สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รูสึกเปนเกียรติ
อยางยิ่งที่ไดมีโ อกาสเปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุม สัม มนา
เครือขายการจัดการความรูม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8 “การบูรณาการ
การจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน ( Integration of
Knowledge Management for Community and ASEAN
Community)” ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวนี้จัดขึ้น
เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู
การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาสูการเปน
สมาชิกประชาคมอาเซียน เผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคมและแนวทางสงเสริม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
ในการนี้ ขอขอบคุณเครือขาย 9 ราชมงคล และ 2 สถาบัน รวมถึงผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในทุกๆ
งาน ทุก ๆ หนวยงาน ที่ทําใหการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้ง นี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความรวมมือของเครือขายการจัดการความรู ในการทําใหโครงการประชุมสัมมนา
ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี

ผูชวยศาสตราจารยรุจา ทิพยวารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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บทสรุปผูบริหาร
เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิต พัฒนศิลป (RMUT KM+2) จัดโครงการประชุ มสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการจัดการความรูสู
ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 8 ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนเจาภาพหลัก ใน
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.สงขลา มีผูเขารวม
โครงการตามกลุมเปาหมายทั้งสิ้นจํานวน 351 คน ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรู มทร.+2
ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนชุมชน จํานวน 319 คน และบุคคลภายนอกจํานวน 32 คน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดพรอมทั้งบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “ความพรอมของจังหวัดใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน”
กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 1) การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรูสู
ชุมชนและประชาคมอาเซี ยน ” โดยท า นอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี วะ 2) กิ จกรรมการประกวดแนวปฏิ บั ติที่ดี ข อง
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” มีผลงาน
เขารวมประกวดจํานวน 53 ผลงานจาก 14 สถาบันการศึกษา 3) การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” มีผลงานเขารวมประกวดจํานวน 13 ผลงานจาก 5 สถาบันการศึกษา
4) กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุ มชน “ผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสร างความ
เขมแข็งใหชุมชน”
ชน โดยมีตัวแทนชุมชนเขารวมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 7 หนวยงาน 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของนั กศึ กษาต างชาติที่มาเรี ยนในสถาบั นในหั วข อ “Cross Culture” โดยมีตั วแทนนักศึกษาตา งชาติ จาก
มหาวิทยาลัยในเครือขายและมหาวิทยาลัยตางประเทศเขารวมแลกเปลี่ยน 9 หนวยงาน 6) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 CoP ประกอบดวย CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัย
เพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน, CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง, CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียน, CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ, CoP 6 การ
ประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ, CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา
PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา และ 7) นิทรรศการ/การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา และสง
มอบการเปนเจาภาพครั้งตอไปใหแก มทร.ลานนา การแสดงของนักศึกษาชมรมนาฏยรังสรรค คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพิธีเปดและปด
เงินงบประมาณที่ใชดําเนินการโครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง
9 แห ง แห ง ละ 150,000 บาท เป นเงิ น 1,350,000 บาท (หนึ่ ง ล า นสามแสนห า หมื่ นบาทถ วน) และเงิ น
คาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการคนละ 1,000 บาท จํานวน 35 คน เปนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท
ถวน) รวมทั้งสิน้ 1,385,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรูฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนรวมในการประชุมที่หลากหลายกลุม หลากหลายกิจกรรม
ทั้งบุคลากรภายใน/ภายนอกเครือขาย คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/เจาหนาที่/ผูผานการประกวดแนว
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ปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น 351 คน มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 185 คน คิดเปนรอย
ละ 52.71 ซึ่ง มทร.ลานนา และ มทร.ตะวันออก มีผูเขารวมโครงการฯ ตอบแบบประเมินครบ 100%
โดยผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงรอยละ 57.30 ซึ่งสวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ
40.54 มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.11 โดยมีสถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.49 รองลงมาเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 28.11
ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการในภาพรวมระดับมาก
( ̅ = 4.08, SD = 0.67) โดยพึงพอใจสูงที่ สุดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนั กศึกษา
ชาวตางชาติ “Cross Culture” ในระดับมาก ( ̅ = 4.13, SD = 0.67) รองลงมาคือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนในระดับมาก ( ̅ = 4.11, SD = 0.72) โดยในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนัก
ปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจสูงที่สุดใน CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.17, SD = 0.68)
ดานความรูที่ไดรับ ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ( ̅ = 4.06,
SD = 0.65) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.15, SD = 0.63) รองลงมาคือ CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม :
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนในระดับมาก ( ̅ = 4.14, SD = 0.64)
และกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรูแ นวปฏิบัติ ที่ดีข องนักศึ กษาชาวตางชาติ “Cross Culture” ในระดับ มาก
( ̅ = 4.09, SD = 0.65)
ดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใช ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
( ̅ = 4.11, SD = 0.68) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.19, SD = 0.74) รองลงมาเทากัน 3 กิจกรรมใน
ระดับ มาก ( ̅ = 4.17) คือ กิ จกรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรูแ นวปฏิ บั ติที่ดีข องนั กศึ กษาชาวต างชาติ “Cross
Culture” (SD = 0.69) CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (SD = 0.62) และ CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก (SD = 0.76)
ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการในระดับมาก ( ̅ = 4.04,
SD = 0.69) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นเรื่องความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการนีใ้ นภาพรวมในระดับมาก
( ̅ = 4.14, SD = 0.66) รองลงมาคือ ประเด็นเรื่องการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในระดับมาก ( ̅ = 4.10,
SD = 0.66) และพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.06) เทากัน 2 ประเด็นเรื่องคือ ความเหมาะสมของการจัด
แสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” (SD = 0.61) ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ
(SD = 0.70)
จํานวนผูใหขอเสนอแนะ 17 คน คิดเปนรอยละ 9.19 ของผูตอบแบบประเมิน โดยเสนอแนะในดาน
ความพึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในประเด็นสถานที่จัดงาน การตอนรับ การจัดงาน/การแสดง
และเสนอแนะในดานสิ่งที่ควรตองปรับปรุง/ปญหาที่พบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ในประเด็นการจัด
งาน การจัดแสดงนิทรรศการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
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การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
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เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2549
และลงนามความรวมมือ (MOU) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งมีวัตถุประสงคเริ่มตนในการ
ตั้งเครือขายคือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากร เพิ่มสมรรถนะการทํางานโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ อันนําไปสูความสําเร็จ ของ
องคกรและการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยมีกรอบและแนวทางความ
รวมมือคือ 1) รวมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู การสรางและแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการสรางคลังความรู 2) รวมกันบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบ
ของเครือขาย 3) รวมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันการเผยแพรองคความรูที่มีความ
พรอมในการเผยแพรสูสาธารณะในระบบคลังความรูชุมชนผานเว็บไซต 4) รวมกันรวบรวมฐานขอมูล
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิท ยาลัย และองคกรเครือขายของแตล ะมหาวิท ยาลัยเพื่อใช
ประโยชนในดานการแลกเปลี่ยนความรูท างวิชาการ งานวิจัย การบริก ารวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผานเว็บไซต และ 5) รวมกันประชาสัมพันธ เผยแพร และจัดกิจกรรมเพื่อ
การใชประโยชนจากองคความรู และฐานขอมูลที่ไดจากการดําเนินการ
ซึ่งตอมาไดใน พ.ศ. 2555 มีสถาบันเครือขายที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพิ่มขึ้นอีก 2 หนวยงาน จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เครือขายการจัดการความรูมหาวิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2)” โดยฉบับที่ใชในปจจุบันลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เปนเจาภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรูครั้งแรกเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2550 และครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 สําหรับการเปนเจาภาพจัดประชุมเครือขายฯ
การจัดโครงการคราวนี้เปนการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู ฯ ครั้งที่ 8 ในหัวขอ
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ดวยแนวความคิดในการสรางความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศน
ได ซึ่งจะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อน
สถาบันใหบรรลุวัตถุประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น อันเนื่องจากการที่ประเทศไทยจะกาว
เขาสูก ารเปนสมาชิก ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ดัง นั้นสถาบันการศึก ษาจึง ตองเตรียมการจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปนแขงขันของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
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1) เพื่อพัฒ นาบุคลากรระหวางเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
2) เพื่อเผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคม
3) เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู
โดยมีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย
1) การบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน
2) กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
2.1) กิจ กรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน เรื่อง “การ
บูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
2.2) กิจ กรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนัก ศึก ษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่อ
ชุมชน”
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
3.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางชาติที่มาเรียนในสถาบัน เรื่อง “Cross Culture”
3.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนจากผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน
3.3) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องอาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จํ า นวน 7 CoP
ประกอบดวย
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
CoP 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : การเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
4) นิทรรศการ
4.1) แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4.2) แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา
5) การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา
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จํานวนผูเขารวมโครงการ

ในการดํา เนิน โครงการฯ ได กํา หนดกลุ ม เปา หมายจํ านวนทั้ ง สิ้ น 470 คน โดยมี ผูเ ขา รว ม
โครงการฯ ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
พลศึก ษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป (RMUT KM + 2) จํานวน 319 คน และบุคคลภายนอก
ประกอบด ว ย วิ ท ยากร คณะกรรมการตั ด สิ น ผลงาน ผู ผ า นการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ าก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวน 32 คน รวมผูเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้นจํานวน 351* คน คิดเปนรอยละ
74.68 ของกลุมเปาหมายทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมาชิกเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รวมทั้งสิ้น 23 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสัง่ แตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 3 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 3 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 15 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมทั้งสิ้น 31 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 5 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 3 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 21 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รวมทั้งสิ้น 17 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 4 คน
2) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 13 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมทั้งสิ้น 47 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 6 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 2 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 37 คน
หมายเหตุ : * แสดงตามผูที่ลงทะเบียนเขารวมงาน

......3

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รวมทั้งสิ้น 32 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 4 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 4 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 22 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รวมทั้งสิ้น 65 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 28 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 3 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 5 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 29 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รวมทั้งสิ้น 32 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 5 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 2 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 23 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รวมทั้งสิ้น 20 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 3 คน
2) ผูแทนชุมชน
จํานวน 2 คน
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 13 คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 3 คน
2) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 2 คน
3) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 18 คน
 สถาบันการพลศึกษา
รวมทั้งสิ้น
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน

7 คน
7 คน

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รวมทั้งสิ้น 22 คน
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1169/2557 จํานวน 4 คน
2) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จํานวน 18 คน
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บุคคลภายนอก ประกอบดวย วิทยากร คณะกรรมการตัดสินผลงาน
ปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
 วิทยากร
 คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 ผูผานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

ผูผานการประกวดแนว
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2 คน
10 คน
20 คน

นอกจากนี้มีผูเขารวมรับฟงในแตละกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 320 คน ประกอบดวย
 ผูแทนอาจารยรวมรับฟงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย
จํานวน 45 คน
 ผูแทนองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา
เขารวมรับฟงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
จํานวน 54 คน
 ผูแทนชุมชนจากชุมชนอื่น ผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการ
เขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน
จํานวน 98 คน
 ผูแทนนักศึกษาเขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ของนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 55 คน
 ผูแทนนักศึกษา อาจารยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
UniMaP ประเทศมาเลเซีย
จํานวน
3 คน
 ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการฯ มทร.ศรีวิชัย
จํานวน 65 คน
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กิจกรรม
พิธีเปด

พิธีเปดโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดโครงการ และ
บรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “ความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน” และการแสดงในพิธี
เปดชื่อชุด “มโนราหโบราณ”
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การบรรยายทางวิชการ

การบรรยายทางวิชาการ เรื่ อง “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน” โดยทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พิธีมอบของที่ระลึกและสงมอบการเปนเจาภาพครังต
้งตอไป

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ในฐานะเจาภาพมอบของที่ระลึกแกสมาชิกเครือขายทั้ง 10 หนวยงาน
และสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไปใหแก มทร.ลานนา โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา เปนตัวแทนรับมอบ
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การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบู รณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1.1) คณะกรรมการตัดสิน
ประธานกรรมการ
1) รศ.ดร. ธวัช
ชิตตระการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
กรรมการ
1) ผศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื อ มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
2) ผศ.ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
3) นายเทิดทูน
ดํารงฤทธามาตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
4) นายวันชัย
สามสุวรรณ
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ
เลขานุการ
1) นายไชยยะ
ธนพัฒนศิริ
มทร.ศรีวิชัย
ผูชวยเลขานุการ
1) ผศ. ภาวนา
พุมไสว
มทร.ศรีวิชัย
2) นางสาววีรวรรณ อําภา
มทร.ศรีวิชัย
โดยมีผูแทนอาจารย มทร. ศรีวิชัย รวมรับฟงเพิ่มเติม จํานวน 45 คน

1.2) หนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด จํานวน 53 ผลงานจากทั่วประเทศ
รณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ
พันธกิจ การบู
การจัดการ งานวิจัย/งาน บริการวิชาการ การทํานุบํารุง

หนวยงาน
เรียนการสอน
1) มทร. รัตนโกสินทร
2
2) มทร. พระนคร
1
3) มทร. อีสาน
1
4) มทร. ลานนา
2
5) มทร. ตะวันออก
6) มทร. สุวรรณภูมิ
7) มทร. ศรีวิชัย
8) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
10) มหาวิทยาลัยมหิดล
3
11) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
12) มหาวิทยาลัยหาดใหญ
13) มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รวม
14

สรางสรรค

แกสังคม

ศิลปวัฒนธรรม

2
1
1
3
2
4
1
14

1
2
1
1
1
3
2
4
1

1
1
1
3
6

1
1
1
19

รวม
6
4
3
3
1
1
7
10
5
8
1
2
1
1
53
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1.3) ผลงานเขารอบภาคโปสเตอร จํานวน 16 ผลงาน
พันธกิจ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการการ
การจัดการ งานวิจัย/งาน บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
เรียนการสอน สรางสรรค
แกสังคม
ศิลปวัฒนธรรม

หนวยงาน
1) มทร. รัตนโกสินทร
2) มทร. พระนคร
3) มทร. อีสาน
4) มทร. ลานนา
5) มทร. ศรีวิชัย
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8) มหาวิทยาลัยมหิดล
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รวม

2
2
4

1
1
3
5

1
1
1
1
1
5

1
1
2

รวม
1
2
1
2
1
1
1
6
1
16

1.4) ผลงานเขารอบภาคบรรยาย จํานวน 11 ผลงาน
พันธกิจ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการการ
การจัดการ

หนวยงาน
เรียนการสอน
1) มทร. พระนคร
2) มทร. ลานนา
1
3) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4) สถาบันการพลศึกษา
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) มหาวิทยาลัยมหิดล
2
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รวม
3

10......

งานวิจัย/งาน บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
สรางสรรค
แกสังคม
ศิลปวัฒนธรรม

1
3
4

1
1
1
3

1
1

รวม
2
1
1
1
6
11

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ชื่อเรื่อง/
ง/ผลงาน
ที่
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
1 รวมสรางฝนบัณฑิตธุรกิจไทยไปอาเซียน
2
3

เหตุเกิดที่การรวบรวมขอมูล
กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบใช
โครงงานและปญหาเปนฐานสําหรับ
โครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรโดย
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
การบูรณาการงานวิจัย/งานสรางสรรค
4 ผา Pelvic Binder
5 นวัตกรรม หมวกนอยเพิ่มไออุน
6
7

ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ลานนา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชุด Lock Splint
"อาหารไทยออนไลน : คลิกเดียว...
เกี่ยวกับประสบการณทั่วโลก"
การบูรณาการการบริการวิชาการ
8 "การยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย
นวัตกรรมสูสากล"
9 โครงการ i2COM (ศูนยสงเสริมการเรียนรู
ไอซีทีชุมชน)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.พระนคร

10

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การสรางความสุขเพื่อชีวิตที่มีชีวาของ
ผูสูงอายุ ดวยสยามหัวเราะ : กรณีศึกษา
หมูบานทาชาง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
11 การจัดเก็บองคความรูดนตรีพื้นบาน
ภาคใตตอนลางในจังหวัดปตตานี

มทร.พระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผูสงผลงาน
ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คีริก
นางสาวอนิสา เมฆาพร
นางธารทิพย มาลัยศิริรัตน
อาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร
ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต
อาจารยพีรยา สมศักดิ์
อาจารยจุฑารัตน ศิริจันทรชื่น
อาจารยเสาภาคย เรือนใจ
นายเฉลิมพงศ ทองดวง
นางศรีสุวรรณ ชูกิจ
นางสาวปนฤทัย ประดิษฐศิลป
นางเอื้อมพร ศรีทองออน
นายสมมาตร ทองกอน
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
นายธรรมชาติ กาญจนภิญโญ
นายชยานนท พูนทอง
นางสาวยุบล บุญเจริญ
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา
อ. ณัชวดี จันทรฟอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นายกิตติชัย รัตนพันธและคณะ
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1.5) ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน”
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 นายเฉลิมพงศ ทองดวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน : ผา PELVIC BINDER

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 7,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 นางศรีสุวรรณ ชูกิจ นางสาวปนฤทัย ประดิษฐศิลป และนางเอื้อมพร ศรีทองออน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน : นวัตกรรม หมวกนอยเพิ่มไออุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 1) ผศ. จุฑามาศ พีรพัชระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลงาน : อาหารไทยออนไลน : คลิกเดียว เกี่ยวกับประสบการณทั่วโลก
 2) อ. วิสูตร อาสนวิจิตร ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต อ. พีรยา สมศักดิ์
อ. จุฑารัตน ศิริจันทรชื่น และ อ. เสาภาคย เรือนใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผลงาน : กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบใชโครงงานและปญหาเปนฐานสําหรับ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
 3) นายกิตติชัย รัตนพันธ และคณะ
วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
ผลงาน : การจัดเก็บองคความรูดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางในจังหวัดปตตานี
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 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา
2.1) คณะกรรมการตัดสิน
ประธานกรรมการ
1) ผศ.ดร. กิจจา
สวางเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
กรรมการ
1) รศ.ดร. ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
2) ผศ.ดร. วสันต
อติศัพท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.ปตตานี
3) รศ. นวลจิรา
ภัทรรังรอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
4) นายผดุงศักดิ์
อรนพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ
เลขานุการ
1) รศ. จรูญ
เจริญเนตรกุล มทร.ศรีวิชัย
ผูชวยเลขานุการ
1) นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
มทร.ศรีวิชัย
2) นายเสนอ
สะอาด
มทร.ศรีวิชัย
3) นางสาวกาญจนา คูนิอาจ
มทร.ศรีวิชัย
โดยมีผแู ทนองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เขารวมรับฟงเพิ่มเติม
จํานวน 54 คน

