


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

 สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์  โดย อ�จ�รย์ ดร.ปรีช� พงษ์เพ็ง ผู้อำ�นวย

ก�ร พร้อมด้วยรองผู้อำ�นวยก�ร และบุคล�กรสำ�นักฯ จัด

โครงก�รเสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม และก�รปฏิบัติตนให้

เป็นไปต�มจรรย�บรรณวิช�ชีพ ให้แก่บุคล�กรสำ�นักฯ เพ่ือ

เป็นก�รเสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม และ ก�รปฏิบัติตน

ให้เป็นไปต�มจรรย�บรรณวิช�ชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒน�ด้�นคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ส�ม�รถเป็นผู้พัฒน�

ตนเอง พัฒน�ทีมง�น และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�องค์กร โดยใช้

หลักคุณธรรม จริยธรรม และส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจ

ของหน่วยง�นได้อย่�งเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป และก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ร�ชก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พประสิทธิผลยิ่งขึ้น อัน

จะเป็นที่ เลื่อมใสศรัทธ�และยกย่องของบุคคลท่ัวไป รวม

ทั้งเป็นก�รสร้�งระบบบริห�รจัดก�รของมห�วิทย�ลัยภ�ย

ใต้หลักธรรมภิบ�ลขององค์กร ภ�ยหลังจ�กก�รดำ�เนิน

โครงก�รได้ถว�ยสังฆท�นเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

เพื่อเป็นอ�นิสงส์แก่บุคล�กรในก�รปฏิบัติง�นต่อไป ณ  วัด

โพธ์ิเจริญ ตำ�บลสน�มชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1

 สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ท่ัวไปและนวัตกรรมก�รเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� โดยท่�น

อ�จ�รย์ ดร.ปรีช� พงษ์เพ็งผู้อำ�นวยก�ร มอบหม�ยให้บุคล�กร

ของสำ�นักฯ ลงพื้นที่ดำ�เนินก�รจัดโครงก�รกิจกรรมฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติก�รเพื่อ เพิ่มศักยภ�พครูผู้สอนในก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ ต�มโครงก�รก�รพัฒน�ก�รศึกษ�และ

ท้องถิ่น โดยมีสถ�บันอุดมศึกษ�เป็นพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 ประจำ�

ปี  2561  ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รสนับสนุนแนวท�งก�ร

ปฏิรูปก�รศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรม ก�รปรับลดเวล�เรียนของ

เด็กให้น้อยลงเป็นก�รลดเวล�เรียน

เพ่ิมคว�มรู้ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รกระตุ้นผู้

เรียนได้ค้นห�ศักยภ�พและคว�มชอบตนเอง รวมทั้งเป็นก�ร

ตอบสนองนโยบ�ย  และ ยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สวนสุนันท�ด้�นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ และ เชื่อมโยงเครือ

ข่�ย โดยมีตัวแทนคณะครู จ�กโรงเรียนเข้�ร่วมโครงก�รดัง

กล่�วจำ�นวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีมีคว�มพร้อม

ที่จะพัฒน�ผู้เรียนได้อย่�งเหม�ะสมและนำ�ไปใช้ได้จริงต�ม

บริบทของโรงเรียนท�งวัฒนธรรมทองถ่ิน เป็นก�รส่งเสริม

สนับสนุนก�รนำ�นโยบ�ยดังกล่�วไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดก�ร

ขับเคล่ือนอย่�งเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรก�รเรียน 

และให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตจริง ณ สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร 

  สำ�หรับก�รเปิดเรียนภ�คฤดูร้อน ประจำ�ปีก�รศึกษ�ที่ 3/2560 นี้ เป็นปีก�รศึกษ�แรก ที่สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและ

นวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้มีก�รเปิดเรียนภ�คฤดูร้อน  ซึ่งในทุกๆ ฝ่�ยได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อม โดยฝ่�ยบริห�รฯ  ได้

มีก�รเตรียมคว�มพร้อมเช่นเดียวกันในก�รสำ�รวจสถ�นที่ ห้องเรียน และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ให้ทุกห้องที่มีก�รเปิดเรียน 

มีคว�มพร้อมม�กที่สุด ซึ่งในปีก�รศึกษ�นี้ มีก�รเปิดใช้ห้องเรียนจำ�นวน 6 ห้อง ซึ่งจ�กผลก�รสำ�รวจพบว่� ทุกห้องมีก�รเตรียม

พร้อมที่จะใช้ง�นได้  ซึ่งห�กนักศึกษ�ท่�นใดพบปัญห�ส�ม�รถแจ้งได้ที่  One  Stop  Service หรือช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รของ 

