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ใบสมคัรเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

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

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

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

ชื่อเรื่องน าเสนอ......บทบำทผู้น ำกับกำรจัดกำรควำมรู้...สู่มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย………………  
เป็น “วิธีปฏิบตัิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

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

ชื่อหน่วยงาน คณะครุศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180 
โทรศัพท์ 02-529-3099 โทรสำร 02-529-3099 ต่อ 13 เว็บไซต ์ www.edu.vru.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  รัญญำ จิตต์อำจหำญ  ต ำแหน่ง  อำจำรย์ 
โทรศัพท์   -    โทรสำร   - 
มือถือ   090-668-1694   อีเมล   ranya.jit@vru.ac.th 
ชื่อผู้เขียน  
1.อำจำรย์รัญญำ จิตต์อำจหำญ 
 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วิธีปฏิบัตทิี่เป็นแบบอยา่งที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ: จิตใจดี มีควำมสุข โดยอำศัยกำรจัดกำรควำมรู้ จนได้มำซึ่งแนวทำง
กระบวนกำร และเครื่องมือในกำรดูแลนักศึกษำด้ำนจิตใจส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

2) กำรยกระดับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ ผ่ำนควำมร่วมมือจำกบุคลำกรคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ตลอดจนหน่วยงำนภำยในระดับคณะที่เป็นเครือข่ำยพันธมิตร ได้แก่                    
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตของนักศึกษำ ได้แก่ ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล   

3) กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน ได้แก่ อำจำรย์ที่ปรึกษำระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ : จิตใจดี มีควำมสุข ประจ ำสำขำวิชำ
เพื่อร่วมพัฒนำระบบฯ และด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำด้ำนจิตใจร่วมกันกับผู้บริหำรคณะและ
อำจำรย์กลุ่มวิชำจิตวิทยำ 
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4) กำรให้นักศึกษำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำด้ำนจิตใจ โดยกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนกำรดูแลจิตใจของนักศึกษำตำมหลักจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำและ
จิตวิทยำวัยรุ่น 

5) กำรส ำรวจประสบกำรณ์กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำของคณำจำรย์ และกำรส ำรวจประสบกำรณ์กำรให้ค ำปรึกษำ
แก่เพื่อนของนักศึกษำ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เกิดเป็นสถิติที่มีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษำ อำทิ จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรับค ำปรึกษำในระยะ 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ ลักษณะและช่องทำง/สถำนที่ที่ใช้ในกำร
ให้ค ำปรึกษำ ปัญหำด้ำนจิตใจที่พบบ่อย รวมถึงปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรให้ค ำปรึกษำ  

6) กำรน ำองค์ควำมรู้/แนวปฏิบัติที่ดี/เครื่องมือ ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
เผยแพร่ผ่ำน Website กำรจัดกำรควำมรู้คณะครุศำสตร์ ทั้งในส่วนขององค์ควำมรู้ส ำหรับคณำจำรย์ และส ำหรับ
นักศึกษำ  
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   
1) องค์กรมีแนวปฏิบัตเิมื่อพบนักศึกษำที่ประสบปัญหำในระดับต่ำง ๆ ผ่ำนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ: จิตใจดี มี
ควำมสุข  
2) คณำจำรย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนจิตวิทยำวัยรุ่นและกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพจิตของนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น มีทักษะ
ในกำรสังเกตปัญหำสุขภำพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษำ กำรรับมือและกำรเข้ำถึงนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนจิตใจ
เพื่อช่วยเหลือดูแลด้วยกำรสื่อสำรเชิงบวกและกำรให้ค ำปรึกษำ  
3) นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจและต้องกำรให้คณะจัดอบรมในประเด็นต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดูแลจิตใจ
ตนเองและเพื่อนนักศึกษำเพิ่มเติม  
4) นักศึกษำทรำบขั้นตอนและช่องทำงในกำรติดต่ออำจำรย์เมื่อตนเองหรือเพ่ือนนักศึกษำประสบปัญหำด้ำนจิตใจ 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนญุำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
             [√ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนญุำต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ: จิตใจดี มีควำมสุข  
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