2.2) หนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด จํานวน 13 ผลงานจากทั่วประเทศ
หนวยงาน

รณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ
พันธกิจ การบู
การจัดการ งานวิจัย/งาน บริการวิชาการ การทํานุบํารุง

1) มทร. พระนคร
2) มทร. ศรีวิชัย
3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
5) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รวม

เรียนการสอน

สรางสรรค

แกสังคม

ศิลปวัฒนธรรม

1
1

3
3

1
1
1
2
2
7

1
1
2

รวม
2
5
1
2
3
13

2.3) ผลงานเขารอบภาคโปสเตอรและภาคบรรยาย จํานวน 7 ผลงาน
พันธกิจ

หนวยงาน
1) มทร. พระนคร
2) มทร. ศรีวิชัย
3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
5) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รวม

การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ การบูรณาการ
การจัดการ งานวิจัย/งาน บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
เรียนการสอน สรางสรรค
แกสังคม ศิลปวัฒนธรรม

1
1

2
2

1
2
1
4

-

รวม
1
2
1
2
1
7
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ชื่อเรื่อง/ผลงาน
ที่
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
1 สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรู
รวมกับสังคมเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน
หมูบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การบูรณาการงานวิจัย/งานสรางสรรค
2 การใหบริการทางวิชาการเครื่องอัดแทงผลไม
กวนเพื่อเพิ่มผลผลิตของชุมชน
3

การใหบริการทางวิชาการเครื่องสับยอยทาง
ปาลมเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน

การบูรณาการการบริการวิชาการ
4 เครื่องกรีด วัต ถุดิ บ ที่ใ ชสํ าหรับ กลุ มงาน
จักสานในชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ชื่อหนวยงาน

ชื่อผูสงผลงาน

มทร.พระนคร

นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร
นางสาวนพรัตน คําแพง
นายกวินท อิสสระวาณิชย

มทร.ศรีวิชัย

นายอานันทชัย เดชาสุวรรณ

มทร.ศรีวิชัย

นายภัทรพงศ คงปราณ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร

นายดาวุท ยะทัง
นายณัฐพงศ จันจิตจริงใจ
นายพีรพงศ นกนอย

5

การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดวย
วัตกรรมสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

6

เยี ย วยาให กํ า ลั ง ใจและมอบทุ น การ
ศึกษาแกลูกหลานผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่ ส าม
จังหวัดชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นางสาวซูไบดะห สะเตาะ
นางสาวนูรีฮะ ยาบี

7

เครื่องอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร

นายอาหะหมัด อารุณ
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นายเดชา จันทรน้ําใส
นายสุทธิพงษ สถาพร
นายวีรพล ลาภเกิด
นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา
(ที่ปรึกษา)

2.4) ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 นายเดชา จันทรน้ําใส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยนวัตกรรมสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
 นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร นางสาวนพรัตน คําแพง และนายกวินท อิสสระวาณิชย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลงาน : สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรูรวมกับสังคมเพื่อความยั่งยืน
กรณีศึกษาชุมชนหมูบานถ้ําเสือ อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
1) นายดาวุท ยะทัง นายณัฐพงศ จันจิตจริงใจ และนายพีรพงศ นกนอย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ผลงาน : เครื่องกรีดวัตถุดิบที่ใชสําหรับกลุมงานจักสานในชุมชน จ.นราธิวาส
2) นายภัทรพงศ คงปราณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผลงาน : การใหบริการวิชาการเครื่องสับยอยทางปาลมเพื่อตอบสนองความตองการ
ชุมชน
3) นายอาหะหมัด อารุณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ผลงาน : เครื่องอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน “ผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน”

โดยมีตัวแทนชุมชนจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 7 หนวยงาน
จํานวน 19 คน ประกอบดวย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชุมชนกะปาง
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชุมชนกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว จ.ระยอง
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชุมชนหมูบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดิน ปลอดสารพิษรักไทย
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชุมชนเกษตรพัฒนา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ชุมชนบานปาจี้ อ.พราว จ.เชียงใหม
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชุมชน 1 ศตวรรษ คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
คน
และมีคณาจารย นักศึกษา ชุมชนเครือขาย มทร.ศรีวิชัย เขารวมรับฟงจํานวน 98 คน
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ผลการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู แ นวปฏิ บั ติที่ ดี ของชุม ชนจากผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน สรุปโดยสังเขปดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“ชุมชนกะปาง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช”
 จุดเริ่มตน
 ชุมชมเขมแข็งซึ่งในชุมชนมี 8 กลุม
 ชุมชนตองการการแปรรูปจากตนสาคูเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 ลงพื้นที่โดยการคุยกับชาวบานในเรื่องความตองการของชุมชนพรอมทั้งพูดคุยกับ
ชาวบานเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
 มีการพัฒนาเครื่องผลิตแปงสาคูใหสามารถผลิตในปริมาณมากขึ้นจากการผลิตเดิม
ของชุมชน
 ลงพื้นที่โดยการคุยกับชาวบานในเรื่องความตองการของชุมชนพรอมทั้งพูดคุยกับ
ชาวบานเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
 มีการพัฒนาเครื่องผลิตแปงสาคูใหสามารถผลิตในปริมาณมากขึ้นจากการผลิตเดิม
ของชุมชน
 สอนการใชงานคอมพิวเตอรใหกับชุมชนรวมทั้งมีการนําเอาโปรแกรมเขามาชวยใน
การทํางาน
 สงเสริมการแปรรูปสาคูใหออกมาเปนสินคาและบริการที่หลากหลาย
 ผลสําเร็จ
 ชุมชนมีกองทุนสําหรับชาวบานในการประกอบอาชีพ
 ลดชองวางระหวางภาครัฐและชุมชนใหนอยลง
 ชาวบานในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
“ชุมชนกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว จ.ระยอง”
 จุดเริ่มตน
 เปนการทําธุรกิจในครอบครัวทําใหกําลังการผลิตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความตองการของลูกคา
 ขาดความรูในดานการบริหารการจัดการและการผลิต
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 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 เสริมสรางความรูการวางแผน การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ การปรับปรุงสูตร
การออกแบบเครื่องจักร การจัดการดานบัญชี
 มีการนําระบบแฟรนไชตเขามาใช
 มีการพัฒนารถขายลูกชิ้นโดยใชแผงโซลาเซล
 ผลสําเร็จ
 มีการขยายธุรกิจไปยังตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
 กระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนและธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ชุมชนหมูบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี”
 จุดเริ่มตน
 มีการใชสารเคมีในการเกษตร ทําใหผลผลิตที่ไดออกมานอยซึ่งไมคุมกับการลงทุนที่
ลงไป เนื่องจากชาวเกษตรกรตองไปกูหนี้ยืมสิน
 สินคาไมมีแบรนดเปนของตนเอง
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 มาชวยในการทําปุย
 ออกแบบบรรจุภัณฑตาง ๆ เชน มะนาว กลองใสจดหมาย
 สอนใหทําสกรีนบล็อก
 ผลสําเร็จ
 สินคาเปนที่รูจักมากขึ้น
 มีการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
“ชุมชนบานปาจี้ อ.พราว จ.เชียงใหม”
 จุดเริ่มตน
 เกิดจากการอบรมตนกลาอาชีพรุนที่ 1
 เกิดแรงบันดาลใจในการปลูกผักไรดิน
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 ชวยในการจัดการโครงสรางโรงเรือนของการปลูกผัก
 เขามาดูแลในการพัฒนาคุณภาพของผักใหอยูในมาตรฐาน GMP
 ผลสําเร็จ
 ลูกคามีความตองการผลิตภัณฑมากขึ้น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“ชุมชนเกษตรพัฒนา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี”
 จุดเริ่มตน
 สนใจการทํานาเกษตรอินทรียโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 ปรับปรุงดิน
 แนะนําการทําปุยหมัก
 ประดิษฐเครื่องนึ่งขาว
 ชวยทํานา
 ผลสําเร็จ
 ตอยอดจากผลิตภัณฑขาวกลองเปน ขาวกลองงอก และผงขาว
 ทําใหชุมชนอยูอยางยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดินปลอดสารพิษรักไทย”
 จุดเริ่มตน
 ชุมชนทําการเกษตรโดยการขาดความรูความเขาใจ
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑของขาว และปุยอินทรีย
 ออกแบบ เครื่องจักร ในการผลิตปุยอินทรีย
 ใหความรูเรื่องปุย
 รณรงคการใชปุยเคมีใหลดลงโดยใชปุยหมักแทน
 ผลสําเร็จ
 ชุมชนมีตราสินคาของขาวและปุย
 ลดตนทุนในการผลิต
 ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ชุมชน 1 ศตวรรษ คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี”
 จุดเริ่มตน
 มีการพัฒนาของชุมชนเมืองเขาไปรุกล้ําพื้นที่ชุมชนชาวจีนดัง้ เดิม
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ
 เห็นคุณคาของชุมชนชาวจีนดัง้ เดิมที่มีความโดดเดนและรักษาไวซึ่งเอกลักษณเดิม
 ผลสําเร็จ
 คนรุนใหมเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของชาวจีนดัง้ เดิม
 เปนแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรม อาหาร และวิถีชีวิต
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 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ “Cross Culture”
โดยมีตัวแทนนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัยในเครือขายและมหาวิทยาลัยตางประเทศเขารวม
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 9 หนวยงาน จํานวน 22 คน ประกอบดวย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
คน
 UniMaP ประเทศมาเลเซีย
2
คน