GE ได้ทุกช่องท�ง

สำานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเตรียมความพร้อม

เปิดเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งในทุกๆ ฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อม

บ ท บ ร ร ณ า ธ ก า ร

อาจารย์ อภิสิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

บรรณาธิการ

  สวัสดีครับผู้อ่�นทุกท่�น จุลส�รฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 

แล้ว เป็นฉบับที่มีเนื้อห�ต่�งๆ ที่น่�สนใจม�กยิ่งขึ้นไม่ว่�จะเป็นข่�วส�ร

ภ�ยในสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ  คว�มรู้ต่�งๆ  ภ�ยในมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏสวนสุนันท�  ซึ่งจะทำ�ให้ผู้อ่�นได้รับทั้งข่�วส�ร  คว�มรู้  ส�ระ

ต่�งๆ  ท�งสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จุลส�รฉบับ

นี้จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งกับผู้อ่�น ห�กมีข้อผิดพล�ดประก�รใด ท�ง

บรรณ�ธิก�รกร�บขออภัยม� ณ ที่นี้ด้วย สุดท้�ยขอฝ�กช่องท�งติดต่อ

ประช�สัมพันธ์ของสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ ไม่ว่�จะเป็น GE Appli-

cation Website Facebook และ Youtube เพื่อรับข่�วส�รต่�งๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
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ตำานานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ขนหัวลุก

 ใต้ดินตึกศิลปกรรม เรื่องที่ฟังทีไรต้องขนลุก

ทุกที  ก็คือเรื่อง  “ใต้ดินตึกศิลปกรรม”  ว่�กันว่�ที่ชั้น  G  ตึก

ศิลปกรรม  หรือชั้นใต้ดินนั้น  ในสมัยยังเป็นวังที่ตรงนี้  คือคุกเก่�

ไว้ขังนักโทษ  และในตอนกล�งคืน  ย�มที่นี้ก็จะได้ยินเสียงโซ่ล�ก

ตลอดเวล�  เสียงนั้นน่�จะเป็นเสียงโซ่ตรวนที่ใช้ล่�มข�นักโทษ 

รวมถึงมีนักศึกษ�คนหนึ่งเคยทำ�ง�นอยู่ใต้ตึกในเวล�กล�งคืน 

โดยนักศึกษ�คนนั้นเขียนง�นไปดูดบุหรี่ไปด้วย จนเห็นพระน�งสุ

นันท�ม�เตือนให้เลิกดูดบุหรี่ หรือบ�งคนก็เล่�ว่� มีนักศึกษ�คน

ที่มีสัมผัสซิกซ์เซ้นส์  ม�เรียนได้ไม่ถึงเทอมก็ล�ออก  เข�เล่�ให้ฟัง

ว่� “อยู่ไม่ได้เลย เพร�ะสวนสุนันท�มีผีในวังเยอะม�ก” และทุก

วันนี้ก็ไม่มีย�มม�เฝ้�ชั้นใต้ดินตอนดึกๆ อีกเลย

 ชั้น 4 ตึกศิลปกรรม เรื่องร�วชวนสยองของตึก

ศิลปกรรมยังไม่หมดเพียงเท่�นี้ เพร�ะบริเวณชั้น 4 ตึกศิลปกรรม 

ซึ่งเป็นชั้นของศิลปะก�รแสดง  ประกอบไปด้วยน�ฎศิลป์ไทยกับ

ก�รละครไทย  และ  “ครูฮอน”  คือศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยแห่งนี้ 

เรียนเอกน�ฎศิลป์  ด้วยคว�มรักและผูกพัน  ครูฮอนจึงกลับม�

เป็นอ�จ�รย์สอนที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�อีกครั้ง  และ

ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อ  จึงมีเรื่องเล่�ต่อกันม�ว่�  เมื่อ

ร�วๆ  4 ทุ่ม  มีย�มสองคนได้ขึ้นลิฟต์ม�ชั้น  4  เพื่อตรวจดูคว�ม

เรียบร้อย  และไล่เด็กนักศึกษ�กลับบ้�น  เมื่อม�ถึงชั้น  4  ลิฟต์ก็

เปิดออก ย�มทั้งสองคนก็เห็นเง�คนล�งๆ ยืนอยู่ที่สุดฝั่งท�งเดิน

อีกฝั่ง  จ�กนั้นจึงตะโกนไปว่�  “ทำ�ไมยังไม่กลับบ้�น  ตึกปิดแล้ว

ครับ”  คนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไร  ย�มทั้งสองคนจึงโมโหเลย

