance Education Kanchanaburi Rajabhat  
  University, chanakit2004@hotmail.com 
2 Faculty of Sciences and Technology Kanchanaburi Rajabhat University, narongdech@gmail.com  
3 Faculty of Management Kanchanaburi Rajabhat University. rattitaya@gmail.com 
4 Office of standard and quality assurance Kanchanaburi Rajabhat University, kru.ac.qa@hotmail.com, 
5 Office of President Office  Kanchanaburi Rajabhat Universit,  supapong.sck@gmail.com 
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กลยุทธ์กระดาษแผ่นเดียวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
One–Page Strategy in Educational Quality Development 

มณฑิรา  อินจ่าย1 
 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์กระดาษ
แผ่นเดียวร่วมกับเทคนิคการประชุมเพ่ือแสวงหาอนาคตร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบน
พ้ืนฐานของหลัก 80/20 ของ Pareto และอัตลั กษณ์ เชิ งจิตวิทยา   ใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิจั ย                  
เชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคสี่ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันสังเกต และข้ันสะท้อนผล 
คู่ขนานไปกับวงรอบ PDCA ของระบบการพัฒนาคุณภาพ คือ การวางแผน การด าเนินงาน            
การประเมินคุณภาพ และการเสนอแนวทางปรับปรุง ผู้ร่วมประชุมจ านวน 18 คนประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จาก 9 หลักสูตรของ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2559  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พรรณนาและการทดสอบวิลคอกซัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบตรวจวัดคุณลักษณะ
บุคลิกภาพของมายเออร์-บริกส์ (MBTI) แบบสอบถามการจัดการความรู้ และรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ (CAR) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์
แบบน่ิงและมุ่งคนโดยให้ความส าคัญกับจินตนาการและความรู้สึก ค่ามัธยฐานของความพึงพอใจ
ต่อกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ผู้ร่วมประชุมร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์กระดาษแผ่นเดียว
เพ่ิมข้ึน ผลการประกันคุณภาพโดยรวมเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉลี่ย 2.65 ซึ่งเป็นคุณภาพระดับ      
ปานกลางสู่ 3.09 ซึ่งเป็นคุณภาพระดับดี (p<.05) อน่ึง การจัดการความรู้โดยใช้กลยุทธ์กระดาษ
แผ่นเดียวในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแสวงหาอนาคตร่วมกัน เป็นเทคนิควิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการเอื้ออ านวยให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความความเข้าใจสถานการณ์ในอดีตอย่างชัดเจน 
ไม่หมดหวังกับปัญหาปัจจุบัน และร่วมกันต้ังเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงในการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งตน 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์กระดาษแผ่นเดียว การประชุมเพ่ือแสวงหาอนาคตร่วมกัน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 

 
                                                             
1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร E-mail : mtrij@hotmail.com 
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One–Page Strategy in Educational Quality Development 
Montira Injai1 

 
Abstract 
 Based on the 80-20 rule of Pareto's principle and psychological identities, 
this study applied the one-page strategy to obtain the efficiency of the ‘Future 
Search Conference’ (F.S.C.) in educational quality development. Technical 
action research methodology was used in four steps: planning, acting, observing, 
and, reflecting which were paralleled with four steps according to the PDCA 
quality development system: Plan, Do, Check, and Act. The 18 participants 
consisted of executives, full-time instructors and academic officers from 9 
curriculums in Faculty of Social Sciences, Naresuan University in the academic 
year of 2016. Research tools were the Myers–Briggs Type Indicator (MBTI), a 
knowledge management questionnaire, and the Check-Assessment Report 
(CAR). Descriptive Statistics and the Wilcoxon Signed Rank test were used in 
data analysis. The research results showed that most of participants’ identities 
were steadiness with intuitive feeling. The median of their satisfaction toward 
the strategy was in a high level. All of the participants’ knowledge about one-
page strategy was increased. The Wilcoxon Signed Rank test revealed that the 
overall effectiveness of the educational quality score increased from 2.65 to 
3.01 which was a good quality level (p < .05). Knowledge management by the 
one-page strategy in the F.S.C. process was an effective technique to facilitate 
participants to understand past situation more clearly, not to give up on present 
problems, and encourage each other to develop a realistic future plan 
congruent with their identities. 