และมีคณาจารย นักศึกษา เขารวมรับฟงจํานวน 55 คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง
“Cross Culture” สรุปโดยสังเขปดังนี้
กิจ กรรม Cross Culture ได รับ ความร ว มมือ จากนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจํา นวน 20 คน
ประกอบดวยประเทศมาเลเซีย จีน ภูฏาน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ไทย และไนจีเรีย ซึ่งนักศึกษาจํานวน
ทั้งหมดเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใตสังกัด 9 มทร. ประกอบดวย มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา
มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน โดยมี
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม Cross Culture คือการแบงปนประสบการณของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในดาน
ตางๆ อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานภาษา ดานมารยาท และดานการแตงกายของแตละประเทศ
รวมทั้งความแตกตางที่สําคัญระหวางประเทศไทยและประเทศบานเกิดของนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยแบง
ออกเปน 3 ดานหลักๆ ดังตอไปนี้
ดานแรกมุงเนนดานสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทยศาสนาพุทธถือไดวาเปนศาสนาหลักที่
สําคัญที่สุดของชาวไทยและชาวไทยนับถือศาสนาพุทธเปนจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
วัดวาอาราม โบราณสถานและงานศิลปะที่สวยงามและมีคุณคาอยางมาก ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจไดมี
โอกาสไปเยี่ยมชม ศึก ษาประวัติศาสตรและเห็นถึงคุณคาของสิ่งเหลานั้น ในดานของวัฒนธรรมความ
เปนอยูของครอบครัวชาวไทย แสดงใหเห็นวาครอบครัวชาวไทยมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกวาประเทศ
อื่นๆ และการใหความเคารพบุพการีนั้นถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ของชาวไทย นอกจากนี้นัก ศึก ษา
แลกเปลี่ยนไดแสดงความคิดเห็นตรงกันคือ ประเทศไทยเปนดินแดนแหง รอยยิ้ม ทุกที่ ๆ พวกเขาได
เดินทางไป พวกเขามักจะเห็นชาวไทยยิ้มใหกันและชวยเหลือกันอยูตลอดเวลา
ดานที่สองคือ ความเปนเอกลักษณและการแตงกาย เอกลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปนชาว
ไทย และเปนมารยาทและเปนประเพณีของชาวไทยอยางแทจริงก็คือ "การไหว" ซึ่งเปนรูปแบบของการ
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ทักทาย และแสดงความเคารพตอผูอาวุโส โดยทั่วไปคนหนุมสาวมักจะแสดงความเคารพตอผูที่อาวุโสกวา
หรือเมื่อพวกเขาพบปะกับผูคนในทุกที่ตามโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขา
จะตองแสดงความเคารพตอครูบาอาจารยของพวกเขาโดยการไหว นอกจากนี้วัฒนธรรมการแตงกายของ
ชาวไทยนั้น เนื่องจากสภาพอากาศที่คอนขางรอนกวาประเทศอื่นๆ ชาวไทยมักจะสวมใสเสื้อผาที่เรียบงาย
เพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพอากาศ ไมนิยมใสเสื้อกันหนาวหนาๆ แตการแตงกายของ
ชาวไทยนั้นจะขึ้นอยูกับแตละโอกาส ถูกตองตามกาลเทศะและสถานการณดวย และวัฒนธรรมการแตง
การอีกอยางหนึ่ง สําหรับนักเรียนหรือนัก ศึก ษาชาวไทยนั้น เมื่อพวกเขาไปโรงเรียนหรือมหาวิท ยาลัย
นักเรียนหรือนักศึกษาจะตองสวมเครื่องแบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งสิ่งนี้ถือไดวาสามารถ
แสดงถึงความเปนไทยไดอีกอยางหนึ่ง เพราะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสวนใหญในตางประเทศนั้นไมนิยม
สวมเครื่องแบบ หรือไมมีการสวมเครื่องแบบนั่นเอง
ดานตอมาคือ ภาษา ภาษาถือเปนหนึ่งในปญหาหลักที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนพบมากที่สุด เมื่อพวก
เขาเดินทางมาถึงประเทศไทย เพราะมีชาวไทยไมทุกคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได ดวยเหตุนี้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนสามารถใชภาษากายหรือแสดงการยกตัวอยางที่จะชวยในการสื่อสารของพวกเขา ดัง นั้น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะมาเมืองไทยก็ควรที่จะมีการเรียนรูภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เชนเดียวกันกับชาวไทย
ก็ควรที่จะตองเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อตอนรับชาวตางชาติ
ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางชาติ นั่นคือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชชีวิตอยางมี
ความสุขในประเทศอื่นๆ นักศึกษาแลกเปลี่ยนควรเปดใจ เปดตา เปดรับและพรอมทีจ่ ะปรับตัวในการเรียนรู
สิ่งใหมๆ รอบตัวพวกเขาทุกคน ตลอดจนแบงปนประสบการณและขอคิดดีๆ ของตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอง
กับคนอื่นๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN
Community : Cross Culture
In this session, there are 20 exchange students from Malaysia, China, Bhutan,
Cambodia, Laos, Indonesia, Thailand, and Nigeria. The main purpose of cross culture
activity is to share experience of the exchange students in society, culture, language,
etiquette, and customs from various countries as well as the important differences
between Thailand and their home countries. The discussion is divided into three aspects.
The first aspect focuses on society and culture. In Thailand, the main religion is
Buddhism and there are many beautiful temples, ruins and arts that the exchange
students are recommended to visit if they have a chance. Regarding the family life in
Thailand, it seems that family relationship is closer than other countries and children
should pay respect and honor to parents. Moreover, all the exchange students share the
same ideas that Thailand is the land of smile wherever they go out, they always see
people smiling and being helpful.
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The second one is etiquette and customs. Thai people show respect to the
others by “Wai”, which is the traditional form of greetings in Thailand. In generally,
young people always show respect to elder people or when they meet people in
everywhere. For example, when the students go to school, they have to show respect to
their teachers. About the customs, in Thailand the weather is quite hotter than the other
countries, they usually wear simple clothes but it depends on occasions. However, when
they go to schools or universities, they wear uniform that can show Thai unique because
they do not wear the uniform in other countries.
The third one is language. This is one of the main problems that the exchange
students always face when they come to Thailand because not all people can speak
English, but they use English language for communication. However, they can also use
body language or give examples to help for communication. Therefore, the exchange
students who come to Thailand should also know some Thai language. Also Thai people
should prepare their English language for welcoming the exchange students and
foreigners from other countries.
Regarding suggestion from the exchange students, the best way to live happily in
other countries, the exchange students should open their minds and eyes, and adapt
themselves to learn every new thing around them and also to share their own life with
others as much as they can.
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
“การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 11 หนวยงาน จํานวน 33 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.อีสาน ประกอบดวย
คุณอํานวย : นางชุดาภัค เดชพันธ รองผูอํานวยการงานประกันคุณภาพและประเมินผล
คุณลิขิต : นางสาวมนตธิณี ดุลยเภรี หัวหนางานประกันคุณภาพ และนายทวีรัตน แดงงาม
นักวิชาการศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปโดยสังเขปดังนี้
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สมาชิก กลุมไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณจ ากคณาจารยที่มาจากหลากหลายสาขาทั้ง ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร รวม 11 สถาบัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
แตกตางกัน โดยเนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองสูงสุด โดยที่นักศึกษามี
ความแตกตางกันทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด ทักษะพื้นฐานที่จะใชในการเรียนรู เชน
ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ระดับ สติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาใน
ลักษณะที่ตางกัน ซึ่งไดถอดบทเรียนของการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดสรุป
ประเด็นสําหรับการนําเสนอของสมาชิกกลุม ดังนี้
ปจจัยที่ทําใหเ กิดความสําเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่เ นนผูเรียนเปน
สําคัญ
1. ใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยเนนกระบวนการ PDCA จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
 คุณธรรม จริยธรรม
 ความรู
 ทักษะทางปญญา คิดเปนระบบ/มีเหตุผล/วิเคราะห/วิพากษ/วิจารณตรงประเด็น
 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 ทักษะความคิด การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสรา งสรรค โดยมีการสง เสริม ชวยเหลือใหนัก ศึกษาไดทําหรือ
ดําเนินการตางๆ ดวยตนเอง ดังนี้
 เปดโอกาสใหผูเรียนคิด
 ผูเรียนนําเสนอความคิดตนเองอยางอิสระ
 รวมกันแกปญหา
 ผูเรียนชวยเสริม เติมเต็มความคิด
 กําหนดปญหาที่มีหลายคําตอบหรือหลายแนวคิด
 สงเสริมและยอมรับแนวคิดของผูอื่น หรือวิธีการอยางหลากหลาย
 สรางสถานการณโดยอาศัยประสบการณของผูเรียน
3. กําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงการ นักศึกษารวมกันจัดทําโครงการ โดยมีขั้นตอนการทํางาน
ดังนี้
 การตั้งปญหา
 ระดมความคิด ชื่อหัวขอ หรือชื่อโครงการในการดําเนินโครงการ
 มีการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
 มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที่ เชน หนาที่ฝายประชาสัมพันธ, ฝาย
การตลาด, ฝายดําเนินการ ฯลฯ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/
หรือกิจกรรมนั้น
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 มีการประชุมวางแผนและรายงานการดําเนินโครงการ
 ลงมือปฏิบัติ/ลงพื้นที่สํารวจ/ดําเนินโครงการ ตามที่วางแผนไว
 มีอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําวิชาเปนอาจารยพี่เลี้ยงในการดําเนินโครงการในแต
ละครั้ง
4. ใชสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องมือ
อุป กรณ อิ เ ล็ก ทรอนิก ส ต า งๆ เพื่ อใช ในการเรีย นการสอน เชน คอมพิ ว เตอร โน ต บุก จุด บริก าร
อินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยมีกระบวนการที่ใชสื่อหรือเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีดังนี้
 สงเสริมใหอาจารยจัดทํา E-Learning ใชในการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเขาไปเรียนรู
ดวยตนเองไดตลอดเวลา สามารถทําแบบทดสอบ ตอบโตพูดคุย ซักถามขอสงสัยได
 Smart Classroom หองเรียนอัจฉริยะ
 นํา Google Doc ชวยใน ดาวนโหลดเอกสารใบงาน สงงานใหอาจารยผูสอน
 ใชระบบการเรียนการสอน ดวย VIDEO on Demand ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถเขา
เรียนหรืออยากกลับ ไปดู ก ารเรียนการสอนยอนหลัง ได ซึ่ง บทเรียนจะถูก บันทึก เป น
VIDEO และเก็บไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกเปดดูและศึกษา
ดวยตนเองได
 ระบบคลัง ป ญ ญา เปนคลัง จัดเก็บ และใหบ ริก ารสารสนเทศ ซึ่ง จะรวมทั้ง ผลงานวิจัย
วิชาการ ของคณาจารย นักวิจัย นัก ศึก ษา และบัณฑิตศึกษา โดยมุง หวัง ใหท รัพยากร
สารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหลานี้ เปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา
วิจัย เพิ่มเติมตอยอด ซึ่งจะเปนการเสริม สรางความแข็ง แกรงทางวิชาการและเปนการ
เผยแพรชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
 ระบบ KM Blog มีการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยมีการจัดทํา E-Learning และ
มอบรางวัลใหแกวิชาใน E-Learning ที่มีนักศึกษาเขาไปเรียน และมีการโตตอบมากที่สุด
ซึ่งผูที่รับรางวัลจะตองดําเนินการจัดทํา KM ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทํา ELearning อยางไรใหมีประสิท ธิภาพ และนักศึกษาสนใจเขาใชเรียน เผยแพรบ น KM
Blog ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
 การแสดงบทบาทสมมติ ในการเรียนการสอน
5. มีการเรียนรูโดยผานกิจกรรมตางๆ เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
มีกิจกรรม สรางความสัมพันธไมตรี ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง หรือนักศึกษากับอาจารย ทําใหนักศึกษา
กลาคิด กลาทํา กลาลอง และไมกลัวที่จะเขาหาอาจารย กระบวนการในการใชกิจกรรมเสริมสรางการ
เรียนรู ดังนี้
 เนนกิจกรรมสัมพันธ สรางสัมพันธใหนักศึกษาภายในหองเรียน
 การลงมือปฏิบัติจริง สรางความชํานาญในการใชเครื่องมือ ในการเรียน ใหแกนักศึกษาเอง
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 การตั้งคําถาม สง เสริมใหนักศึกษา เกิดการตั้งคําถาม เกิดขอปญหา และเกิดคําถามขึ้น
ภายในหองเรียน
 การคิ ดวิเ คราะห นัก ศึ ก ษาช วยกัน คิดวิเ คราะหแ นวทาง หลัก การ หลัก เกณฑใ นการ
แกปญหา ขอคําถามที่ตั้งขึ้นรวมกัน
 การคิดเชิงสรางสรรค มีการคิดที่มีการบูรณาการ สรางสรรคใหเกิดประโยชนหลายๆดาน
 การเชื่อมโยงความรูหลายๆ ศาสตรเขาดวยกัน มุงเนนและพัฒนาใหนักศึกษา นําความรู
ในศาสตรแขนงตางๆ หลากหลายเขาเชื่อมโยงเขาดวยกันในการแกปญหา การเรียนรูตางๆ
ภายในหองเรียน
 การทํางานเปนทีม นักศึกษาไดรูกระบวนการทํางานเปนทีม คิด ลงมือปฏิบัติรวมกันเปน
ทีม
 กําหนดสถานการณปญหา มีการสมมติสถานการณขึ้นมาตามประเด็นปญหาหรือขอคําถาม
ที่กําหนดขึ้นมา และดําเนินการตางๆ ใหเสมือนเปนสถานการณจริงทั้งหมด
6. การทําบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการ (MOU) กับภาคเอกชน
 สรางขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัท ในภาคเอกชน เพื่อใหนักศึกษาได
เห็นสถานการณและสถานที่ทํางานจริง
 ใช PDCA เนนใหนักศึกษานํากระบวนการของ วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการเรียน
การสอน เพื่อที่จะไดสงเสริมใหนักศึกเขาฝกงานในบริษัทเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สถานที่จริง สถานการณจริง เจอปญหาจริง แกปญหาจริง เกิด
ทักษะและประสบการณตรงสําหรับนักศึกษา
 การระดมความคิดเห็น นักศึกษามีการระดมความคิดรวมกับผูรวมงานที่เปนพนักงานจริง
ทําใหไดรูถึงการทํางานเปนทีม รูกระบวนการขั้นตอนการทํางานอยางชัดแจง
 การวางแผน มีการวางแผนรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานหรือบุคลากรหนวยงาน
เอกชน
 การนําเสนอขอมูล สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการนําเสนองานจากบุคลากรภาคเอกชน
โดยตรง ไดแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ในสถานการณปฏิบัติงานจริง
 การบูรณาการความรูทฤษฎีกับกระบวนการทํางานเปนทีม
7. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน สรางความกลา ความชํานาญ และ
ประสบการณ ใหแกนักศึกษา ที่ไดทํางานรวมกับชุมชน มีการถายทอดงานบริการวิชาการลงสูชุมชน สงผล
ใหชุมชนสามารถมีอาชีพ ปรับปรุงผลงานอาชีพของประชาชนในชุมชนใหมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษา
ลงมือปฏิบัติ ดังนี้
 ลงพื้นที่ของชุมชน
 นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงรวมกับชุมชน
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 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน ทําใหชุมชนและอาจารย นักศึกษา มีความสัมพันธที่
ดีตอกันสามารถชวยเหลือกันได
 ประเมินผลทั้ง จากอาจารยและชุม ชน มีก ารจัดทําแบบประเมิน หรือประเมินผลการ
ดําเนินการกอนและหลังจากที่ไดบริการวิชาการแกชุมชน
8. ใชกระบวนการการจัดการความรู มาชวยในการเรีย นการสอน สง เสริมใหนัก ศึก ษารูจัก
กระบวนการจัดการความรู ดังนี้
 คนหาแนวปฏิบัติที่ดี
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
 การเผยแพรองคความรู
 การนําองคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
9. ผูสอน หรืออาจารย ตองเตรียมความพรอมและจัดทําสิ่งสนับสนุนและสิ่งเอื้อในดานตางๆ
ดังนี้
 กําหนดกลยุทธการสอน
 จัดการเรียนใหมีความหลากหลาย
 จัดกระบวนการเรียนรู
 เปนพี่เลี้ยง
 คํานึงถึงความสนใจและความถนัด
 เสียสละและอุทิศเวลา
ของผูเรียน
 พัฒนาตนเองอยูเสมอ
 ความแตกตางของผูเรียน
10. สถานที่ สถานที่ที่ตองดําเนินการเรียนการสอนไมจําเปนตองเปนหองเรียนเสมอไป ควรมี
การออกไปเรียนรูนอกหองเรียนบาง เพื่อสรางความสนใจใหนักศึกษา อยากเรียน ไมทําใหนักศึกษาเกิด
ความจําเจ และเบื่อหนายในสถานที่เดิมๆ เชน
 ในหองเรียน
 นอกหองเรียน (ชุมชน บริษัทเอกชน/สถานประกอบการ หนวยงานราชการ)
11. การพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทักษะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
นักศึกษามีการพัฒนาฝมือไดเปนอยางดี ยิ่งมีทักษะมาก ฝมือในการทํางานก็ยิ่งดี ซึ่งตัวนักศึกษาเองควรมี
การพัฒนาทักษะตัวเองอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของตน ดังนี้
 กระบวนการแกปญหา
 เชื่อมโยงศาสตรตางๆ เขากับกิจกรรมที่
หลากหลาย
 กระบวนการใหเหตุผล
 กิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค
 กระบวนการสื่อสาร
 การศึกษาตามอัธยาศัย
 สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
 ฝกปฏิบัติแสวงหาความจริงโดยใชแบบสอบถาม
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12. นักศึกษาควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยผูสอน ดังนี้
 ใหความรวมมือ ในกิจกรรม การเรียน การสอน ของอาจารยผสู อน
 มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน
 ทํางานเปนทีม รูจักการทํางานเปนทีม ชวยเหลือเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
13. ผูบริหาร ผูบริหารควรใหคําแนะนํา การสนับสนุนในทุกกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ
สงเสริมและใหความรูแกนักศึกษาอยางเต็มที่โดย
 กําหนดนโยบายนําสูการปฏิบัติ
 ใหรางวัลสนับสนุน
 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบ IT การพัฒนาทักษะผูสอน
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CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค
“งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน”

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 11 หนวยงาน จํานวน 38 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.กรุงเทพ
คุณอํานวย : ดร. วุฒิวัฒน คงรัตนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คุณลิขิต : นางนพรัตน ภัยวิมุติ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวชฎาจันทร
โชคนิรันดรชัย อาจารยประจํา มทร.กรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/
นําไปใชประโยชน สรุปโดยสังเขปดังนี้
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 ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. มีระบบและนโยบายสนับสนุนงานวิจัยทุกระดับชัดเจนตอเนื่อง/สํารวจบริบท เพื่อหา
โจทยวิจัย
2. รวมกลุมนักวิจัยใน/นอก เกิดกลุมวิจัย
3. สรางนักวิจัยรุนใหม/นักศึกษา
4. จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการนําเสนอ/ตีพิมพ
5. กําหนดเกณฑขั้นต่ําการทําวิจัยกับสายสอน
6. หาโจทยวิจัยจากชุมชน/ขยายพื้นที่วิจัย
7. สรางขวัญกําลังใจ
8. ใหองคกรภายนอก รัฐ เอกชน รวมกันในการวิจัย
9. วางแผน PDCA
P : วางแผนในขอเสนอโครงการวาจะนําไปใชอะไร
D : ศึกษาเกณฑ ดําเนินการตามขั้นตอน
C : กรรมการประเมินผลงาน ตรวจสอบ
A : แกตามขอเสนอผูทรง ตีพิมพ
10. ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
11. พัฒนาสิ่งประดิษฐที่อยูบนฐานของงานวิจัยพื้นฐาน
12. ทุนวิจัย ตองบูรณาการกับการเรียนการสอน
13. หัวของานวิจัยผูกกับภูมิปญญาทองถิ่น
14. มีการแลกเปลี่ยนอาจารยในและตางประเทศ
15. มีศิลปนแหงชาติเปนผูทรง
16. MOU กับตางชาติ
17. มีศิลปนเขารวมใน/นานาชาติ
 แนวปฏิบัติ
1) พัฒนาอาจารย
1.1 จัดโครงการเชิงกลยุทธ
1.2 ใหความรูเทคนิคการเขียนบทความวิจัย
1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ทคนิคการสรางสรรคงานศิลปะ
1.4 ศิลปนรวมกันปฏิบัติงาน ศิลปะตามความถนัด
1.5 อาจารยฝงตัวในชุมชนจะไดโจทยวิจัย ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต
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2) พัฒนาระบบสนับสนุน
2.1 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 สนับสนุนเงินทุนเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย
2.3 สรางทีมนักวิจัยพี่เลีย้ งที่เขมแข็ง
2.4 สรางเครือขายการเรียนรูในชุมชน
2.5 สรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรม
3) วางแผนรูปแบบการทําวิจัย
3.1 วิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยชุมชน/จังหวัด
3.2 โจทยวิจัยจากชุมชน/นิทรรศการ
3.3 การตีพิมพ
3.4 การนําไปใชประโยชน
3.5 วิจัยเครือขายทัง้ ในและนอกประเทศ
3.6 ใหผูเขารวมกิจกรรมทํา KM
3.7 บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 การนําไปใช
1. จํานวนบทความที่นําเสนอ : บทคัดยอ : สั้น กระชับ เตรียมตนฉบับตรงคําแนะนําของ
วารสารนั้น ๆ
2. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน : งานวิจัยใหม ทฤษฎีใหม ความคิดใหม
3. ตีพิมพ : จัดทําคูมือเผยแพรในหนวยงาน นําเสนอในการประชุมวิชาการ
4. จัดนิทรรศการ จัดแสดงผลงานพิพิธภัณฑ ตีพิมพผลงานในรูปของสูจิบัตร
5. บูรณาการกับการบริการวิชาการ
6. งานวิจัยที่ตอบโจทยของชุมชนได
7. งานวิจัยที่นําไปใชในทางการคา จะเกิดประโยชนไดเกิดจากความพรอมทั้งผูประกอบการ/
นักวิจัย
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา : สิทธิบัตร (5ป) / อนุสิทธิบัตร (3ป)

เทคนิคการขอสิทธิบัตร (นักวิจัยได Credit + เปนผูประดิษฐ)
1. เปนการประดิษฐใหม
2. มีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น
3. เปนการประดิษฐทสี่ ามารถใชในเชิงพาณิชยได
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 ปญหาอุปสรรค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาระการสอนมาก
ทํางานวิจัยจากความสนใจของตนเอง
การเบิกจายงบประมาณ
ระยะเวลาพิจารณางานวิจัย เพื่อการนําไปเสนอผลงานวิจัย
เกณฑการพิจารณาการใหทุนไปนําเสนองานวิจัยในตางประเทศ
งานศิลปะไมมีการตีพิมพ ไมมีการใชประโยชนที่ชัดเจนตามเกณฑตรวจประกันคุณภาพ
ความเบื่อหนายงานวิจัยที่ไมมีประโยชนของหนวยงานตาง ๆ ที่ไมเ กิดประโยชนตอ
ชุมชน ทําใหเปนอุปสรรคในการเขาถึงชุมชนของนักวิจัย
8. ขอจํากัดที่เกิดจากศักยภาพการเรียนรูของชุมชน
 แนวทางการแกปญหา
1. สงเสริมสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง
2. เพิ่มศักยภาพ หองปฏิบัติการ เฉพาะศาสตร
3. มีนักวิจัยประจําหองปฏิบัติการ
4. มีการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับเจาของโจทยวิจัย/วงวิชาการ หรือผูใชประโยชน
5. ตั้งหนวยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
6. การสรุปปญหา และแนวทางในการสรางงานวิจัยที่เปนไปไดในการถายทอด
7. เพิ่มพูนองคความรูของนักวิจัยใหมากขึ้น
8. สรางเครือขายชุมชนตอชุมชน ระหวางชุมชนกับนักวิจัย
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CoP 3 การบริการวิชาการ
“การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง”