เดินเข้�ไปห�  พอใกล้จะถึงก็ส่องไฟฉ�ยเข้�ใส่  พบเป็นผู้ช�ยยืน

อยู่ปกติ  ภ�พที่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไร  แต่เข�ก็ต้องตกใจเมื่อ

พบว่�ช�ยคนนั้นไม่มีท่อนล่�ง  ตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลย  และ

ที่ยิ่งน่�สะพรึงเข้�ไปอีกคือ  ช�ยคนนั้นจู่ๆ  ก็ฟ้อนรำ�  ทำ�เอ�คนที่

พบเห็นตกใจแทบจะหนีไม่ทัน  ซึ่งวิญญ�ณช�ยฟ้อนรำ�ที่เห็นน่�

จะเป็นครูฮอนที่กลับม�เยี่ยมเยียนมห�วิทย�ลัยของตนนั้นเอง

   สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ท่ัวไปและนวัตกรรมก�รเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงก�รอบรมเทคนิคก�รให้บริก�รที่ดี 

(ก�รพูดและก�รให้บริก�ร) โดยอ�จ�รย ดร.ปรีช� พงษ์เพ็ง 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ เป็นประธ�นในก�รกล่�วเปิดโครงก�ร 

พร้อมนี้ได้รับเกียรติจ�ก อ�จ�รย์ ดร.พนม ปีย์เจริญ เป็น

วิทย�กรในก�รบรรย�ยครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต�มนโยบ�ย และ

ให้เป็นไปต�มกลยุทธ์ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�และ

สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ รวมทั้งเป็นก�รพัฒน�บุคล�กรให้

มีทักษะก�รให้บริก�รที่ดีม�กยิ่งขึ้น ก�รพัฒน�ปรับปรุงก�ร

บริห�รจัดก�รที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร ใน

ก�รอบรมได้ให้คว�มรู้เรื่องก�รพูดและก�รให้บริก�ร  ก�รสร้�ง

ชีวิตให้มีคว�มสุข ก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�น พื้นฐ�น

ก�รให้บริก�ร  แบบเร็วกว่�  ถูกกว่�  ดีกว่�  ก�รสร้�งศรัทธ�ใน

ก�รบริก�ร  ทฤษฏีหลักก�รก�รพัฒน�บุคคลและองค์กรที่เรียก

ว่� Appreciative Inquiry หรือ AI เพื่อให้บุคล�กรนำ�คว�มรู้ที่

ได้รับไปพัฒน�ง�นด้�นก�รบริก�รให้มีประสิทธิภ�พและตอบ

สนองต่อผู้รับบริก�รม�กที่สุด สร้�งคว�มเชื่อมั่นและไว้ว�งใจ

ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยและสำ�นักฯ ต่อ

ไป ณ โรงแรมวังสวนสุนันท�

โครงการอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี 
( การพูดและการให้บริการ )
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ข้อมูลและโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้บน Tablet
  1.1 คู่มือสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

  1.2 หนังสือเรียนร�ยวิช�ศึกษ�ทั่วไป จำ�นวน 16 ร�ยวิช�

  1.3 สรุปส�ระสำ�คัญร�ยวิช�ศึกษ�ทั่วไป จำ�นวน 16 ร�ยวิช�

  1.4 โปรแกรม Microsoft Office 365 ซึ่งนักศึกษ�ส�ม�รถ Login เข้�ระบบของ Microsoft และส�ม�รถพิมพ์ง�น ทำ�

เอกส�ร บน Microsoft Word Excel PowerPoint ได้

โดยในปี  พ.ศ.2561  ท�งสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ได้เพิ่มเนื้อห�เข้�ไปใน  Tablet  เพิ่ม 

เพียงแค่เชื่อมต่อเข้�กับ Internet ซึ่งนักศึกษ�ส�ม�รถเข้�โดยตรงผ่�น Tablet เพียงแค่เลือกบนหน้� Tiles บน Start Menu ดัง

ต่อไปนี้

1. ระบบตรวจสอบและติดต�มผลก�รเรียน (TSS) ใช้สำ�หรับตรวจสอบข้อมูลคะแนนสอบ และผลก�รเรียนของนักศึกษ�

2. ระบบ GE Smart Class Room ภ�ยในระบบนี้ เป็นระบบที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนก�รสอน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

   2.1 ระยะที่ 1 เป็นระบบที่ใช้ในก�รตรวจสอบก�รเข้�ห้องเรียนของนักศึกษ� เมื่อนักศึกษ� Login เข้�ม�ในระบบ จะส่ง