Keywords: one-page strategy, future search conference, educational quality 
development 

                                                             
1  Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Naresuan University,            

E-mail: mtrij@hotmail.com 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

น้ าฝน  แสงอรุณ1 และพรรณี  คอนจอหอ2 
 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระ ดับหลักสู ตร  มหา วิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี                              
2) สนับสนุนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2558 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE 
Model ตามแนวคิดของ ครูส (Kruse, 2008: 1) ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2) ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 3) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ ในระดับมาก                             
มีค่าเฉลี่ย 4.37 

ค าส าคัญ  : ระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  

                                                             
1 งานมาตรฐานและประกันคณุภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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Development of Information Management System for Quality Assurance 
in Education of Program level in Phetchaburi Rajabhat University 

Namfon Sangarun1 and Pannee Khonchoho2 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1 )  for studying develop an 
information management system for quality assurance in education program 
level in Phetchaburi Rajabhat University 2)To support recording and storage in 
information system. Target groups include all of program study at Phetchaburi  
Rajabhat University Academic Year 2 5 5 8  and Internal Quality Assessment 
Committee in program study level for the academic year 2558 . The tool used 
to collection data were the Information system. Statistics used were 
percentage, mean, standard deviation by applying the process. The ADDIE 
Model based on the Kruse concept (2008: 1) in collaboration with the Research 
and Development Framework.the research result found  that : 1 )  To develop 
of information management system for quality assurance in education of 
program level in Phetchaburi Rajabhat University 2) The Program  satisfied with 
the use of information management system for quality assurance in education 
at the high level. = 4.37 3 ) The internal quality assurance reviewers were 
satisfied with the use of the information management system for quality 
assurance in education at the high level.    = 4.37 
 
Key words: Information Systems,  Management,  Quality assurance education  
Program level      
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พรรณี คอนจอหอ1  พีรศุษย์ บุญมาธรรม2  น้ าฝน แสงอรุณ3  ศิริวรรณ ปราชญ์ประยุร4 

และ ศักดิพัต ศรีอร่ามรุ่งเรือง5 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์/ส านักและมหาวิทยาลัย 
2) ทวนสอบปัจจัยความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 2) กระบวนการทวนสอบด้วยระบบการเห็นร่วมกลุ่มเป้าหมายการวิจัยประกอบด้วย
ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร คณะ ศูนย์/ส านักและ
มหาวิทยาลัยย้อนหลัง 3 ปีใช้วิ ธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเน้ือหา  (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความส าเร็จ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ (1)  นโยบายและการ
ถ่ายทอดนโ ยบายของผู้ บริ ห า รร ะ ดับสู ง  (2 )  กร ะบวนการก า กั บและ ติดตาม                              
(3) ภาวะความเป็นผู้น าของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง(4) ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ
ของสายสนับสนุนที่เก่ียวข้อง (5) การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศที่
สามารถประมวลผลและเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล(6) เครือข่ายการสื่อสารและความ
ร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ของผู้ประสานงานจากส่วนกลางกับผู้เก่ียวข้องทุกระดับ 2) ผลการ
ด าเนินงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสามระดับมีพัฒนาการดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 3 ปี 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยความส าเร็จ ระบบสารสนเทศ  
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The Key Success of System and Mechanism of the Internal Quality 
Assurance inPhetchaburiRajabhat University 
PanneeKhonchoho1, Pheerasut Boonmatham2, 

NumfonSangarun3, SiriwanPrachprayoon4 and SakdipatSeearmrungruang5 

 
Abstract 

The purposes of this research are 1) to find the factors of the system 
and mechanism for internal quality assurance that lead to success in programs, 
faculties and offices in PhetchaburiRajabhat University, 2) to verify these factors. 
The research tools consist of 1) the result of the internal quality assurance, 2) 
the process of verification with common vision system. The target group of this 
research is the last three years of results of the internal quality assurance in 
programs, faculties, offices at PhetchaburiRajabhat University that have been 
analyzed.The results of this research are as follows:1) There are six factors of 
the system and mechanism for internal quality assurance that lead to its 
success, which are (1) the policy and policy transfer of the administrators, (2) 
the control and follow-up process, (3) the leadership of the personnel in 
related departments, (4) the proficiency and professional skillsof the related 
supporting personnel, (5) the quality assurance inspection via an information 
system that can be easily and accurately connected with the related database, 
(6) the online communicative network system between the central coordinators 
and all related persons.2) The verification of these success factors were 
analyzed by reviewing the last three years  
 