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 11 หนวยงาน จํานวน 28 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.สุวรรณภูมิ
คุณอํานวย : ดร. ดิเรก ฉิมชนะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คุณลิขิต : นางสาวออมใจ บุญหนุน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
สรุปโดยสังเขปดังนี้
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มทร. รัตนโกสินทร
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง เรื่อง “ โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูพิการ”
ที่มา : เริ่มจากการที่วิทยาลัยราชสุดาซึ่งดูแลคนพิการมีฐานขอมูล งบประมาณเพื่อสรางที่อยู
อาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แตไมมีความรูดานวิศวกรรม จึง ไดเ ขามาประสานงานกับ สวพ. มทร.
รัตนโกสินทร หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย จึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้น โดยเริ่มจาก 1) สํารวจ
พื้นที่ อบต. ทาตลาด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2) วางแผน นํานักศึกษาลงไปปรับปรุงพื้นที่ 3) สราง
บานคนพิการ มี อบต. เขามาชวยเหลือ มีการอบรมใหความรูในการสรางบานและตอยอดมาเปนอิฐบล็อก
แลวจึงถายทอดความรูใหคนในชุมชน 4) สงมอบบาน โดยมีความรวมมือระหวาง อบต.และเครือขาย
ชุมชน
มทร. ศรีวิชัย
“การบริการวิชาการเพื่อสรางชุ
างชุมชนเขมแข็งเครื่องผลิตแปงสาคูสูชุมชน”
ที่มา : ภาคใตมีตนสาคูขึ้นอยูมากมายและใหคารโบไฮเดรตสูงมาก และจากการที่นโยบาย
คณะคือ บริการวิชาการที่ส รางความเขมแข็งอยางตอเนื่องและยั่ง ยืน จึง มีก ารประชุม กันในคณะและ
วิเคราะหดูวามีชุมชนไหนบางที่ตองการนวัตกรรมเขาไปชวยเรื่องการผลิตแปงสาคู จึงไดลงพื้นที่ “กลุม
อนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม” เพื่อสํารวจความตองการ
เปาประสงค : เพิ่มรายไดในครัวเรือน สรางอาชีพเสริม ชุมชนเขมแข็ง อนุรักษปาสาคู
ขั้นตอนการปฏิบัติ : ศึกษาเก็บ ขอมูล ประชุม วางแผน ออกแบบสรางเครื่อง ทดสอบ
เครื่อง อบรมถายทอดเทคโนโลยี สงมอบเครื่องใหชุมชนใชงาน และเก็บขอมูล/ติดตามผล
ผลสําเร็จที่ไดรับ : สรางอาคารเพื่อผลิตและถายทอดเทคโนโลยี แปงสาคู การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแปงสาคูและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากตนสาคู
มทร.กรุงเทพ
“โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิด”
ที่มา : ไดรับโจทยบ ริการวิชาการมาจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน
เครือขายภาคกลางตอนลาง ซึ่งเมื่อกอนชุมชนมีการแปรรูปปลาสลิดเปนปลาแดดเดียว กับปลาตากแหง
ยังไมมีความหลากหลาย จึงเปนโจทยใหมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไรใหปลาสลิดมีราคาแพงขึ้นและเก็บได
นาน จึงไดมาคิดแปรรูปเปนปลาสลิดรมควันและพัฒนามาเปนคั่วกลิ้ง ลูกชิ้น ไสกรอกอีสานและกุนเชียง
ปลาในปจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ : การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
ปจจัยแหงความสําเร็จ : ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ตรงความตองการของคนในชุมชน มี
ระบบการวางแผนที่ดี และมีการประชาสัมพันธที่ดี
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มทร.พระนคร
1. บริการวิชาการโดยใชงานวิจัย
2. บริการวิชาการ  การอานบทความ ระดับชาติ/นานาชาติ
 นําขอมูลงานวิจัยสิ่งประดิษฐสูการเปนฐานขอมูล
ระดับปฏิบัติการ
1. ดูปญหา ความตองการ ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ควรนํ าภูมิป ญ ญาท องถิ่น ไปแปรรูป แลวขายได การใหบ ริก ารดว ยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3. ออกสื่อประชาสัมพันธในทุกชองทางรับฟงคําติชม
4. ทรัพยากรมีเพียงพอ
ระดับนโยบาย
1. การจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และ
2. งบประมาณและผูรับผิดชอบ
บริการเฉพาะทาง
3. การประเมินผล
มทร.สุวรรณภูมิ
ที่มา : มาจากโครงการตนกลาอาชีพ มหาวิทยาลัยตองอบรมหลักสูตรใหประชาชนที่ตกงาน
หลักสูตร 3 เดือน จึงสงเจาหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปอบรมเรียนรูที่อําเภอบางไทร และกลับมา
จัดตั้งสุวรรณภูมิไฮโดรฟารม โดยรับคนเขามาอบรมและจัดทําแปลงสาธิต ซึ่งในครั้งแรกมีคนมาอบรม
ประมาณ 16 คน และนําผลิตผลออกขายในงานเกษตรแฟร มทร.สุวรรณภูมิ เปนครั้งแรก จนนําไปสู
ชุมชน เชน หมูบานรักไทย
ปจจัยแหง ความสําเร็จ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนพี่เลี้ยงใหอยางตอเนื่อง ดูปญหาที่
เกิดขึ้นแลวเขาไปชวยแกปญหาใหชมุ ชน
มทร. ตะวันออก
กระบวนการเสริมสรางชุมชนที่เขมแข็ง
1) วิเคราะหองคความรูภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2) สอบถามความตอ งการของชุ ม ชน หลั ง จากสอบถามความตอ งการ คณะฯ ทํา การ
คัดเลือกกลุมชุมชนเปาหมาย โดยไดเลือกกลุมไมตรีสุข ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
3) ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ป 2554 ไดเริ่มตนในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนไมตรีสุข
โดยเปนความตองการของชุมชน ไดแก การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา
แนวทางในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ป 2556 กลุมไมตรีสุข ไดบอกถึงความตองการมายังคณะฯ จึงไดจัดถายทอดความรูเรื่องการ
เลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไสเดือน
ป 2557 ไดมีการขยายเครือขายมายัง หมู 2 ต.จันทเขลม อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี โดยมี
สมาชิกกลุมไมตรีสุขไดเขารวมเปนวิทยากรในการถายทอดความรูดานการเลี้ยงไสเดือน
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สรุปกระบวนการดําเนินงาน
1) วิเคราะหองคความรูที่คณะฯ มี
2) ทําการสอบถามความตองการของชุมชน
3) กําหนดชุมชนเปาหมายของคณะฯ
4) ถายทอดความรูสูชุมชน โดยทุกสาขาวิชามีสวนรวม
5) ขยายเครือขายชุมชน โดยมีชุมชนเปาหมายรวมดําเนินการ
6) เกิดการเรียนรูดวยตนเองของชุมชน
7) สนับสนุนใหชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูและเปนชุมชนตนแบบแกผูสนใจ
มทร.ตะวันออก
“โครงการพัฒนาสื่อ e-learning ตามกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนประถมและมัธยม”
แผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความยั่งยืน E-learning ตามกลุมสาระการเรียนรู
1) กลุมภาษาตางประเทศ
6) กลุมสุขศึกษา พลศึกษา
2) กลุมคณิตศาสตร
7) กลุมศิลปะ
3) กลุมวิทยาศาสตร
8) กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
4) กลุมภาษาไทย
กลุมความรูทั่วไป
5) กลุมสังคมศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหนวยงานมีเว็บไซตในการรองรับสื่อ e-learning
2. เพื่อใหโรงเรียนมีสื่อ e-learning ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
การดําเนินการ
P : จัดเตรียมการ ติดตอวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ
D : การสรางเว็บ ไซตสําเร็จ รูป (CMS) เพื่อรองรับ สื่อ e-learning อบรมการสรางสื่อ
สําหรับ e-learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม 1, 2 ปฏิบัติการติดตั้งเว็บไซตและการ
upload และการตั้งคาตางของ e-learning
C : เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการใชแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจในการดําเนินงานและ
การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานเรื่องการติดตั้งเว็บไซตและการนําสื่อ e-learning ขึ้นสูเว็บไซต
A : นําผลการดําเนินการ ปญ หาที่ พบ หรือความตองการเพิ่มเติม ที่เกิดจากการอบรม
พัฒนาสื่อ e-learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงการ
เพื่อพัฒนาสื่อในกลุมสาระการเรียนรูถัดไป
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มทร.อีสาน
“ การบริ ก ารทางวิ ช าการเพื่ อ สร า งชุ ม ชนเข ม แข็ ง โดยยึ ด เทคโนโลยี เ ป น หลั ก
(Technology Base) กรณีเมากับความเขมแข็งของชุมชน”
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
1. ชุมชน (กลุมอินแปง จ.สกลนคร) มีความตองการเครื่องดื่มที่ผลิตจากผลไมทองถิ่น เพื่อ
ทดแทนน้ําอัดลม
2. นักวิจัย มทร.อีสาน หาศักยภาพของผลไมทองถิ่นในการแปรรูปเปนเครื่องดื่มผลไม (เมา
มะแงว ตะครอ)
3. นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากผลไมทองถิ่น (น้ําผลไม ไวน)
4. ถายทอดเทคโนโลยีการทําน้ําผลไม (น้ําเมาเขมขน น้ํามะแงวเขมขน) สูกลุมเกษตรกรอิน
แปลงและกลุมอื่น ๆ
5. กลุมเกษตรกรนําเทคโนโลยีไปใช (ผลิตน้ําผลไมทองถิ่น เพื่อบริโภคและจําหนาย)
6. นัก วิจัย/เจาหนาที่บริการวิชาการติดตามผลการนําเทคโนโลยีไปใชเ พื่อใหคําแนะนํา
ปรึกษารวมแกปญหา (ทั้งวิจัยและพัฒนา)
7. จัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเกษตรกร นักวิชาการ นักสงเสริมอยาง
ตอเนื่องในรูป แบบตาง ๆ เชนการประชุมเสวนา การศึกษาดูงาน การอบรม การประกวดผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ เปนตน
8. นําความรู ปญ หา ขอเสนอแนะที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปใชในการปฏิบัติง าน ตาม
ภาระหนาที่ของกลุมองคกรหรือหนวยงาน
9. การวิจัยตอยอด การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาด เทคนิคการผลิต การ
ขยายพันธุ สรรพคุณทางอาหารและยา เปนตน
10. จัดตั้ง ชมรมหมากเมาสกลนคร เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้ง ผูผ ลิตเมา ผูร วบรวม
ผลผลิตเมา ผูแปรรูปเมา ผูขายพันธเมาและนักวิชาการ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. มีกลุมเปาหมายที่ตองการใชเทคโนโลยีที่ชัดเจน
2. เจาหนาที่จัดการบริการวิชาการและนักวิจัยรักและเขาใจในการทํางานพัฒนาชนบท
3. เทคโนโลยีเหมาะสมกับศักยภาพของทองถิ่น
4. มีกิจกรรมตอเนื่องทั้งการวิจัย การพัฒนา (R&D) ควบคูกันไป
5. มีเครือขายสนับสนุน ทั้งสถาบันวิชาการ หนวยงานสงเสริม หนวยงานกํากับมาตรฐาน
6. การทํางานแบบมีสวนรวม ทํางานแบบบูรณาการ ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
7. ระยะเวลาในการดําเนินการที่ตอเนื่อง
ความรูจากการดําเนินโครงการ
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยยึดเทคโนโลยีเปนหลัก ตองยึดการทํางานแบบ R&D
การมีสวนรว ม การบูร ณาการกับ ผูเ กี่ ยวของทั้ง กลุม เปาหมายที่ใชเ ทคโนโลยีส ถาบันการศึก ษาและ
หนวยงานสงเสริมตาง ๆ

......39

การขยายผลของแนวทางปฏิบัติ
วิทยาเขตไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใชในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนผูเลี้ยงโคนม ใน
การพัฒนาการใชอาหารขนจากวัตถุดิบทองถิ่น ชุมชนผูผลิตขางฮาง ชุมชนผูเลี้ยงปลาหมอยักษราชมงคล
เปนตน
การสรางชุมชนเขมแข็ง โดยยึดพื้นที่เป นหลัก (Area Base) กรณีหมูบานราชมงคล ใน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
1. การเตรียมบุคลากรการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตองมีความรู
 แนวคิ ด หลั ก การการพั ฒ นา
 การเปนวิทยากรกระบวนการ
ชุมชนเขมแข็ง
 แนวคิดเชิงระบบ
 การวิจัยชุมชน
 การวิเคราะหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. การเตรียมชุมชน
 การเลือกชุมชนเขารวมโครงการ
 การทําความเขาใจกับชุมชน
กระบวนการดําเนินงาน
1. วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดการเรียนรูเพือ่ ปรับแนวคิด/ทัศนคติของคนในชุมชน
3. ทําแผนชุมชน โดยชุมชน
4. คัดเลือกกลุมคนเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามแผน
5. จัดการเรียนรูเทคนิคเฉพาะใหกลุมเปาหมาย
6. ดําเนินการทําแผน โดยมีตัวแทนชุมชนเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมตามแผน
7. ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษา
8. สรุปบทเรียน
9. ประเมินผล/ทบทวนแผน/ปรับแผน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การเลือกชุมชน/การทําความ
4. การจัดการเรียนใหกลุมคนเปาหมายที่เขา
เขาใจกับชุมชน
รวมกิจกรรม
2. การปรับแนวคิด/ทัศนคติของคน
5. การเตรียมบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในชุมชน
6. การติดตาม/ประเมินผล
3. การคัดเลือกคนเขารวมกิจกรรม
7. เครือขายสนับสนุน
ตามแผน
8. การทํางานแบบบูรณาการ/มีสวนรวม
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ความรู บทเรียนที่ไดรับ
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติตอแนวทางในการพัฒนาของคนในชุมชน คือปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการสรางชุมชนเขมแข็ง
การขยายผลแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ใชแนวทางการปฏิบัติที่ดีดังกลาวในการขยายผลหมูบานราชมงคลเพื่อเปนเปาหมายในการ
บริการทางวิชาการแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อใหเกิดผลผลิต/ผลลัพธที่เปนรูปธรรม
กับพื้นที่เปาหมาย
มทร.ลานนา
“กลไกการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง”
งานคลังความรูชุมชน
1. บริหารและพัฒนาองคความรู
2. บริการ/สืบคน/จัดการฐานขอมูล/KM/ประชาสัมพันธ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
4. สรางระบบจัดการฐานขอมูล/website (วิจัยและบริการวิชาการ)
งานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม การดําเนินงาน
1. ตนน้ํา วิเคราะหประเด็นปญหาและรวมจัดทําแผนกับชาวบาน โดยกระบวนการแบบ
มีสวนรวม ทีมโครงการยกระดับฯ และทีมงานคาราวานบริการวิชาการรวมกันประชาคมหาโจทยประเด็น
ปญหาชุมชน
2. กลางน้ํา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบานหาดผาขนแบบมีสวนรวมบนฐานการ
พึ่งพาตนเอง
3. ปลายน้ํา โครงการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานหวยลอย ตําบลภู
ฟา อ. บอเกลือ จ.นาน
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและสามารถแกไขปญหาอาชีพความยากจนชุมชนบานหวยลอย
โดยการถ า ยทอดความรู ท างวิ ช าการและทั ก ษะวิ ช าชี พ แบบบู ร ณาการ ทั้ ง ทางด า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม โดยสงเสริมใหชาวบานในชุมชนประกอบอาชีพเสริมเพื่อรายไดใหแกครัวเรือน เชน การเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน เปนตน
กลุมงานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี
งานสงเสริมบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพดานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี
 Project Manager : เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานบริการวิชาการ
 จัดทําโครงการฝงตัว : คลุกคลีกับชุมชน จัดทํา Village Profile
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งานคาราวานบริการวิชาการและจัดเก็บองคความรู
 เผยแพรองคความรู
 จัดเก็บองคความรู
งาน Credit bank/อบรม (ธนาคารอาชีพเพือ่ ปวงชน)
 ตะกราอาชีพ
 งานอบรมอาชีพ
 พัฒนาระบบ Credit bank
บริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี
 ใหบริการคําปรึกษา
 งาน อสวท.
 ถายทอดเทคโนโลยี
โครงการพิเศษ
ศูนยประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ
การสนับสนุนงานโครงการหลวง
 สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ โรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปและกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ศูนยเรียนรูโรงงานตนแบบ
 งานศูนยเรียนรูโรงงานผลิตน้ําดื่มตนแบบเพื่อการศึกษา
 งานศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก
 งานศูนยเรียนรูปุยอินทรียคุณภาพสูง
 สํานักพิมพ (จุลสาร/วารสาร)
มทร. ธัญบุรี
“คืนคุณคาคลองรังสิต ฟนชีวิตชุมชน”
ที่มา : จากการที่มีโ ครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน 84 หมูบาน ชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมองหาชุมชนใกล ๆ มหาวิทยาลัยแลวพบวาชุมชนในคลองรังสิตเริ่มหายไป
ซึ่งชุมชนในคลองรังสิตตั้งอยูตรงกลางระหวางความเกาและใหม มีถนน 8 เมตร อยูในแนวคันเขื่อนของ
กทม. และชุมชนกําลังถูกเทศบาลฟองรองและเปนชุมชนสุดทายที่มีชาวจีนดั้งเดิมอาศัยอยูชุมชนเดียว
การดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักในคุณคา
2. กระตุนใหเกิดความหวงแหน
3. สรางแนวทางการอนุรักษโดยการมีสวนรวมจากชุมชน
4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการดานการอนุรักษ
5. การพัฒนาชุมชนสูการเปนศูนยเรียนรูประวัติศาสตรคลองรังสิต
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
“เทคนิคการทํ
คการทําหนังตะลุง”
ที่มา : ในจังหวัดนครศรีธรรมราช การทําหนังตะลุงเปนภูมิปญญาทางชางพื้นบานที่สําคัญ มี
ประวัติความเปนมา มีการสืบ ตอภูมิปญ ญาที่ยาวนานและมีชางทําหนังตะลุง มากมาย จนพัฒ นาเปน
ลักษณะเฉพาะทั้งทางเทคนิควิธีการที่สืบตอแบบเกา และการสรางสรรค ประยุกต รูปแบบหนังตะลุงใหม
สิ่ง ที่ก ลาวมาควรคาตอการรวบรวม ทั้ง เทคนิค วิธีก าร การทําหนัง ตะลุง เพื่อเปนองคความรูสําหรับ
เผยแพรตอไป
อีกทั้งวิทยาลัยชางศิลปะนครศรีธรรมราช เปนวิทยาลัยดานศิลปะ สามารถนําองคความรูที่
ไดรับการปรับใชในการเรียนการสอน การทําวิจัย หรือสรางหลักสูตรวิชาชางทําหนังตะลุงเพื่อสืบทอดภูมิ
ปญญาใหยั่งยืนตอไป และไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการทําตัวหนัง
ตะลุง
เครื่องมือในการจัดการความรู
1. การคนหาความรู
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
(Knowledge Mapping)
5. การเขาถึงความรู
2. การสรางและแสวงหาความรู
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
7. การเรียนรู
คณะครู/อาจารย/นักเรียน/นักศึกษาบุคลากรในองคกรและประชาชนผูสนใจทั่วไปสามารถ
นําความรูที่ไดรับ จากการจัดทํา KM ไปใชในการอนุรัก ษห รือเปนแนวทางในการสร างสรรคผ ลงาน
ศิลปกรรมได
สรุปผลการจัดการความรูที่ไดรับ
1. ประวัติความเปนมา
2. เครื่องมือสําหรับแกะหนัง
3. ประเภทของสีที่ใชสี
4. หนังสัตวที่ใช
5. ขั้นตอนการทําหนังตะลุง
5.1 การเตรียมหนังสัตว
5.3 การแกะหนัง
5.2 การรางแบบตัวภาพลงบนแผน 5.4 การลงสีรูปหนัง
หนัง
5.5 การประกอบตัวหนังและการเขาตับรูปหนัง
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผูรูที่มีความเชี่ยวชาญดานการทําตัวหนังตะลุง จนเปนที่ยอมรับ
ไดแก นายหนังสุชาติ ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ เปนตน
2. การดําเนินงานไดรับ ความสนับ สนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป ตนสัง กัด รวมทั้ง
ผูบริหารวิทยาลัยไดใหความสนับสนุนเปนอยางดี
3. คณะทํางานมีความรูที่เกี่ยวของ ความรูดานศิลปะไทยที่เอื้อตอการดําเนินงาน
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CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม ประเทศอาเซียน

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 10 หนวยงาน จํานวน 22 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.พระนคร
คุณอํานวย : ผศ. เจทญา กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
คุณลิขิต : นางสาวทัศนีย นอยแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกองศิลปวัฒนธรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน สรุปโดยสังเขปดังนี้
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสของหนวยงาน
จุดออน
จุดแข็ง
1. ไมมีจุดขายทางวัฒนธรรม
1. ผูบริหารสนับสนุน
2. ทําใหบุคลากรสวนใหญไมสนใจ
2. มีทุนพอทํางาน
3. ไมมีผูรูสายตรง
3. ประสานงานเปนกลุม
4. ทีมงานทุมเท

44......