จำกควำมต้องกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร และกำรส ำรวจสภำพปัญหำ รวมถึงควำมต้องกำรของคณำจำรย์
และนักศึกษำในปัจจุบัน คณะครุศำสตร์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) มำใช้
ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำด้ำนจิตใจ โดยมุ่งให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงคณำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์
ในกำรดูแลนักศึกษำที่ประสบปัญหำต่ำง  ๆในระหว่ำงศึกษำ ทั้งในด้ำนควำมเป็นอยู่ กำรเรียน และกำรฝึกประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพครู 
อันจะน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นต่ำง ๆ  ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนของคณำจำรย์ในคณะจนเกิดเป็นกำรยกระดับและ
พัฒนำกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลจิตใจนักศึกษำที่ชัดเจน มีกำรเพิ่มเติมควำมรู้ทำงด้ำนจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ 
จิตวิทยำพัฒนำกำรวัยรุ่น และเทคนิคที่เป็นประโยชน์ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้มีกำรน ำกระบวนกำรและองค์
ควำมรู้ต่ำงๆ ไปใช้ และจัดให้มีกำรวัดผลและปรับปรุงระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งคณะครุศำสตร์ได้มีกำร
ด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 โดยได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคณะ จำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี VRU KM DAY ประจ ำปี 2563 จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และในปีกำรศึกษำ 2564 คณะ
ครุศำสตร์มีแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับและสร้ำงนวัตกรรมผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรสร้ำง
เครือข่ำยพันธมิตรในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรดูแลและพัฒนำนักศึกษำร่วมกันกับคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงำน
ภำยในระดับคณะที่มีศักยภำพและมีวิสัยทัศน์ในผลิตบัณฑิตให้มีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะครุศำสตร์ 
พร้อมทั้งกำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีจำกหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรแก้ปัญหำและ
ส่งเสริมสุขภำพจิตของนักศึกษำ เพื่อยกระดับกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำด้ำนจิตใจให้มีมำตรฐำนและมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น และพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้มีควำมพร้อมใช้เพื่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณำจำรย์สำมำรถรำยงำนข้อมูลทำงสถิติที่จ ำเป็นและมีควำม
เป็นปัจจุบันอย่ำงได้เป็นระบบ มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรหรือเครื่องมือต่ำง ๆ  ในกำรดูแลนักศึกษำได้ง่ำยและ
รวดเร็ว และนักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพและดูแลจิตใจของตนเอง ตลอดจน
เพื่อนนักศึกษำได้โดยสะดวก ตำมจุดมุ่งหมำยในกำรส่งเสริมให้คณะครุศำสตร์เป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning organization)” 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวธิีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่มที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปภัมภ์ ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ตำมควำมหมำย ดังนี้ กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อ
น ำกำรจัดกำร ควำมรู้ มำใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรพัฒนำคน พัฒนำควำมรู้ขององค์กร และพัฒนำตนเองให้เป็น ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) อย่ำงแท้จริง และจำกนโยบำยและแนว
ทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย คณะครุศำสตร์ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ
ด้ำนจิตใจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ตำมแผนงำน ดังนี้ 

   

  

 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ : จิตใจดี มีควำมสุข คณะครุศำสตร ์
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         กระบวนกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ : จิตใจดี มีควำมสุข                                   คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ : จิตใจดี มีควำมสุข   

 

 
แผนผัง Website กำรจัดกำรควำมรู้คณะครุศำสตร์  
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จำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ  : จิตใจดี มีควำมสุข ตำมแนว

ปฏิบัติที่ดีของศูนย์ให้ค ำปรึกษำและนันทนำกำร (MU Friends) มหำวิทยำลัยมหิดล โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ ได้รับองค์
ควำมรู้มีที่ประโยชน์ต่อกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ ได้แก่ แนวทำงกำรสังเกตพฤติกรรมและกำรช่วยเหลือนักศึกษำที่มี
ปัญหำสุขภำพใจ ดังนี้  

 

 
แนวทำงกำรสังเกตพฤติกรรมและกำรช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำสุขภำพใจตำมแนวปฏิบัติที่ดีจำกมหำวิทยำลัยมหิดล 

 

 
กำรส ำรวจประสบกำรณ์กำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ และนักศึกษำ 


