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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ………กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของตนเองในสถำนกำรณ์ COVID-19……  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี…………………………………………………………....………  
ที่อยู่ … 41 ม. 5 ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000………………..………..……………………………….…..………………………  
โทรศัพท์ … 039-319111 ต่อ 0,10164-6 ….. โทรสำร … 039-471069…. เว็บไซต์ … http://www.rbru.ac.th/… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) ……อำจำรย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย.……..  ต ำแหน่ง ……อำจำรย์……  
โทรศัพท์ ……039-319111 ต่อ 10290……………….…  โทรสำร ……039-471069………  
มือถือ ……089-6700332…………    อีเมล ……waiwoot@hotmail.com, waiwoot.b@rbru.ac.th………………… 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ………รำยงำนประเมินตนเอง (Self-Study Report: SSR) ของนักศึกษำ………….………………………………….……………  
2) ……………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………….  
3) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………….  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) ……กำรจัดกำรควำมรู้ของนักศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19………….……………… 
2) …………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………….  
3) …………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………….  
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : …กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของตนเองในสถำนกำรณ์ COVID-19……. 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันอุดมศึกษำในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ผ่ำน
ในช่วงระยะเวลำ 1-2 ปี นั้น ท ำให้สถำบันอุดมศึกษำต้องปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรในกำร
มอบหมำยงำนในกับผู้เรียน ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภำพต่อผู้เรียนให้มำกที่สุด 
ส ำหรับในส่วนของรำยวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นวิชำหนึ่งที่นักศึกษำ คณะครุ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพรรณีต้องเรียน เพ่ือให้ครบตำมเกณฑ์หลักสูตรในระดับปริญญำตรี และในภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนั้น ในส่วนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำดังกล่ำว จึงได้มอบหมำยให้นักศึกษำที่
เรียนได้จัดท ำรำยงำนขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (๑๐๑๒๒๐๒) ทั้งนี้ในรำยงำนมีเนื้อหำซึ่งประกอบไปด้วยกำรประเมินตนเอง (Self-Study Report : SSR) 
เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และที่ส ำคัญนักศึกษำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้อีกทำงหนึ่ง โดยมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตัวและกำรท ำงำนจริงในสถำนศึกษำ 
ส ำหรับรำยงำนในหัวข้อเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของตนเองในสถำนกำรณ์ COVID-
19 โดยประกอบด้วยเนื้อหำทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 สถำนกำรณ์ COVID-19 กับกำรปรับตัว       
      1.1 ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง กำรศึกษำและกำร

ติดต่อสื่อสำรเรื่องอ่ืน ๆ  
      1.2 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียน นักศึกษำมีวิธีกำรวำงแผนกำรดูแลตัวเองอย่ำงไร  
      1.3 สรุป Timeline ให้เห็นสถำนกำรณ์แต่ละช่วง (ตั้งแต ่ธันวำคม 2563 - กุมภำพันธ์ 2564) 
ตอนที ่2 กำรบริหำรจัดกำรตนเอง        
      2.1 นักศึกษำวิเครำะห์ตนเองว่ำที่ผ่ำนมำเพ่ือให้กำรศึกษำมีควำมต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะต้อง            

เรียนรู้ นักศึกษำมีวิธีกำรวิธีกำรจัดกำรตนเอง 
      2.2 ให้นักศึกษำสรุปจำกข้อ 2.1 เป็น Mind Mapping อีกครั้งเพื่อให้เห็นกำรเชื่อมโยงทั้งหมด  
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับตัวเมื่อสถำนกำรณ์      
ตอนที ่4 ภำคผนวก  
     

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
………กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ของนักศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………. 
 