วิเคราะหความตองการของนักศึกษา บุคลากรและการเรียนรูวัฒนธรรม
องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่จะศูนยหาย
วางแผน กําหนดนโยบาย
วางแผนการเสนอของบประมาณดําเนินงานโครงการ
การดําเนินงานโครงการ
 มทร.ศรีวิชัย เนนเรื่องภาษาพั ฒนาความพร อมของนักศึก ษา เรียนรู ศิลปะวั ฒนธรรมของ
นักศึกษาอาเซียน ที่มาศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 มทร. กรุ ง เทพ เน น กิ จ กรรมร ว มกั บ ชุ ม ชน เน น การมี ส ว นร ว ม เพื่ อ การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียน
 มทร.พระนคร เนนการนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุมพัฒนาอาเซียน โดยนํา
นักศึกษาออกไปเผยแพรแลกเปลี่ยน
 มทร.รัตนโกสินทร เนนนิทรรศการทางศิลปะระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาและคณาจารย
 มทร. สุวรรณภูมิ เนนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ในแตละศูนยและเก็บรวบรวมองคความรู
ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและชุมชน
 มทร.ตะวันออก เนนการบูรณาการกับการเรียนการสอน นํางานศิลปวัฒนธรรมเขาไปกับวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มทร.อี ส าน เน น แลกเปลี่ ยนศิ ลปวั ฒนธรรม ลุม แมน้ํ า โขง ลาว เวีย ดนาม กั ม พูชา โดยมี
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเขามาศึกษาที่ มทร.
 มทร.ลา นนา เนน เก็บ รวบรวมองค ความรู การวิ จัย ทางศิล ปวั ฒ นธรรม โดยเน น การวิ จั ย
รวมกันระหวาง มทร. ชุมชน กลุมประเทศอาเซียน ซึ่งในที่นี้คือ ประเทศพมา ไดนําอาจารย
ไปฝงตัวเรียนรู การทําเครื่องเขินที่ประเทศพมา
 สถาบั นบัณฑิ ตพัฒนศิลป เนน การแลกเปลี่ยนศิ ลปวัฒ นธรรมการแสดงนาฏศิลปพื้ นบา น
รวมกับ มทร. อื่น ในอาเซียนและนานาชาติ เชน อินโดนีเซีย ปรีนังและอบรมภาษาอังกฤษ
การประเมินผลและนําผลไปปรับปรุง
1. โครงสรางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตกตางกัน
2. การนํานักศึกษาออกนอกประเทศ มีปญหาเรื่องการเบิกจาย เรื่องเอกสาร เรื่องระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การวางแผนที่ดี การทํางานสรางระบบการทํางานที่ดี
2. การประชาสัมพันธ
3. การประสานงาน
4. ศึกษาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา
5. ความตอเนื่องของกิจกรรม
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6. ความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
7. การ MOU กับกลุมประเทศอาเซียนและประเทศตาง ๆ
ปญหาการดําเนินงานและแนวทางแกไข
1. โครงสรางหนวยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตละ มทร. ไมสอดคลองกับการพัฒนาการ
ดําเนินงาน
2. เสนอที่ประชุม 9 อธิการ ถึงการนําเสนอโครงสรางของศิลปวัฒนธรรม
3. ปญหาการนํานักศึกษาไปเผยแพรตางประเทศ
4. เชิญนักศึกษาตางประเทศเขามารวมกัน
5. เสนอแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ออนไลน
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CoP 5 การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 11 หนวยงาน จํานวน 26 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.ธัญบุรี
คุณอํานวย : นายพงศพิชญ ตวนภูษา รองอธิการบดี
คุณลิขิต : นางวราภรณ อชานนท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวเตือนใจ สุตตา
ชัย บุคลากรชํานาญการพิเศษ และนางสาวปยวรรณ สนธิโสมพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การพิเศษ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ สรุปโดยสังเขปดังนี้
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องคประกอบของงาน (Human Resuurce Management)
1. การสรรหา คนเกง องคกรกาวไกล คนดี องคกรยั่งยืน
2. การพัฒนา
3. การรักษา
4. การใชประโยชน
สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. การสรางหนวยงานที่เปนระดับวิทยาลัย เพื่อบริหารภารกิจที่มุงสรางรายได มุงพัฒนาเฉพาะ
ทาง
2. สัญญาจางผูบริหารที่มีความสามารถมืออาชีพ
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เปน ผศ. รศ. และ ศ.
4. การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
5. พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ จัดหนวยงานสอบภายใน
6. การคัดเลือกบุคลากร การรักษาคนดี คนเกงและสรางบุคลากรรุนตอไป
7. การประเมินบุคลากร ดวยการใหระบบอิเลคทรอนิกส
8. การประเมินนําไปวิเคราะหเ พื่อพัฒ นาบุคลากรไดตรงตามความตองการมหาวิทยาลัยและ
บุคลากร
9. การพัฒนาคน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนที่เหมาะสม
10.การบริหารความคุมคาของหลักสูตร มีการยุบรวม
11.การพัฒนาบุคลากรจากการวิเคราะหขอมูลที่มีระบบ
12.การจัดทําแผนโดยใชขอมูลและมีการเชื่อมโยงพันธกิจเขาดวยกัน
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CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 11 หนวยงาน จํานวน 45 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.ตะวันออก
คุณอํานวย : นายสุรินทร พรหมนุรักษกิจ ผูชวยอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ
คุณลิขิต : นางสาวศิริพร รุงแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
คน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จ สรุปโดยสังเขปดังนี้
 มทร.ศรี วิชั ย มี คูมื อประกั นคุ ณภาพเปน เครื่อ งมือ นํ าวงจรคุณภาพ PDCA ประยุก ตก าร
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ใหทุกคนทุกหนวยงานมีสวนรวมในทุกกระบวนการ “รู เขาใจ และกาว
ไปดวยกัน”
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 มทร. กรุ งเทพ ปรั บ กระบวนการระบบการประกั น คุ ณภาพให ชั ด เจน กระชั บ รวดเร็ ว

วิเคราะหกระบวนการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ มีผูรับผิดชอบ นําประสบการณและปญหาที่พบมาแกไข
ปญหา
 มทร.พระนคร นํ า ระบบเทคโนโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) มาใช ใ นการติ ด ตามระบบประกั น
คุณภาพ IQA-CDS ตาม RMUTP MODEL ติดตามการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง (ทุกรอบ 4 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน) ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามระบบ
 มทร. รั ตนโกสินทร มุง เรียนรูจ ากขอผิด พลาดจนเปนแนวปฏิบัติที่ ดี ผูบ ริหารเป นผูมีสวน
สําคัญในการผลักดันใหบุคลากรตื่นตัว นําหลัก 2ป+1ป (ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เปลี่ยนทัศนคติและ
ทีมงานทุกคนมีสวนรวม) สรางวัฒนธรรมคุณภาพแกปญหา 3ม (เมค+โม+มั่ว)
 มทร.อีสาน งานประกันคุณภาพเกิดขึ้นไดเพราะคุณภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) หลัก
เลี่ยง 7 คําพูดที่คนประสบความสําเร็จเคาไมพูดกัน
1) นั่นไมอยูในหนาที่ของฉัน
2) ฉันไมรูฉันทําไมไดหรอก
3) มันไมใชความผิดของฉัน
4) ฉันไมตองการความชวยเหลือจากใคร
5) มันไมยุติธรรม
6) เราทําแบบนี้มากันเสมอ
7) ไดแคนี้ก็บุญแลว
 มทร. ลานนา กัลยาณมิตรภายในองคกรเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ ผสมรูปแบบ
การทํางานที่เปนทางการและไมทางการ
 มทร. สุวรรณภูมิ นําระบบประกันคุณภาพ ISO มาประยุกตใชกับระบบการประกันคุณภาพ
ปจจุบันสามารถพั ฒนา SOP โดยมีคณะทํางานวิเคราะหกระบวนการแบงออกเปน 6 กลุมไดแลว 22
กระบวนการ
 มทร.ธัญบุรี นํามาตรฐานคุณภาพระดับสากล (AUN-QA) มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยเริ่มนํารองใน 3 หลักสูตร กําหนดเปาหมายประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA ภายใน 2558
มทร.ธัญบุรี รับเปนแมขาย “เครือขายการประกันคุณภาพ 9 มทร.+2”
 มทร.ตะวันออก การวางแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมินสรางความตระหนักและการ
รับรูในการบุคลากรไดดี
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียนรูจาก
จุ ด แข็ ง /สํ า เร็ จ ป ญ หา อุ ป สรรค ความเสี่ ย ง
เปลี่ยนทัศนคติ “แขงขัน เปน แบงปน” ปจจัยแหง
ความสําเร็จเกิดจากองคประกอบตาง ๆ รวมกัน
ไดแก ผูบริหาร ทัศนคติ เต็มเวลา และทีม
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CoP 7 การพัฒนานักศึกษา
“การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา”

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี 10 หนวยงาน จํานวน 28 คน ประกอบดวย
ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.รัตนโกสินทร
คุณอํานวย : นางสาววาสุกาญจน งามโฉม ผูอํานวยการกองสหกิจศึกษา
คุณลิขิต : นายเมธิชญญ ปรัชญชญางกูร นักวิชาการศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
5
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
คน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
คน
 สถาบันการพลศึกษา
1
คน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
สรุปโดยสังเขปดังนี้
ดําเนินการตามวงจร PDCA
1. วางแผน (Plan)
1.1 กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน
1.2 กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดได
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1.3 กําหนดขั้นตอนวิธีการและระยะเวลา
1.4 จะทําอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไร ทําไมและดวยวิธีการใด
1.5 (5 W 1 H = What/Where/When/Who/Why and How)
2. ปฏิบัติ (Do)
2.1 ทําความเขาใจในวิธีการทํางาน
2.2 ลงมือปฏิบัติตามแผน
3. ตรวจสอบ (Check)
3.1 การตรวจสอบความกาวหนาของงานและประเมินผล
3.2 เพื่อติดตามความคืบหนา
3.3 ดูผลสําเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน
4. ปรับปรุง (Act)
4.1 จากผลการประเมินในขอ 3 หากการปฏิบัติเปนที่นาพอใจก็จัดให
4.2 เปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง
4.3 ใหกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป
4.4 แกไขที่ตนเหตุ ถาผลงานที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย
4.5 ถาพบความผิดปกติใด ๆ ใหสอบสวน คนหา สาเหตุ แลวทําการปองกัน
4.6 แกไขเพื่อมิใหมีความผิดปกติเกิดขึ้นซ้ําอีก
4.7 พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทํางานนั้น ๆ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การมีเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขา ชมรม และชุมชน ในการวางแผน
และบูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกัน
2. การมีเครือขายกิจกรรมรวมกันของกิจกรรมนักศึกษากับชุมชนและหนวยงานภายนอก
3. การมี Team Work ที่มีประสิทธิภาพ
4. การสื่อสารและการประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
5. การมีอาจารยที่ปรึกษามาชวยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ผลลัพธ
1. ผูประกอบการหรือชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนักศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีมากขึ้น
3. การมีผูสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทําใหลดคาใชจายของสโมสรนักศึกษาได
4. กิจกรรมนักศึกษาไดมีการสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ
5. นักศึกษาอยูในสังคมมหาวิทยาลัยทั้งในดานวิชาการและกิจกรรมอยางมีความสุข
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การแสดงในพิธีเปดและพิธีปด

การแสดงพิธีเปดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชื่อชุด “มโนราหโบราณ”

การแสดงพิธีปดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชื่อชุด “เอกลักษณไทย”
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นิทรรศการและการแสดงสินคาชุมชน
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งบประมาณ
เงินงบประมาณที่ใชดําเนินการโครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แหง แหง ละ 150,000 บาท เปนเงิน 1,350,000 บาท และเงินคาลงทะเบียนผูเ ขารวม
โครงการคนละ 1,000 บาท จํานวน 35 คน เปนเงิน 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,385,000 บาท โดยมี
คาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการฯ จํานวน 1,362,817 บาท เงินคงเหลือ 22,183 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายการ
รายได
รายไดจากเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ 9 มทร. @ 150,000 บาท
รายไดคาลงทะเบียนเพิ่มเติม (35 คน * 1,000 บาท)
คาใชจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและนักศึกษา
คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาที่พัก (นักศึกษาตางชาติ, ชุมชน, คณะกรรมการตัดสิน)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (นักศึกษาตางชาติ, ชุมชน, คณะกรรมการตัดสิน)
คาเงินรางวัลสําหรับผูชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
คาจางเหมาบริการ
คาวัสดุ
คาเชาชุด แตงหนา นักแสดงพิธีเปด-ปด
คงเหลือ

จํานวนเงิน (บาท)
1,385,000
1,350,000
35,000
1,362,817
69,000
25,000
580,090
25,450
68,880
46,000
275,243
228,154
45,000
22,183
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การประเมินผล
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินความพึง พอใจในการจัดประชุมสัม มนา
เครือขายการจัดการความรู ฯ ในครั้งนี้ ซึ่ง ประกอบดวยผูมีสวนรวมในการประชุมที่หลากหลายกลุม
หลากหลายกิจกรรม ทั้งบุคลากรภายใน/ภายนอกเครือขาย คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/เจาหนาที่/
ผูผานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
โดยการประเมิน นี้มีจุดประสงคเ พื่อใหท ราบถึง ประสิท ธิภาพประสิท ธิผ ลของการดําเนินงาน
ประโยชนและความคุมคา และการนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งตอไป
ซึ่งจัดเก็บขอมูลดวยแบบประเมินความพึงพอใจ แบงเปน 4 สวนหลัก คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
และนําเสนอผลการวิเคราะหและประเมินโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย
ความถี่ รอยละ ตารางและกราฟแสดงขอมูล และความเรียงในการบรรยายขอมูล โดยมีเกณฑในการ
ประเมินผลดวยคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีคาชวงคะแนนดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
ซึ่งมีรายละเอียดนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้
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ขอมูลทั่วไป

จากการสํารวจผูเขารวมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 351 คน มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 185 คน
คิดเปนรอยละ 52.71 โดยมี มทร.ลานนา และ มทร.ตะวันออก ตอบแบบประเมินครบ 100% รองลงมา
คือ มทร.ศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 92.31 มทร.ธัญบุรี คิดเปนรอยละ 60.87 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รอยละผูตอบแบบประเมินของแตละหนวยงาน
หนวยงาน
มทร.ลานนา
มทร.พระนคร
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวันออก
มทร.อีสาน
มทร.ธัญบุรี
มทร.กรุงเทพ
มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ศรีวิชัย
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อื่นๆ (มหิดล)

จํานวน จํานวนผูตอบแบบ รอยละของผูตอบ
รอยละของผู
ยละของผูตอบ
ผูเขารวมงานแต
ประเมิ
ประเมินแตละ แบบประเมินแต แบบประเมินทั้งหมด
ละหนวยงาน
หนวยงาน
ละหนวยงาน
32
32
100.00
17.30
31
8
25.81
4.32
47
26
55.32
14.05
20
20
100.00
10.81
23
9
39.13
4.86
23
14
60.87
7.57
32
4
12.50
2.16
17
6
35.29
3.24
65
60
92.31
32.43
7
0
0.00
0.00
22
5
22.73
2.70
32
1
3.13
0.54
รวม
351
185
52.71
100.00
รอยละของผู ตอบแบบประเมินทั้งหมด

40
30
20
10
0
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32.43
17.30

14.05
4.32

10.81

4.86 7.57 2.16 3.24

0.00 2.70 0.54

โดยผูต อบแบบประเมินเปนเพศชายรอยละ 41.08 เพศหญิงรอยละ 57.30 ซึ่งสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 40.54 และรองลงมาคืออายุ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.03 มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.11 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
36.22 โดยมีสถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.49 รองลงมาเปนอาจารย
คิดเปนรอยละ 28.11 และผูบริหาร คิดเปนรอยละ 14.59 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ขอมูลทั่วไป
รอยละ
ความถี่
เพศ
ชาย
หญิง

185
76
106

100.00
41.08
57.30

ไมตอบ
อายุ
15-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป
ไมตอบ
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมตอบ
สถานภาพ
ผูบริหาร
อาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
ตัวแทนชุมชน
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ
ไมตอบ

3
185
11
75
45
50
4

1.62
100.00
5.95
40.54
24.32
27.03
2.16

12
67
89
11
6

6.49
36.22
48.11
5.95
3.24

27
52
86
11
6
0
1
2

14.59
28.11
46.49
5.95
3.24
0.00
0.54
1.08

แผนภูมิ
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การจัดกิจกรรมในโครงการ

ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการในภาพรวมระดับมาก ( ̅ = 4.08,
SD = 0.67) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ
เรื่อง “Cross Culture” ในระดับมาก ( ̅ = 4.13, SD = 0.67) รองลงมาคือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนในระดับมาก ( ̅ = 4.11, SD = 0.72) โดยในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ชุมชนนักปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจสูงที่สุดใน CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.17, SD = 0.68) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ภาพรวม
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ
ภาพรวม
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู
ดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุม ชนและ
ประชาคมอาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
ชน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู แนวปฏิ บัติที่ ดีของนั กศึก ษาชาวตางชาติ เรื่อ ง “Cross
Culture”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ

S D.