ข้อมูลเข้�ไปยังระบบตรวจสอบและติดต�มผลก�รเรียน (TSS) ทันที 

   2.2 ระยะที่ 2 เป็นระบบที่ใช้ในก�รโต้ตอบระหว่�งอ�จ�รย์ และนักศึกษ� ในระหว่�งก�รเรียนก�รสอน 

    2.3  ระยะที่  3  เป็นระบบที่ใช้ในก�รประเมินก�รสอนของ  อ�จ�รย์  ผู้ช่วยสอน  และวิทย�กรที่ม�บรรย�ยให้คว�มรู้  ซึ่ง

ระบบนี้ส�ม�รถสรุปผลในแง่ต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นภ�พรวมของร�ยวิช� อ�จ�รย์ผู้สอน หรือร�ยห้องเรียน ซึ่งทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน ส�ม�รถนำ�ม�ปรับปรุงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

   2.4 ระยะที่ 4 เป็นระบบที่ให้นักศึกษ�ส�ม�รถโพสต์ ก�รเข้�ห้องเรียน ได้ผ่�นท�ง Social Network นอกจ�กนั้นระบบ

นี้ยังส�ม�รถเชื่อมต่อกับ Facebook Fan page ของสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโพสต์

ข่�วส�รได้โดยตรงกับนักศึกษ�ได้อีกด้วย

3. ระบบประเมิน One Stop Service เป็นระบบที่นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ไปประเมินผลคว�มพึงพอใจของ One Stop Service 

4. ระบบ GE One Stop Service Online เป็นระบบที่นักศึกษ�ส�ม�รถยื่นแบบคำ�ร้องต่�งๆ ได้ 

5. E-Learning ของร�ยวิช�ศึกษ�ทั่วไป จำ�นวน 16 ร�ยวิช�

พัฒนาการเรียน..เพิ่มเพียรการสอน ผ่านสื่อไอที ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษายุค 4.0

  ซึ่งทำ�ให้ก�รสอบนั้น ไม่ต้องใช้กระด�ษในก�รสอบอีกต่อไป และนักศึกษ�ส�ม�รถรับทร�บผลก�รสอบได้ทันที หลังจ�ก

มีก�รสอบเสร็จเรียบร้อย  โดยหลังจ�กนี้ท�งสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  จะสร้�งนวัตกรรม

ใหม่ ๆ เพื่อม�สนับสนุนก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ Tablet ให้ม�กยิ่งขึ้น โดยจะนำ�เทคโนโลยีใหม่เข้�ม�ร่วมด้วย

  นอกจ�กสิ่งที่กล่�วม�ข้�งต้นแล้วนักศึกษ�ยังส�ม�รถใช้  Tablet  เชื่อมต่อกับ  Internet  เพื่อสืบค้นข้อมูล  และใช้กับ

ร�ยวิช�อื่นนอกเหนือจ�กร�ยวิช�ศึกษ�ทั่วไปได้ เนื่องจ�กท�งมห�วิทย�ลัยได้ให้อ�จ�รย์ทุกคนมี E-learning เป็นของตนเอง 

  โดยนอกจ�กนี้  E-learning  นี้ยังส�ม�รถให้นักศึกษ�ส�ม�รถส่งง�น  และอ�จ�รย์ผู้สอนส�ม�รถสร้�งระบบสอบ  และ

ส�ม�รถให้นักศึกษ�เข้�ม�ใช้สอบได้ผ่�น  Tablet  ดังนั้น  Tablet  จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่�  และมีประโยชน์  ห�กนักศึกษ�นำ�ม�ใช้

ประโยชน์ จะได้ประโยชน์สูงสุด



  สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ท่ัวไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� โดย อ�จ�รย์ 

ดร.ปรีช�  พงษ์เพ็ง  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ  พร้อมคณะผู้บริห�ร  และบุคล�กร  จัดกิจกรรมก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�

ศักยภ�พครูด้�นก�รผลิตสื่อก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (โปรแกรม สร้�งสื่อมัลติมีเดีย) สำ�หรับ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และถ่�ยทอดลงสู่ชุมชนให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยได้

รับเกียรติจ�กอ�จ�รย์อภิสิทธิ์  รัตน�ตร�นุรักษ์  รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้  สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�

ทั่วไปฯ  เป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ย โดย  ดร.ปรีช�  พงษ์เพ็ง  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ  กล่�วว่�  โครงก�รนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นก�รส่ง

เสริมและสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่�ย สนับสนุนก�รให้เครือข่�ยมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�

มห�วิทย�ลัยต�มภ�รกิจ  ก�รผลิตบัณฑิต  ก�รวิจัย  บริก�รวิช�ก�ร  และก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม  ก�รพัฒน�ปรับปรุงฐ�น