 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 
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 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ทีเ่หมำะสม 
 
 

 
 

ตอนที ่1 สถำนกำรณ์ COVID-19 กับกำรปรับตัว       
      1.1 ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง กำรศึกษำและกำร

ติดต่อสื่อสำรเรื่องอ่ืน ๆ  
      1.2 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียน นักศึกษำมีวิธีกำรวำงแผนกำรดูแลตัวเองอย่ำงไร  
      1.3 สรุป Timeline ให้เห็นสถำนกำรณ์แต่ละช่วง (ตั้งแต ่ธันวำคม 2563 - กุมภำพันธ์ 2564) 
ตอนที ่2 กำรบริหำรจัดกำรตนเอง        
      2.1 นักศึกษำวิเครำะห์ตนเองว่ำที่ผ่ำนมำเพ่ือให้กำรศึกษำมีควำมต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะต้อง            

เรียนรู้ นักศึกษำมีวิธีกำรวิธีกำรจัดกำรตนเอง 
      2.2 ให้นักศึกษำสรุปจำกข้อ 2.1 เป็น Mind Mapping อีกครั้งเพื่อให้เห็นกำรเชื่อมโยงทั้งหมด  
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับตัวเมื่อสถำนกำรณ์      
ตอนที ่4 ภำคผนวก  

 หมายเหตุ ในกำรน ำเสนอจะน ำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนประเมินตนเอง (Self-Study Report : SSR) มำท ำ
กำรรวบรวมและวิเครำะห์ในกำรเขียนสรุปเป็นรำยงำนในภำพรวมทั้งหมด แล้วน ำเสนอต่อไป 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ตอนที ่1 สถำนกำรณ์ COVID-19 กับกำรปรับตัว :  
    1.1 สถำนกำรณ์กรณี COVID -19 ส่งผลกระทบนักศึกษำอย่ำงไรบ้ำง ทั้งด้ำน กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

กำรปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง กำรศึกษำ และกำรติดต่อสื่อสำรเรื่องอ่ืน ๆ เรียบเรียงน ำเสนอให้เห็นภำพ ทุกประเด็น 
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       1.2 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียน นักศึกษำมีวิธีกำรวำงแผนกำรดูแลตัวเองอย่ำงไรบ้ำง 
ยกตัวอย่ำงสั้นๆ เป็นกรณีศึกษำ (Case study) (เช่น กำรเตรียมออนไลน์กับอำจำรย์ให้มีประสิทธิภำพ เป็นต้น ... 
แล้วแต่จะเลือกหัวข้อมำบรรยำย)  

        1.3 ตอนท้ำยให้มีกำรสรุป Timeline ให้เห็นสถำนกำรณ์แต่ละช่วง (ตั้งแต่ ธันวำคม 2563 – 
กุมภำพันธ์ 2564) 

ตอนที ่2 กำรบริหำรจัดกำรตนเอง :  
       2.1 นักศึกษำวิเครำะห์ตนเองว่ำที่ผ่ำนมำเพ่ือให้กำรศึกษำมีควำมต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่

จะต้องเรียนรู้ นักศึกษำมีวิธีกำรวิธีกำรจัดกำรตนเองอย่ำงไร (ให้วิเครำะห์ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบ DEMING 
CYCLE /ทฤษฎีวงจร PDCA) 

       2.2 ให้นักศึกษำสรุปจำกข้อ 2.1 เป็น Mind Mapping อีกครั้งเพื่อให้เห็นกำรเชื่อมโยงทั้งหมด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับตัวเมื่อสถำนกำรณ์วิกฤติ :  
        ให้นักศึกษำน ำเสนอบทเรียนกำรจัดกำรตนเองว่ำ หำกเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ  หำกเกิดสถำนกำรณ์

วิกฤติแล้ว ผู้บริหำรควรจะมีแนวทำงกำรเตรียมตัว ด ำเนินกำร และติดตำมงำนอย่ำงไร (ให้เป็นข้อควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำอย่ำงน้อย 5 ประเด็น พร้อมอธิบำยอย่ำงย่อให้เข้ำใจ 

  ตอนที่ 4 ภำคผนวก 
       4.1 ประวัตินักศึกษำโดยย่อ 
       4.2 เอกสำรที่อำจำรย์มอบหมำยงำนทั้งหมดหรือภำพกิจกรรม ผลงำนของนักศึกษำ (ให้รวมไว้ใน

ภำคผนวก)  
 