Keywords: Factorsuccess, Information Technology 
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ความต้องการของนิสิตและผู้ปกครองต่อการจัดบริการด้านต่าง ๆ  
ที่เอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
ทิพวัลย์  ดวงพาเพ็ง1 และธนรัตน์  แต้วัฒนา2 

 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของนิสิตและผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การจัดบริการด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
กายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การบริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต ประชากร 
ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 3,293 คน และผู้ปกครองนิสิต 1,728 คน 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
ส าหรับสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่านิสิตและผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดบริการด้านต่าง ๆ ที่
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านและ
เรียงล าดับพบว่า นิสิตมีความต้องการการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตมากที่สุด (4.11, S.D. 
= 0.70) รองลงมาคือ การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต (4.09, S.D. = 0.79) 
ส่วนการบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา มีความต้องการน้อยที่สุด (4.05, S.D. = 0.72) 
ส่วนผู้ปกครองมีความต้องการ การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
(4.15, S.D. = 0.83) และการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตมากที่สุด (4.15, S.D. 
= 0.96) รองลงมาคือ การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต (4.13, S.D. = 0.90) 
ส่วนการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต มีความต้องการน้อยที่สุด (4.08, S.D. = 0.89) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าท้ังนิสิตและผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดบริการด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ในระดับมากทุกด้าน 

ค าส าคัญ : ความต้องการ การจัดบริการ การพัฒนาการเรียนรู้ 
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The Students' and Parents' Services Requirement towards Facility 
Services Management that support the Learning Development in 

University 
Tippawan Duangpapeng1 and Thanarat Taewattana2 

 

 
Abstract 
 The objective of this research was to study about the students’ and parents’ service 
requirement towards facility services management that support the learning development 
in Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. This research consisted of 5 aspects of 
study which were: 1) the facilities that support the development of learning, 2) the physical 
facilities to support the students’ quality of life, 3) the guidance and counseling services, 4) 
the useful information services to students and 5) the project that supporting the potential 
of students’ development. 
  The sampling group, there were totally 3,293 students who were the 1st year students and 
studying in Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus, and 1,728 parents. The data collection 
and its instruments were questionnaires. This research sample was from convenience sampling 
techniques. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
results found that the overall of the students and parents services requirement towards 
management of facility services to support the learning development in university had been shown 
at the high level. The result showed that the highest requirements of student was the project in 
supporting the potential of students’ development (4.11, S.D. = 0.70), the second, It was the useful 
information services to students (4.09, S.D. = 0.79) and the third, the guidance and counseling services 
(4.05, S.D. = 0.72), respectively. The result showed that the highest parents’ requirements were; the 
facilities that support the development of learning (4.15, S.D. = 0.83) and the physical facilities that 
support the students’ quality of life at the high level (4.15, S.D. = 0.96). Secondly, the useful 
information services to students (4.13, S.D. = 0.90) and lastly, the least of parents’ requirement 
towards management of facility services was the project that support the potential of students’ 
development (4.08, S.D. = 0.89), respectively.  
  In conclusion, the study indicated that the study of five aspects of students and parents’ 
services requirement towards management of facility services that support learning development in 
university were at the high level. 

Keyword : Requirement, Services organization, Learning Development 
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ภาคโปสเตอร์ 
 

การศึกษาความต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

สุระสิทธิ์  ทรงม้า1 ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก2 ทินกร ชุณหภัทรกุล3 และ ศัชชญาส์  ดวงจันทร์4 
 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และ 2) เพ่ือสังเคราะห์ขอบเขตความต้องการ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
มีโครงสร้าง (Structured Interview) และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  ควบคู่กับการใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิง
บรรยาย ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ต้องการให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจาก
จะช่วยให้การท างานง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ทรัพยากร และลดการท างานที่ซ้ าซ้อน โดยครอบคลุม
กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้ดูและระบบ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และกลุ่มผู้ตรวจ
ประเมิน ทั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานและผู้ใช้บริการ และน าเสนอเป็นแผนภาพแสดงการท างาน (Use Case Diagram) ของ
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะมาประยุกต์ใช้
งาน โดยผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพต้องการระบบการจัดเก็บหลักฐานที่จัดเก็บไฟล์ได้
หลายประเภท แยกตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด สามารถเปรียบเทียบคะแนนประเมินตามช่วงเวลา
ในแต่รอบปีประเมินได้ ผลงานวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้ 
 

ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
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A Study of the Need for Information Technology to Support Education Quality 
Assurance at the Faculty Level 