ระดับ

4.03

0.64

มาก

4.07

0.62

มาก

4.08
4.11
4.13

0.63
0.72
0.67

มาก
มาก
มาก

4.09

0.70

มาก

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน
การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียน
CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา

4.12
4.05
4.03
4.14

0.70
0.79
0.69
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.17
4.01

0.69
0.68
0.71

มาก
มาก
มาก

การจัดกิจกรรมในโครงการในภาพรวม

4.08

0.67

มาก

CoP 1
CoP 2
CoP 3
CoP 4

4.20
4.10
4.00
3.90
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4.03

4.07

4.08

4.11

4.13

4.09

4.14

4.12
4.05

4.03

4.17
4.11
4.01

ในดานความรูที่ไดรับ ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ( ̅ = 4.06, SD =
0.65) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.15, SD = 0.63) รองลงมาคือ CoP 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนในระดับมาก
( ̅ = 4.14, SD = 0.64) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง
“Cross Culture”ในระดับมาก ( ̅ = 4.09, SD = 0.65) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ดานความรูที่ไดรับ
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการ
ดานความรูทได
ี่ ไดรับ
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณา
การการจั ด การความรู สู ชุ ม ชนและประชาคม
อาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
ชน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
นักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง “Cross Culture”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ
CoP 1 การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต :
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย น
เปนสําคัญ
CoP 2 งานวิจัย และงานสร างสรรค : งานวิจั ย
เพื่ อ กา รตี พิ มพ เผย แ พ ร / นํ า ไ ปใ ช
ประโยชน
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
CoP 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : การ
เผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
CoP 5 กา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร : กา รบริ หา ร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มา
ใชในกิจกรรมนักศึกษา
ดานความรูที่ไดรับ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

SD. ระดับ ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย
4.03 0.64 มาก

ถี่ ละ ถี่ ละ
38 21.59 107 60.80

ถี่ ละ
30 17.05

ถี่ ละ
1 0.57

ถี่ ละ
0 0.00

4.02 0.61 มาก

33 18.75 116 65.91

25 14.20

2 1.14

0 0.00

4.07 0.59 มาก

36 20.69 116 66.67

21 12.07

1 0.57

0 0.00

4.07 0.75 มาก
4.09 0.65 มาก

27 27.55
21 25.61

55 56.12
47 57.32

12 12.24
14 17.07

4 4.08
0 0.00

0 0.00
0 0.00

4.08 0.68 มาก
4.08 0.76 มาก

15 28.85

28 53.85

7 13.46

2 3.85

0 0.00

4.04 0.79 มาก

15 28.85

26 50.00

9 17.31

2 3.85

0 0.00

4.02 0.68 มาก

12 24.00

27 54.00

11 22.00

0 0.00

0 0.00

4.14 0.64 มาก

14 28.00

29 58.00

7 14.00

0 0.00

0 0.00

4.05 0.62 มาก

12 21.82

34 61.82

9 16.36

0 0.00

0 0.00

4.15 0.63 มาก

15 28.30

31 58.49

7 13.21

0 0.00

0 0.00

4.07 0.64 มาก

10 23.81

25 59.52

7 16.67

0 0.00

0 0.00

4.06 0.65 มาก
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ในดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใช ผูเขารวมโครงการสัมมนาฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
( ̅ = 4.11, SD = 0.68) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก ( ̅ = 4.19, SD = 0.74) รองลงมาเทากัน 3 กิจกรรม
ในระดับมาก ( ̅ = 4.17) คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง
“Cross Culture” (SD = 0.69) CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (SD = 0.62) และ CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก (SD = 0.76) รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใช
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการ
กรรมในโครงการ
ดานการนํ
นการนําประโยชนที่ไดรับไปใช
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซี
ชนและประชาคมอาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณา
การการจั ด การความรู สู ชุ ม ชนและประชาคม
อาเซียน”
น”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
ชน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
นักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง “Cross Culture”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ
CoP 1 การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต :
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย น
เปนสําคัญ
CoP 2 งานวิจัย และงานสร างสรรค : งานวิจั ย
เพื่ อ กา รตี พิ มพ เผย แ พ ร / นํ า ไ ปใ ช
ประโยชน
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
CoP 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : การ
เผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
CoP 5 กา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร : กา รบริ หา ร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มา
ใชในกิจกรรมนักศึกษา
การนําประโยชนที่ไดรับไปใช
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มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

SD. ระดับ ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย
4.03 0.64 มาก

ถี่ ละ
31 21.23

ถี่ ละ
90 61.64

ถี่ ละ
24 16.44

ถี่ ละ
1 0.68

ถี่ ละ
0 0.00

4.12 0.62 มาก

37 25.34

91 62.33

17 11.64

1 0.68

0 0.00

4.09 0.68 มาก

36 25.00

88 61.11

18 12.50

1 0.69

1 0.69

4.16 0.68 มาก
4.17 0.69 มาก

25 31.25
22 31.88

44 55.00
38 55.07

10 12.50
8 11.59

1 1.25
1 1.45

0 0.00
0 0.00

4.11 0.73 มาก
4.17 0.62 มาก

12 28.57

25 59.52

5 11.90

0 0.00

0 0.00

4.07 0.80 มาก

14 32.56

19 44.19

9 20.93

1 2.33

0 0.00

4.05 0.71 มาก

11 26.83

21 51.22

9 21.95

0 0.00

0 0.00

4.14 0.72 มาก

13 30.95

23 54.76

5 11.90

1 2.38

0 0.00

4.17 0.76 มาก

17 36.17

22 46.81

7 14.89

1 2.13

0 0.00

4.19 0.74 มาก

17 36.17

23 48.94

6 12.77

1 2.13

0 0.00

3.94 0.79 มาก

8 22.22

20 55.56

6 16.67

2 5.56

0 0.00

4.11 0.68 มาก

ภาพรวมของการจัดโครงการ

ผูเ ขาร วมโครงการฯ พึ ง พอใจในภาพรวมของการจัด โครงการในระดั บ มาก ( ̅ = 4.04,
SD = 0.69) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นเรื่องความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการนี้ในภาพรวมใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.14, SD = 0.66) รองลงมาคือ ประเด็นเรื่องการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.10, SD = 0.66) และพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ = 4.06) เทากัน 2 ประเด็นเรื่องคือ
ความเหมาะสมของการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” (SD = 0.61) ความ
เหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ (SD = 0.70) รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
SD. ระดับ ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย ความ รอย
ถี่ ละ
ถี่ ละ ถี่ ละ
ถี่ ละ
ถี่ ละ
ความเหมาะสมของการจั ด แสดงผลงาน 4.04 0.61 มาก 37 20.11 117 63.59 28 15.22
1 0.54
0 0.00
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน”
น”
ความเหมาะสมของการจั ด แสดงผลงาน 4.06 0.61 มาก 38 20.65 119 64.67 23 12.50
2 1.09
0 0.00
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
ชน”
ความเหมาะสมของการจัดแสดง “สินคาของ 3.95 0.73 มาก 36 19.57 108 58.70 32 17.39
5 2.72
1 0.54
ชุมชนและนักศึกษาของแตละหนวยงาน”
ยงาน”
ค ว า มเ หมา ะ ส มข อ ง เ อกส า ร ประ กอ บ 3.94 0.68 มาก 33 18.03 109 59.56 35 19.13
4 2.19
0 0.00
การสัมมนา
ความเหมาะสมในการประชาสั ม พั น ธ แ ละ 4.03 0.77 มาก 45 24.46 108 58.70 22 11.96
6 3.26
2 1.09
การตอนรับ
ความเหมาะสมของสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวย 4.05 0.71 มาก 44 23.91 110 59.78 24 13.04
4 2.17
1 0.54
ความสะดวก
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 4.06 0.70 มาก 47 25.54 104 56.52 28 15.22
4 2.17
0 0.00
การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
4.10 0.66 มาก 47 25.54 111 60.33 22 11.96
3 1.63
0 0.00
ความพึ ง พอใจกั บ การเข า ร ว มโครงการนี้ 4.14 0.66 มาก 51 27.72 110 59.78 19 10.33
3 1.63
0 0.00
ในภาพรวม
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.04 0.69 มาก

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ

4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80

......63

ขอเสนอแนะ

จํานวนผูใหขอเสนอแนะ 17 คน คิดเปนรอยละ 9.19 ของผูตอบแบบประเมิน โดยเสนอแนะใน
ดานความพึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และเสนอแนะในดานสิ่งที่ควรตองปรับปรุง /
ปญหาที่พบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ขอเสนอแนะในการจัดโครงการ
สิ่งที่พึงพอใจ

สิ่งที่ควรตองปรับปรุง/ปญหาที่พบ

 สถานที่จัดงาน
 การจัดงาน
สถานที่จัดงานเหมาะสม
1) ระยะเวลาในการจัดสั้นไป 2) ปรับปรุงบางหัวขอใหตรงประเด็นหรือหัวขอ
ของโครงการ 3) การใหประกาศนียบัตรควรเขียนชื่อคนในทีมใหครบทุกคน
 การตอนรับ
ระวั ง เรื่ อ งการสะกดชื่ อ นามสกุล ผิ ด ทํา ให เสี ย ความรู สึ ก 4) ควรมี ก าร
ประทั บ ใจการต อ นรั บ อธิ ก าร/
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ ใหผูเขารวมงานเขารวม
ผูบริหารและผูจัดใหการตอนรับดูแล
ฟงการนํา เสนอผลงานให มากกว านี้ เชน นศ.จะสามารถนํ าสิ่ง เหลา นี้ไ ปใช
ใส ใ จอย า งอบอุ น และเป น กั น เอง
พัฒนาการเรียนได 5) CoP งานวิจัยควรเปนเรื่องการใช KM มาขับเคลื่อน
ตอนรับเปนอยางดี
งานวิจัย ไมใชนํางานวิจัยมานําเสนอ 6) เอกสารในเลม แนวปฏิบัติที่ดีใหเปน
 การจัดงาน/การแสดง
ฉบับเต็มและทําเปน CD 7) PPT ที่นํามาเสนอใหนํามาลงในเครื่องกอ น
จัด งานได ดี การแสดงมโนราหส วย
นําเสนอ 8) ครั้งตอไปควรเพิ่มกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นหรือชุมชนใน
มาก KM Night Party ดีมากๆ
พื้นที่ใกลเคียง จะทําใหกิจกรรมนาสนใจมากขึ้น และสมาชิกไดมีโอกาสสราง
ความสัม พัน ธกั นมากขึ้น เนื่อ งจากชว งเวลาเขา กลุ ม CoP ตอ งเรง รีบ สรุ ป
นําเสนอ ไมมีโอกาสสรางความสัมพันธเพื่อรูจักกันมากเทาที่ควร
 การจัดแสดงนิทรรศการ
1) การจัดแสดงผลงาน/สินคาชุมชนของแตละหนวยงานนอยเกินไป นาจะมี
เครือขายชุมชน นศ. เขารวมมากวานี้ และมีการเชิญชวนประชาสัมพันธใหเขา
ชมงานมากกวานี้ 2) บริเวณบูธแสดงสินคาทุก มทร. ควรมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวก
 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) เครื่ องเสี ยงในหอประชุ ม 2) ควรปรับ ปรุ งระบบเครื่ องเสี ยงในหอ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู 3) สัญญาณ wifi ใชไมไดตลอดโครงการ 4) หองน้ําชั้น 2
มีกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก 5) ควรจัดอาหารกลางวันเปนโตะจีน 6) นาจะมีการ
จัดชมเมืองเกาใหผูรวมงามตามความสนใจ
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ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่ ๑๑๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๘
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)
.................................................
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) ณ อาคาร
เฉลิ มพระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริ ห ารธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย สงขลา
ระหวางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑.๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑.๑๐ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
๑.๑๑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๑.๑๒ ผศ. เฟองฟา
เมฆเกรียงไกร
มทร.พระนคร
๑.๑๓ นางจิราภรณ
สัพทานนท
มทร.กรุงเทพ
๑.๑๔ ผศ. คมเดือน
โพธิสุวรรณ
มทร.ตะวันออก
๑.๑๕ ดร. วิชัย
พยัคฆโส
มทร.ธัญบุรี
๑.๑๖ นางศิริรัตน
ภาศักดี
มทร.รัตนโกสินทร
๑.๑๗ ดร. ภาสวรรธน
วัชรดํารงศักดิ์
มทร.ลานนา
๑.๑๘ นายพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
มทร.สุวรรณภูมิ
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑.๑๙ นางชุดาภัค
๑.๒๐ รศ.ดร. ชาญชัย
๑.๒๑ นางสาวอุษาภรณ
๑.๒๒ ผศ. บรรเจิด
๑.๒๓ ผศ. สุเทพ
๑.๒๔ รศ. มุกดา
๑.๒๕ ผศ. ยงยุทธ
๑.๒๖ ผศ. ยุทธนา
๑.๒๗ นายสุรพงษ
๑.๒๘ ผศ. กฤษฎา
๑.๒๙ ดร. ยุทธนา
๑.๓๐ รศ. จารุยา
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการฝายวิชาการ
๒.๑.๑ ผศ. บรรเจิด
๒.๑.๒ ผศ. เฟองฟา
๒.๑.๓ ผศ. จิราภรณ
๒.๑.๔ ผศ. คมเดือน
๒.๑.๕ ผศ.ดร. สมหมาย
๒.๑.๖ ผศ.ดร. อุดมวิทย
๒.๑.๗ นายภฤศพงศ
๒.๑.๘ ผศ. กฤษฎี
๒.๑.๙ ผศ.ดร เฉลิมพล
๒.๑.๑๐ รศ.ดร. ชาญชัย
๒.๑.๑๑ นางกัญญา
๒.๑.๑๒ นายวิภาค
๒.๑.๑๓ นายพิทักษ
๒.๑.๑๔ นายตอยศ
มีหนาที่
๑.
๒.
๓.
4.

เดชพันธ
ศิริพันธุ
บุญเรือง
กาญจนเจตนี
ชูกลิ่น
สุขสวัสดิ์
หนูเนียม
พงศกร
ถาวโรจน
พราหมณชูเอม
พงษพิริยะเดชะ
ขอพลอยกลาง

มทร.อีสาน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กาญจนเจตนี
เมฆเกรียงไกร
พงษศรีทัศน
โพธิสุวรรณ
ผิวสอาด
ไชยสกุลเกียรติ
เพชรบุล
สุขฉายี
เยื้องกลาง
ศิริพันธุ
ทองมั่น
อรรจนกุล
สถิตวรรธนะ
เจริญ

มทร.ศรีวิชัย
มทร.พระนคร
มทร.กรุงเทพ
มทร.ตะวันออก
มทร.ธัญบุรี
มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ลานนา
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.อีสาน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ติดตอประสานงานและเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายทางวิชาการ
วางแผน เตรียมงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
รวบรวมและจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อแจกผูเขารวมโครงการฯ
รวบรวมองคความรูจากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อถายทอดผานเว็บไซตการจัดการความรูของเครือขายฯ
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๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยแ ละบุคลากรสายสนับสนุน “การบูรณา
การการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
๒.๒.๑ รศ. มุกดา
สุขสวัสดิ์
มทร.ศรีวิชัย
ประธาน
๒.๒.๒ ผศ. ดวงแข
สุขโข
มทร.พระนคร
กรรมการ
๒.๒.๓ นางกุลชยา
พงษแสวง
มทร.กรุงเทพ
กรรมการ
๒.๒.๔ นายสุรินทร
พรหมนุรักษกิจ มทร.ตะวันออก
กรรมการ
๒.๒.๕ รศ.ดร. อุษาพร
เสวกวิ
มทร.ธัญบุรี
กรรมการ
๒.๒.๖ นางสาวชฎาณัฎฐ
ปยะวิบูลย
มทร.รัตนโกสินทร
กรรมการ
๒.๒.๗ ดร. แมน
ตุยแพร
มทร.ลานนา
กรรมการ
๒.๒.๘ นายสุวุฒิ
ตุมทอง
มทร.สุวรรณภูมิ
กรรมการ
๒.๒.๙ ผศ. สุนทร
สงตรัส
มทร.อีสาน
กรรมการ
๒.๒.๑๐ นายมานะ
ภูหลํา
สถาบันการพลศึกษา
กรรมการ
๒.๒.๑๑ นางวาสนา
บุญญาพิทักษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรรมการ
๒.๒.๑๒ นายประเสริฐ
ทองหนูนุย
มทร.ศรีวิชัย
กรรมการ
๒.๒.๑๓ นางลักษมี
วิทยา
มทร.ศรีวิชัย
กรรมการ
๒.๒.๑๔ นายไชยยะ
ธนพัฒนศิริ
มทร.ศรีวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒.๑๕ นางสาวปุณฑริก
เกิดทิพย
มทร.ศรีวิชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด
๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper
๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด
๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประเมินผลโครงการ
๖. จัดทําเลมบทความ
๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร
๒.๓ คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน”
๒.๓.๑ ผศ. บรรเจิด
กาญจนเจตนี
มทร.ศรีวิชัย
ประธาน
๒.๓.๒ นายสุนทร
เหรียญจื้อ
มทร.พระนคร
กรรมการ
๒.๓.๓ นายวุฒิวัฒน
คงรัตนประเสริฐ มทร.กรุงเทพ
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาววีณัฐกานต
รัตนธีรวงศ
มทร.ตะวันออก
กรรมการ
๒.๓.๕ ผศ. ไพบูลย
แยมเผื่อน
มทร.ธัญบุรี
กรรมการ
๒.๓.๖ นางนิลุบล
ขอรวมเดช
มทร.รัตนโกสินทร
กรรมการ
๒.๓.๗ ผศ. สมเกียรติ
วงษพานิช
มทร.ลานนา
กรรมการ
๒.๓.๘ นายเอกชัย
เนาวนิช
มทร.สุวรรณภูมิ
กรรมการ
๒.๓.๙ ผศ. ชูชัย
ต.ศิริวัฒนา
มทร.อีสาน
กรรมการ
๒.๓.๑๐ ผศ. จันทรเพ็ญ
ศิริพันธุ
สถาบันการพลศึกษา
กรรมการ
๒.๓.๑๑ นายอํานวย
นวลอนงค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ
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๒.๓.๑๒ นายวิภาค
๒.๓.๑๓ นายพิทักษ
๒.๓.๑๔ นายตอยศ