ข้อมูล เครือข่�ยที่เอ้ือต่อก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเครือข่�ยและสนับสนุน ก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มข้อตกลงคว�มร่วมมือของ

เครือข่�ย สิ่งสำ�คัญในก�รลงพื้นที่ ในครั้งนี้ก็คือ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เป็นก�รสนับสนุนก�รเผยแพร่สื่อก�รเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นแหล่งบริก�รวิช�ก�ร

และศูนย์ก�รเรียนรู้อิ เล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

ระหว่�งเครือข่�ยก�รศึกษ� และชุมชน ผ่�น

เว็บไซต์ของสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ ต�ม

นโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รสนับสนุนแนวท�ง

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรม 

  สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� ได้จัด

โครงก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีของบุคล�กรสำ�นักวิช�ก�ร

ศึกษ�ทั่วไปฯ ให้กับบุคล�กรในสำ�นักฯ โดยได้รับเกียรติจ�ก 

คุณ สุเทพ ธัญญสิทธ  ผู้จัดก�รสถ�บันวิช�ก�ร ทีโอที  (นัก

บริห�ร11)  ม�เป็นวิทย�กรให้ก�รบรรย�ยในครั้งนี้  ในก�รจัด

โครงก�รดังกล่�วเพื่อให้บุคล�กรสำ�นักฯ มีคุณภ�พชีวิตก�ร

ทำ�ง�นที่ดีอยู่ในสภ�พแวดล้อมที่ดีต่อก�รปฏิบัติง�น มีส่วน

ร่วมและนำ�ไปสู่ก�รผลักดันให้เกิดผลในท�งปฏิบัติอย่�งแท้จริง 

ตอบสนองคว�มต้องก�รพื้นฐ�น ทำ�ให้เกิดคว�มสุข คว�ม

มั่นคง ส่งผลดีต่อท้ังตัวบุคคลและองค์กร ช่วยเพิ่มขวัญและ

กำ�ลังใจของผู้ปฏิบัติง�นตลอดจนเป็นแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น 

และเป็นก�รช่วยปรับปรุงศักยภ�พของบุคล�กรในก�รปฏิบัติ

ง�นให้ดีข้ึน และได้เข้�ร่วมศึกษ�และเรียนรู้โครงก�รช่ังหัวมัน 

ต�มพระร�ชดำ�ริ ก�รดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี

           สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงก�รอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ช่วยสอนและ

บุคล�กรด้�นเทคโนโลยี  ให้แก่บุคล�กรสำ�นัก  โดยมีอ�จ�รย์  ดร.จ�รุมน  หนูคง  รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร  เป็นประธ�นใน

ก�รเปิดก�รอบรม  สำ�หรับก�รอบรมโครงก�รดังกล่�วได้รับเกียรติจ�ก  อ�จ�รย์  ดร.อนุช�  โสม�บุตร  และ  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

ศักดิ์สุริย� ไตรยร�ช เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้ เครื่องมือท�งด้�นดิจิทัลเพ่ือก�รเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษ� เพื่อเป็นก�ร

พัฒน�และเพิ่มทักษะก�รทำ�สื่อก�รเรียนรู้ที่ส�ม�รถม�ช่วยสนับสนุนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของร�ยวิช�ศึกษ�ทั่วไปได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พและเพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ให้มีคว�มทันสมัยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ 3111 อ�ค�ร 31 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

“จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0”

จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”
   สำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและนวัตกรรมก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงก�รจัดก�รข้อร้องเรียน  “แนวท�งก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนและอบรมเทคนิคก�รให้บริก�รที่ดี”  ในวันดังกล่�วได้รับเกียรติจ�ก  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร เป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ยครั้งนี้  เพื่อตอบสนองต�มนโยบ�ย และให้เป็นไปต�มกลยุทธ์ของ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�และสำ�นักวิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปฯ เพื่อเป็นก�รสร้�งวินัย และทำ�ให้บุคล�กรมีใจรักในก�รให้

บริก�ร เกิดก�รให้บริก�รที่ดีผู้รับบริก�รจะได้รับคว�มประทับใจและเกิดคว�มชื่นชมองค์กร อันเป็นก�รสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี

แก่องค์กร ตลอดทั้งคว�มร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจ�กเจ้�หน้�ที่ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒน�ง�นบริก�รให้มีคุณภ�พและมี

ประสิทธิภ�พ ณ ห้องประชุม 3422 อ�ค�ร 34 ชั้น2

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีของบุคลากรสำานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
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