Surasit Songma1 Narongrit Piromnok2 Thinnagorn Chunhapataragul3 
and Shatchaya Duangchant4 

 
Abstract 
 The purpose of this research was aimed 1) to examine the need for information 
technology to support the education quality assurance at the faculty level, and 2) to 
synthesize the scope of needs for information technology system on education quality 
assurance at the faculty level. This is a qualitative research. The samples included a total of 
fifteen faculty members and staffs at the Faculty of Science and Technology Suan Dusit 
University with Purposive sampling, who concerned of education quality assurance at the 
faculty level. The instruments used included the Structured Interview and focus group. 
Content analysis was conducted. The presentation was in a descriptive format. The results 
showed that the faculty members and staffs concerning of education quality assurance 
required the information technology to apply to quality assurance in education because it 
could make works easier, time-saving, resource-saving, and reduced redundancy. The 
information technology application should cover groups of users; including ADMIN, 
Management, KPIs reviewers, and auditors. In this study, the research team synthesized data 
to ensure a consistency with the needs of agencies and users, and presented in the “Use 
Case Diagram” for information technology applied to the education quality assurance at the 
faculty, The person responsible for quality assurance required database system that stores 
many types of files. By comparison, the assessment scores can be compared over time in 
the year round, The results are expected to be used as the guideline for the development 
of information technology for quality assurance in education at the faculty and university 
level. 

Keywords: Information Technology, Education Quality Assurance at the Faculty Level 
 

  

                                                             
1 Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University and surasit.songma@gmail.com 
2 Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University and narongrit.piromnok@gmail.com 
3 Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University and gorn_rocker@hotmail.com 
4 Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University and shatchaya@gmail.com 



  
                           การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   
 

118 
 

การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สิริพร เรืองสุรัตน์1  และเสนีย ์พวงยาณี22 
 

 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพ ทั้งน้ี ผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 68 คน โดยใช้แบบสอบถามที่เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กระจายไปตามทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่การปฏิบัติงาน 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)   

ผลการวิจัย พบว่า 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี

ประสบการณ์ใน  การท างานอยู่ในช่วง 5-10 ปี  สถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสม่ าเสมอ เคยได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
และส่วนใหญ่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากส านักคุณภาพ
การศึกษา  

3. บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากทั้งสามด้าน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เข้าใจถึงตัวบ่งชี้ที่แต่ละบุคคลจะต้องท าและร่วมกันรับผิดชอบ 

ค าส าคัญ : การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

                                                             
1 ส านักคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   E-mail: Siriporn.p@rmutsb.ac.th 
2 ส านักคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  E-mail:   
  senee.p@k@rmutsb.ac.th 



 
การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560                   

 

119 
 

A Study of Quality Assurance in Internal Education Rajamangala University 
of Technology Suvarnabhumi 

Siriporn Ruangsurat1, and Senee puangyanee2 

 
Abstract 

This research has a purpose to study the status of an internal quality assurance and to compare 
the staffs’s aspect toward the application of a quality administrative system in an internal quality 
assurance. The result from this study shall be applied as a guideline for the effective development and 
improvement of an internal educational quality assurance in Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi. The sampling group of this study is the staffs locating at Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi through the collective questionnaire to be distributed in every operating 
offices and areas. The questionnaire is used as a tool to collect data distributed to all units and all areas 
of operation then analyze the data with the program whereas the statistic for the analysis is consisted 
of frequency; percentage; mean; standard deviation; t-test and one-way ANOVA. 

The result reveals that 
1. The staffs of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi have bachelor degree 

level with 5-10 years of working experience and most of the work status are an university officer.   
2. The staffs of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi receive the cooperation 

from the colleague in terms of the educational quality assurance regularly. They used to be trained in 
the educational quality assurance from the university and most of them have an educational quality 
assurance knowledge transferred from the Office of Educational Quality. 

3. The staffs have the positive aspect toward the an internal quality assurance of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi in high level. Considering on each side namely the 
administrative and management; the staffs participation and the internal inspection and audition, the 
average point is at high level for each side which is in accordance with the scheduled hypothesis. This 
might be caused by the university’s  explicit policy of the educational quality assurance  and the 
realization of the importance of the educational quality assurance among the staffs together with their 
duty and responsibilities.  
 
Keywords : Quality Assurance Administration participation Internal Quality Audit and Assessment 
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ขั้นตอนการใช้ AR ของ Card Flash drive 
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