อรรจนกุล
สถิตวรรธนะ
เจริญ

มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด
๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper
๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด
๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประเมินผลโครงการ
๖. จัดทําเลมบทความ
๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร
๒.๔ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
๒.๔.๑ ผ.ศ. ปยะ
ประสงคจันทร
๒.๔.๒ ผศ. ลักขณา
จาตกานนท
๒.๔.๓ นายณรงคฤทธิ์
ทองอุบล
๒.๔.๔ นางสาวสุชาดา
ทาวลอม
๒.๔.๕ นายวิรัช
โหตระไวศยะ
๒.๔.๖ นายสุเทพ
จอยศรีเกตุ
๒.๔.๗ รศ.ดร. พรหทัย
ตัณฑจิตานนท
๒.๔.๘ ผศ. ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ
๒.๔.๙ นางชุดาภัค
เดชพันธ
๒.๔.๑๐ นายฤทธินาท
สุวรรณบูรณ
๒.๔.๑๑ นางสาวจําลอง
แจมนาม
๒.๔.๑๒ นางสาวอารีย
แกวมณี
๒.๔.๑๓ นางสาววิจิตรา
ชวยแกว
๒.๔.๑๔ นางวศินี
จิตภูษา
๒.๔.๑๕ นางสาวอุทัยวรรณ
ชาลีผล
๒.๔.๑๖ นายธนากร
สิทธิสาร
๒.๔.๑๗ นางสาวศุภดา
อาดํา
๒.๔.๑๘ นายไชยยะ
ธนพัฒนศิริ
๒.๔.๑๙ นางสาวกุลธิดา
มะลิทอง

มทร.ศรีวิชัย
มทร.พระนคร
มทร.กรุงเทพ
มทร.ตะวันออก
มทร.ธัญบุรี
มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ลานนา
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.อีสาน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ
๒. ออกแบบและจัดทําสื่อประเภทตาง ๆ สําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร และ
การประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพและโทรทัศน
๓. บันทึกภาพนิ่งตลอดโครงการ
๔. จัดเตรียมหองกองอํานวยการ พรอมบุคลากรใหบริการแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน
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๒.๕ คณะกรรมการฝายพิธีการ ปฏิคมและสวัสดิการ
๒.๕.๑ นายขจรศักดิ์
พงศธนา
๒.๕.๒ นางสาวเปมิกา
จรรยาดี
๒.๕.๓ ผศ. ประเสริฐ
ศศิธรโรจนชัย
๒.๕.๔ นางสาวสยุมพร
บุญเกิด
๒.๕.๕ นางสาวปยวรรณ
สนธิโสมพันธุ
๒.๕.๖ นางสาวสุภารัตน
ฤกษอรุณทอง
๒.๕.๗ ผศ. ยุทธนา
เขาสุเมรุ
๒.๕.๘ ผศ. วารุณี
กรุดพันธ
๒.๕.๙ นางสาวมนตธิณี
ดุลยเภรี
๒.๕.๑๐ นายบรรณกิจบรรจง ทองจําปา
๒.๕.๑๑ นางสาวสิริสกุล
เกิดมี
๒.๕.๑๒ รศ. เยาวพา
ณ นคร
๒.๕.๑๓ นางถนอมศรี
เจนวิถีสุข
๒.๕.๑๔ นายวีระยุทธ
จันทรักษา
๒.๕.๑๕ นางจินตนา
เจริญเนตรกุล
๒.๕.๑๖ นายวิชาญ
เพชรมณี
๒.๕.๑๗ นางปาลิตา
เอกอุรุ
มีหนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จัดทําคํากลาวเปดงาน – ปดงาน และดําเนินการพิธีเปดงาน – ปดงาน
พิธีกรตลอดงาน
รับลงทะเบียน ตอนรับแขกผูมีเกียรติและผูรวมงานในพิธีเปดงาน
จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับบริการใหแกแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน
จัดเตรียมหองกองอํานวยการ พรอมบุคลากรใหบริการแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน

๒.๖ คณะกรรมการจัดการแสดง
๒.๖.๑ รศ. เยาวพา
๒.๖.๒ นายจงรัก
๒.๖.๓ นางนิภา
๒.๖.๔ นางนงเยาว
๒.๖.๕ นางวัลภา
๒.๖.๖ นางสาวกัญญาภัค
๒.๖.๗ นางวิไลพร
๒.๖.๘ นางสาวนลินรัตน
๒.๖.๙ นางปาลิตา
๒.๖.๑๐ นางเปมิกา
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มทร.ศรีวิชัย
มทร.พระนคร
มทร.กรุงเทพ
มทร.ตะวันออก
มทร.ธัญบุรี
มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ลานนา
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.อีสาน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ณ นคร
เขี้ยวแกว
โสภาสัมฤทธิ์
อินทสโร
ยองสัญเจริญ
อินทนนท
ฟุงเกียรติไพบูลย
คลังธารชูสิน
เอกอุรุ
เมืองคํา

มทร.ศรีวิชัย
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดหา คัดเลือก นักแสดงในการแสดงบนเวที
๒. จัดเตรียมรายการแสดง
๓. ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ
๒.๗ คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ
๒.๗.๑ ผศ. สุเทพ
ชูกลิ่น
๒.๗.๒ นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
๒.๗.๓ นางสาววิลาวัณย
คชกาญจน
๒.๗.๔ นางวิภาณี
สุขเอียด
๒.๗.๕ นางสาวชนิกา
พันธุกา
๒.๗.๖ นางสาวสุนิสา
วัชระโชติพิมาย
๒.๗.๗ นางมัณฑนา
อินทยอด

มทร.ศรีวิชัย
มทร.พระนคร
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดทําประมาณการคาใชจายและนําเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย
๒. ออกใบเสร็จรับเงินสมทบการจัดงาน
๓. เบิกจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๔. รวบรวมและเสนอรายการคาใชจาย
๕. ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของโครงการ
๒.๘ คณะกรรมการฝายจัดสถานที่
๒.๘.๑ ผศ. สิทธิพร
๒.๘.๒ นายสุจินดา
๒.๘.๓ นางสาวจิดารัชต
๒.๘.๔ นายเอกจักร
๒.๘.๕ นางสาวภาวิตรา

บุญญานุวัตร
แซฮั้น
เพ็ชรจํารัส
อินทรัตน
แกวประไพ

มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดสถานที่ ดูแลระบบสาธารณูปโภค ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน จัดการจราจรและ
บริเวณจอดรถ
๒. จัดตกแตงสถานที่บริเวณภายในอาคารและบริเวณโดย
๒.๙ คณะกรรมการฝายจัดทําโครงการ ประเมินผลและจัดทํารายงาน
๒.๙.๑ รศ. จารุยา
ขอพลอยกลาง
มทร.ศรีวิชัย
๒.๙.๒ นางสาวธยา
ภิรมย
มทร.ศรีวิชัย
๒.๙.๓ นายชาติชาย
ชางแก
มทร.ศรีวิชัย
๒.๙.๔ นางสาวสุชาดา
บุญโท
มทร.ศรีวิชัย
๒.๙.๕ นางสาวพัตราภรณ
ศิริวงศ
มทร.ศรีวิชัย
๒.๙.๖ นางสาวจุฑาทิพย
แซลิ่ม
มทร.ศรีวิชัย

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๙.๗ นายชนาธิป
๒.๙.๘ นางสาววีรวรรณ
๒.๙.๙ นางสาวกาญจนา
มีหนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ลีนิน
อําภา
คูนิอาจ

มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย

กรรมการ
กรรมการแลเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จัดทําโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ
ออกแบบสูจิบัตรและจัดทําสูจิบัตร
จัดทําแบบสอบถาม
เก็บขอมูลจากทุกสวนงานเพื่อรวบรวมขอมูลประเมินผลโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
จัดเตรียมของที่ระลึกใหแกวิทยากรและกรรมการตัดสินผลการประกวด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร. นํายุทธ สงคธนาพิทักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที8่

“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาจะกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนไดจะตองมี
การดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบันใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 สถาบันการศึกษาจึงตองเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนี้
ดังนั้นเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวาง
เครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
และปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรระหวางเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อเผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคม
2.3 เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล สถาบั น การพลศึ ก ษา และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
(RMUT KM+2) โดยมีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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4. กลุมเปาเหมาย จํานวน 470 คน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู มทร+2 จํานวน 140 คน
4.2 คณาจารย บุคลากรสายสนับ สนุน และนักศึกษาจากสมาชิกเครือขายการจัดการความรู
มทร.+2 จํานวน 275 คน (จํานวน 9 มทร. และ 2 สถาบัน แหงละ 25 คน) ไดแก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 สถาบันการพลศึกษา
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4.3 บุคคลภายนอกจากชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวน 55 คน
5. กิจกรรม ประกอบดวย
5.1 การบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน
5.2 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
5.2.1 กิจ กรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ ดีของอาจารย และบุค ลากรสายสนับ สนุน เรื่อ ง
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
5.2.2 กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน”
5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
5.3.1 การแลกเปลี่ย นเรี ยนรูของนั ก ศึก ษาตางชาติที่ม าเรียนในสถาบัน เรื่ อง “Cross
Culture”
5.3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุม ชนจากผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
5.3.3 การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู ของอาจารยแ ละบุคลากรสายสนับ สนุน จํ านวน 7 CoP
ประกอบดวย
 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
 CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใช
ประโยชน
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 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
 CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
 CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
 CoP 6 การประกันคุณ ภาพการศึก ษา : ประกันคุณภาพอยา งไรใหป ระสบ
ความสําเร็จ
 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
5.4 นิทรรศการ
 แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
 แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา
5.5 การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558
7. สถานที่ดําเนินการ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
8. งบประมาณ
เงินงบประมาณดําเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงๆ ละ 150,000 บาท เปน
เงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 บุคลากรในองคกรตระหนัก และเล็ง เห็นความสําคัญของการจัดการความรู เกิดจากการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
9.2 สงเสริม การสรางเครือขายการจัดการความรูรวมกันระหวางหนวยงานภายใน/ภายนอก
องคกร
9.3 เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกร
10. การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการทุกกลุมทั้ง 5 กิจกรรม
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กําหนดการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

-------------------------------------------------------------วันที่ 4 กุมภาพันธ 2558
เวลา
รายการ
13.00 – 16.30 น. จัดแสดงผลงาน “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน” ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา
จัดแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารวางและเครื่องดืม่ ภาคเชา
09.00 – 09.30 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชุด “มโนราหโบราณ”
09.30 – 10.00 น. พิธีเปด โดย “ผูวาราชการจังหวัดสงขลา”
10.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
โดย “ผูวาราชการจังหวัดสงขลา”
10.30 – 11.30 น. การบรรยายทางวิชาการ โดย “ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
11.30 – 12.00 น. มอบประกาศนียบัตรแกเครือขายและสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไป
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย
(ผูเขารวมโครงการฯ)
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย
(วิทยากร, ผูบริหาร)
13.00 – 16.00 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
- “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” สําหรับ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา
16.00 – 16.45 น. มอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
- “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” สําหรับ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา
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วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558
เวลา
รายการ
08.00 - 09.00 น. รับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคเชา
09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน (9 มทร. +2) และสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง
“Cross Culture” (9 มทร. +2) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ (9 มทร. +2) จํานวน
7 CoP ประกอบดวย
 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/
นําไปใชประโยชน
 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
 CoP 4 การทํ านุบํ ารุง ศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรแ ละแลกเปลี่ย น
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม ประเทศอาเซียน
 CoP 5 การบริ ห ารจั ด การ : การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย า งมี
ประสิทธิภาพ
 CoP 6 การประกั นคุ ณภาพการศึ กษา : ประกั นคุ ณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จ
 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย
(ผูเขารวมโครงการฯ)
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย
(ผูบริหาร)
13.00 – 14.30 น. - สรุปและนําเสนอองคความรูของชุมชน (9 มทร. +2)
- สรุปและนําเสนอองคความรูของนักศึกษา (9 มทร. +2)
- สรุปและนําเสนอองคความรูของชุมชนนักปฏิบัติ CoP (9 มทร. +2)
14.30– 14.45 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชุด “เอกลักษณไทย”
14.45– 15.00 น. พิธีปด
*** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ
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คํากลาวรายงาน
โดย ผูชวยศาสตราจารยรุจา ทิพยวารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรียน รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา ผูบริหาร คณาจารย และผูเขารวมโครงการทุกทาน
สถาบันอุดมศึกษา จะกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนได จะตอง
มีการดําเนินการบริหารจัดการองคความรู ที่วิเคราะหแลววา มีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบัน ให
บรรลุวัตถุประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทย จะกาวเขาสู การเปน
สมาชิกประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 สถาบันการศึกษา จึงตองเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนี้
ดั ง นั้ น เครื อ ข า ยการจั ด การความรู มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล รวมทั้ ง สถาบั น
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการ
การจัดการความรู สูชุมชน และประชาคมอาเซียน” ขึ้น โดยโครงการในครั้ง นี้ จัดขึ้นเปนครั้ง ที่ 8
มีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสู
ชุมชนและประชาคมอาเซียน” สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
สําหรับนักศึกษา
3. เพื่อดําเนินการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดีของชุม ชน จากผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. เพื่อดําเนินการกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของชุมชนนักปฏิบัติ
โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 470 คน ประกอบดวย
1. คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู ฯ จํานวน 140 คน
2. คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนัก ศึก ษาจากสมาชิกเครือขายการจัดการ
ความรูฯ จํานวน 275 คน
3. บุคคลภายนอกจากชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวน 55 คน
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญทานใหเกียรติกลาวเปด โครงการประชุมสัมมนา
เครือขา ยการจัดการความรู มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” พรอม
ทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป ขอเรียนเชิญคะ...
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คํากลาวเปด
โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา
อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และผูเขารวมโครงการทุกทาน
กระผม รูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ครั้งที่ 8 และถือโอกาสนี้ ยินดีตอนรับทุกทานสูจังหวัดสงขลา เมืองสองทะเล
ในการจัดโครงการประชุม สัม มนาในครั้งนี้ กระผมเชื่อมั่นวา ผูเ ขารวมโครงการทุกทาน โดย
ภาพรวม สามารถได รั บ ประโยชน ใ นหลายๆ ด า น อาทิ การได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ
จากชุ ม ชนนั ก ปฏิ บัติ 7 กลุม ได รับ ความรูแนวทางปฏิบั ติ ที่ดี เกี่ ยวกั บ ขั้นตอน วิ ธี การ กระบวนการ
จากชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ไปเป น แนวทางในการพั ฒ นางานที่ ทุ ก ท า นรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ส ง เสริ ม องค ก ร
มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป
ในโอกาสนี้ กระผม ขอใหทุกทาน ไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และ
ขอเสนอแนะ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขารวมโครงการทุกทาน และมีการนําประสบการณ
ไปใชในการทํางานรวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป และหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการครั้งนี้จะเปนเวที
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มพูนความรู
ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดี ใหแกทุกทานตอไป
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดโครงการ ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล สถาบั น การพลศึ กษา และสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ลป
ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”และขอใหการจัดโครงการสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกประการ และขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุขสวัสดีโดยทั่ว
กัน สวัสดี.
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รายละเอียดการแสดงในพิธีเปดและพิธีปด

โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชุดมโนราหโบราณ

รายชื่อนักแสดง
1.
2.
3.
4.

นายนัฐวุฒิ
นายอนุชา
นายปุณวิทย
นายณัฐพงศ

ดําคงชู
ไชยพูล
เพชรสุวรรณ
พงศพันธ

5. นายอดุลย
6. นายจิระวัฒน
7. นายพิสิษฐ

ภูเขียว
โมรา
ทะสะระ

มโนราห หรือ โนรา หรือเขียนวา มโนหรา ก็มี เปนชื่อศิล ปะการแสดงพื้นเมืองอยางหนึ่งของ
ภาคใต มีแมบททารําอยางเดียวกับ ละครชาตรี บทรองเปนกลอนสด ผูขับรองตองใชปฏิภาณไหวพริบ
สรรหาคํ าใหสัม ผัส กันไดอยางฉั บ ไว มี ความหมายทั้ง บทรอง ทารําและเครื่อ งแตง กายเครื่ องดนตรี
ประกอบดวย กลอง ทับคู ฉิ่งโหมง ปชวา และกรับ ปจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเขารวมดวย เดิม
นิยมใชผูชายลวนแสดง แตปจจุบันมีผูหญิงเขาไปแสดงดวย โดยเครื่องแตงกายจะประกอบดวย
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แทนเสื้อ

1. เทริด เปนเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญหรือตัวยืน
2. เครื่องรูปปด เครื่องรูปปดจะรอยดวยลูกปดสีเปนลายมีดอกดวง ใชสําหรับสวมลําตัวทอนบน

3. ปกนกแอน หรือ ปกเหนง มักทําดวยแผนเงินเปนรูปคลายนกนางแอนกําลังกางปก ใชสําหรับ
โนราใหญหรือตัวยืนเครื่อง สวมติดกับสังวาลอยูที่ระดับเหนือสะเอวดานซายและขวาคลายตาบทิศ
4. ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ สําหรับสวมหอยไวตรงทรวงอก นิยมทําดวยแผนเงินเปน
รูปคลายขนมเปยกปูนสลักเปนลวดลาย
5. ปก หรือที่ชาวบานเรียกวา หาง หรือ หางหงส นิยมทําดวยเขาควายหรือโลหะเปนรูปคลาย
ปกนก 1 คู ซาย-ขวาประกอบกัน ปลายปกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไวมีพูทําดวยดายสีติดไวเหนือปลาย
ปก
6. ผานุง เปนผายาวสี่เหลี่ยมผืนผา นุงทับชายแลวรั้งไปเหน็บไวขางหลัง ปลอยปลายชายใหหอย
ลงเชนเดียวกับหางกระเบน
7. หนาเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็วา คือสนับเพลาสําหรับสวมแลวนุงผาทับ ปลายขาใช
ลูกปดรอยทับหรือรอยทาบ ทําเปนลวดลายดอกดวง เชน ลายกรวยเชิง รักรอย
8. ผาหอย คือ ผาสีตางๆ ที่คาดหอยคลายชายแครงแตอาจมีมากกวา โดยปกติจะใชผาที่โปรงผา
บางสีสด แตละผืนจะเหน็บหอยลงทั้งดานซายและดานขวาของหนาผา
9. หนา ผา ลักษณะเดียวกับชายไหว ถาเปนของโนราใหญหรือนายโรงมัก ทําดวยผาแลวรอย
ลูกปดทาบเปนลวดลายที่ทําเปนผา 3 แถบคลายชายไหวลอมดวยชายแครงก็มี
10. กําไลตนแขนและปลายแขน กําไลสวมตนแขน
เพื่อขบรัดกลามเนื้อใหดูทะมัดทะแมงและเพิ่มใหสงางามยิ่งขึ้น
11. กําไล กําไลของโนรามักทําดวยทองเหลือง ทํา
เปนวงแหวน ใชสวมมือและเทาขางละหลายๆ วง
12. เล็บ เปนเครื่องสวมนิ้วมือใหโคงงามคลายเล็บ
กินนร กินรี ทําดวยทองเหลืองหรือเงิน
13. หนาพราน เปนหนากากสําหรับตัว "พราน" ซึ่ง
เปนตัวตลก ใชไมแกะเปนรูปใบหนา ไมมีสวนที่เปนคาง ทํา
จมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุมเล็กนอย เจาะรูตรงสวนที่เปนตาดํา
ใหผูสวมมองเห็นไดถนัด ทาสีแดงทั้งหมด
14. หนาทาสี เปนหนากากของตัวตลกหญิง ทําเปน
หนาผูหญิง มักทาสีขาวหรือสีเนื้อ
การรํา โนราแตละตัวตองรําอวดความชํานาญและ
ความสามารถเฉพาะตน โดยการรําผสมทาตางๆ เขาดวยกัน
อยางตอเนื่องกลมกลืน แตละทามีความถูกตองตามแบบฉบับ มีความคลองแคลวชํานาญที่จะเปลี่ยนลีลา
ใหเขากับจังหวะดนตรี และตองรําใหสวยงามออนชอยหรือกระฉับกระเฉงเหมาะแกกรณี บางคนอาจอวด
ความสามารถในเชิงรําเฉพาะดาน เชน การเลนแขน การทําใหตัวออน การรําทาพลิกแพลง เปนตน
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ชุดเอกลักษณไทย

รายชื่อนักแสดง
1. นางสาวจิรวรรณ
2. นางสาวพิราวรรณ
3. นางสาวอุไรพร
4. นายไกรโร
5. นางสาวสุพัตตรา
6. นางสาววรินธาร
7. นายยศกร
8. นางสาวพิรญา
9. นางสาวนัฏฐยา
10. นายณัฐพล
11. นางสาวสุธามาศ
12. นางสาวศรัณภัทร
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สุริยัน
กันทะ
แกวขุนนาง
บินยะโกะ
ลิมมิตร
เวทยปญญา
ไพรสุวรรณ
คงคาวงศ
นวลละออ
หวันสู
สการัญ
แกนแกว

สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
สาขาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

ความเปนมาของชุดการแสดงเอกลักษณไทย
เอกลักษณไทย คือ สิ่ง ที่บง บอกความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจน เชน ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ ง
วัฒ นธรรมแตละภาคก็จ ะมีความแตกตางกันไป ทั้งวิถีชีวิต ความเปนอยู แตทั้ง นี้คนไทยทั้งสี่ภาคก็
สามารถนําศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของไทย การแสดงของชมรมนาฏยรังสรรคไดถายทอดศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ปนเอกลักษณของไทย
ผานเพลงสาว 4 ภาค ซึ่งแตละภาคก็จะมีความงามที่เปนเอกลักษณที่แตกตางกัน
และในฐานะที่ มทร.ศรีวิชัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในภาคใต ชมรมนาฏยรังสรรคจึงปดทายการ
แสดงดวยการนําเสนอเรื่องราวของอารยธรรมแผนดินใตผานบทเพลงภูมิใจใต
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สรุปรายชื่อผลงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”
ลําดับ
เรื่อง
การบูรณาการดานการจัดการเรียนการสอน
1 สวนทางแนวคิด เดิม เติม ประสิ ทธิ ภ าพ ทราบแล ว
"เปลี่ยน"
2 การจัดการความรูภาษาอาเซียน สําหรับนักศึกษาสห
กิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3 โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรูสูชุมชน ไทย-เมียน
มาร "ความสุขใตรมพระบารมี"
4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบนเครือขา ย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน
5

6

7
8
9
10

11
12

ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

นายดนัย วินัยรัตน

มทร.รัตนโกสินทร

นายพงศภูมิ ศรชมแกว

มทร.รัตนโกสินทร

ผศ.ดร.ณรงค โพธิ์พฤกษานันท

มทร.พระนคร

ดร.โสภณ ผลประพฤติ
นายวัลลภ ศรีสําราญ
ผศ.สมศรี ผลประพฤติ
การบู ร ณาการ กั บ การ เรี ย นก ารสอน รายวิ ช า ผศ.ดวงพร ออนหวาน
Entrepreneur Small Business Management
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา
เชี ย งใหม กั บ การบู รณาการการบริ ก ารวิ ช าการแก
สังคมและหรืองานวิจัย
กลไกการจั ดการเรีย นการสอนแบบใช โครงงานและ อาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร
ปญ หาเปน ฐานสํ าหรั บโครงการวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต
ฐานวิทยาศาสตรโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
อาจารยพีรยา สมศักดิ์
อาจารยจุฑารัตน ศิริจันทรชื่น
อาจารยเสาภาคย เรือนใจ
เทคนิคและวิธีสอนนาฏศิลปไทย
นางปทมา สกุลณี
การจั ด การความรู การจั ด การเรี ย นการสอนโดย นายปรเมศวร โพธิ์คลาย
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรียนรูวัฒนธรรมผูไทย จังหวัดกาฬสินธุ
ดร.กิตติศักดิ์ สินธุโคตร
โครงการสรางแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน อาจารยถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
และสรา งเสริมประสบการณแก นิสิ ต โดยการเรียนรู
จากชุมชน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาสัมมาชีพชุมชน
มศว 374)
รวมสรางฝนบัณฑิตธุรกิจไทยไปอาเซียน
ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คีริก
นางสาวอนิสา เมฆาพร
ระบบบริหารจัดการ การประชุมทางไกลครบวงจร
นายพิศุทธิ์ บุญทรง
นายเนติธรณ วิพุธวิภาพร
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มทร.อีสาน
มทร.ลานนา

มทร.ลานนา

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับ
13
14

เรื่อง
เหตุเกิดที่การรวบรวมขอมูล

ชื่อ-สกุล
นางธารทิพย มาลัยศิริรัตน

การจั ด การเรี ย นการสอนโดยการบู ร ณาการจั ด นายนาบาวี สือปา
กิจกรรมประกวดโครงการ "จิตอาสา สรางสังคมสันติ
สุข"

การบูรณาการดานงานวิจัย/งานสรางสรรค
15 การใหบริการวิชาการเครื่องอัดกลีบดอกไมจันทรเพื่อ นายวรพงค บุญชวยแทน
สงเสริมอาชีพในชุมชน
16 การบูรณาการการจั ด ความรู สู ชุม ชนและประชาคม นางสาวพรเพ็ญ จันทรา
อาเซี ย น : พั ฒ นางานไปพร อ มกั บ พั ฒ นาคน
ดวย R2R เพื่อกาวสูองคกรแหงการเรียนรู กรณีศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17 การสรางเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
นายกระวี อนนตรี
18
19
20
21
22

"เรื่องเลาจากชุมชน" เสนหทองถิ่นในคูมือทองเที่ยว
ชุมชนตําบลหวยสัตวใหญ
การพัฒนางานวิจัยสูชุมชน ดวยกลไกการขับเคลื่อน
เครื อ ข า ยทางสั ง คมเศรฐกิ จ เชิ ง พื้ น ที่ ข องชุ ม ชน
สวนยางพารา
"อาหารไทยออนไลน : คลิ ก เดี ย ว...เกี่ ย วกั บ
ประสบการณทั่วโลก"
การบู รณาการการจั ดการความรู โดยความคิด หลาย
ระบบเพื่อผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
กระบวนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน

ดร.นิภารัตน สายประเสริฐ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มทร.ศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตร
มทร.ศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตร

มทร.ศรีวิชัย
ครุศาสตรฯ
มทร.รัตนโกสินทร

อาจารยพรชัย จิตติวสุรัตน
ดร.ฐปณี รัตนถาวร

มทร.รัตนโกสินทร

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ

มทร.พระนคร

ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต
อาจารยแมน ตุยแพร
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ
นางสาวพนิดา บุญทองขาว

มทร.ลานนา

24

การจัดการความรูจากงานวิจัยสรางสรรครูปแบบศิลป ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณี
นิพนธ
ผศ.ดร.จินตนา สายทองคํา
ชุด Lock Splint
นายสมมาตร ทองกอน

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล

25
26

ผา Pelvic Binder
นวัตกรรม หมวกนอยเพิ่มไออุน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

23

27
28

นายเฉลิมพงศ ทองดวง
นางศรีสุวรรณ ชูกิจ
นางสาวปนฤทัย ประดิษฐศิลป
นางเอื้อมพร ศรีทองออน
คูมือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพการ นางสาวปุณยนุช จุลนวล
บริการในหองผาตัด
นางชุลีพร วชิรธนากร
การประเมิ นผลโครงการเดิ น -วิ่ ง ม.หาดใหญ เพื่ อ อาจารยนุกูล ชิ้นฟก
สันติ ภาพ จั งหวัดชายแดนใต "ชิ งถ วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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ลําดับ

เรื่อง

ชื่อ-สกุล

การบูรณาการดานการบริการวิชาการแกสังคม
29 อบรมสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อธุรกิจแก นางพัชรี ทิพยประชา
ชุมชน
30 การออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑจาก นางสาวมณฑนรรห วัฒนกุล
ตาลโตนด เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑชุมชนทาหิน
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
31 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแปงสาคู ผศ.พนม อินทฤทธิ์
สูชุมชนกะปาง

หนวยงาน
มทร.ศรีวิชัย
บริหารธุรกิจ
มทร.ศรีวิชัย
ครุศาสตรฯ
มทร.ศรีวิชัย
วิทยาศาสตร

32

การประหยัดพลังงานในครัวเรือนโดยใชระบบการจัด นายเกริกรัฐ ตั้งวงษอุทัย
การพลังงาน 8 ขั้นตอน

มทร.รัตนโกสินทร

33

การบู รณาการความรูด านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว
เพิ่ ม ขี ดค ว า ม สา ม า ร ถใ ห แ ก ชุ ม ช น ,นั ก ศึ ก ษ า นายสมโภช กุลธารารมณ
และบุคลากร สูประชาคมอาเซียน
"การยกระดั บ ผลิ ต ภัณ ฑ OTOP ด ว ยนวั ต กรรมสู ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
สากล"

มทร.พระนคร

35
36

การบูรณาการดวยโครงการแบบองครวม
การบู ร ณาการการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมกั บ การ
เรี ย นการสอนและการวิ จั ย กั บ กิจ กรรม "ASEAN
WALK RALLY"

มทร.ตะวันออก
มทร.สุวรรณภูมิ

37

การถ า ยทอดกระบวนการสร า งนวั ต กรรมโดยใช นายวัลลภ ศรีสําราญ
เทคโนโลยี ใ นระบบคลาวด เ พื่ อ การเรี ย นรู แ ละ ดร.โสภณ ผลประพฤติ
ฝ ก อบรมให ส ามารถสร า งผลงานได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ผศ.สมศรี ผลประพฤติ
สําหรับครูและอาจารย

มทร.อีสาน

38

เทคนิคการใหบริการ

อาจารยธิดารัตน ชนะพันธ
อาจารยอิสรีย ฉายแผว

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

39

แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการบริ ห ารงานทั่ ว ไปที่ ทํ า ให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารการสร า งฝายอนุ รัก ษ
เพื่อการบริหารจัดการตนน้ําในชุมชน
โครงการบูรณาการแก ชุมชน "การสงเสริมศักยภาพ
เด็กเพื่อความยั่งยืน
การสร างความสุขเพื่อ ชี วิต ที่ มีชี ว าของผู สู งอายุ ด ว ย
สย า มหั ว เร า ะ : ก ร ณี ศึ ก ษา หมู บ าน ท าช า ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

นางพีรานุช รุงศรี

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

34

40
41
42
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นายพูกัน สายดวง
อาจารยสัมพันธ สุกใส
ผศ.ชลดา ทวีคูณ
ผศ.อําไพวรรณ ทัพเปนไทย
อาจารยจิราณีย พันมูล

อาจารยถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา

มทร.พระนคร

ลําดับ
43

เรื่อง
ชื่อ-สกุล
การสรา งแรงบัน ดาลใจวิ ทยาศาสตร โดยใชกิ จกรรม นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา
ค า ยมหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก ประเทศไทย เครื อ ข า ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

44

โครงการ i2COM (ศูนยสงเสริมการเรียนรูไอซีทีชุมชน) นายธรรมชาติ กาญจนภิญโญ
นายชยานนท พูนทอง
นางสาวยุบล บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

45

โครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับพลัง งานทดแทนสรา ง
สุ ข ภาพพื้ น ที่ นํ า ร อ งตํ า บลขุ น ตั ด หวาย และตํ า บล
น้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
"การอบรมภาษาอั ง กฤษให แ ก ผู ค า ผู ใ ห บ ริ ก าร
นักทองเที่ยวตลาดจตุจักรและเซนตจอหนจิตอาสา"
ศู น ย เ รี ย นรู ห มู บ า นหนอนนกตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

อาจารยจิตกรี บุญโชติ
และคณะ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร
ดร.ภคกนก รัตนวราภรณ
ผศ.โสภณ บุญล้ํา

มหาวิทยาลัย
เซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

นางสาวนิธิพร รอดรัตษะ

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาศาสตรฯ

ดร.อาคีรา ราชเวียง

มทร.รัตนโกสินทร

ดร.โสภณ ผลประพฤติ
นายวัลลภ ศรีสําราญ
ผศ.สมศรี ผลประพฤติ

มทร.อีสาน

46
47

การบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
48 สื่อการเรียนรูแอนิเมชันตํานานมโนราหและหนังตะลุง
ถิ่ น ใต รว มสมั ย Learning Animation Legend
Menorah And Nangtalung in the South of
Contemporary
49 โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป กับศิลปะศิลปนบนถิ่น
ไทย
50 การจั ด การเรี ย นรู รว มกั บ สั ง คมในการอนุ รั ก ษ และ
ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมชุ ม ชนเครื่ อ งป น ดิ น เผา
ดานเกวียน
51

การจัดเก็บองคความรูดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางใน นายกิตติชัย รัตนพันธ
จังหวัดปตตานี
และคณะ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

52

การจัดการความรูเรื่องเทคนิคการทําตัวหนังตะลุง

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

53

เทคนิ ค การละเล น เพลงอี แซวของศิ ล ป น ภู มิ ป ญ ญา นางวรรณา แกวกวาง
ทองถิ่น จ.สุพรรณบุรี

นายชูเกียรติ สุทินและคณะ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
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สรุปรายชื่อผลงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

ลําดับ

เรื่อง

ดานการจัดการเรียนการสอน
1 สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรูรวมกับ
สังคมเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานถ้ําเสือ
อ.แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค
2 การใหบริการทางวิชาการเครื่องสับยอยทางปาลมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน
3 การใหบริการทางวิชาการเครื่องอัดแทงผลไมกวนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตของชุมชน
4 การพัฒนาและถายทอดเครื่องอัดเห็ดสูชุมชน

ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร
นางสาวนพรัตน คําแพง
นายกวินท อิสสระวาณิชย

มทร.พระนคร

นายภัทรพงศ คงปราณ

มทร.ศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตร
มทร.ศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตร
มทร.ศรีวิชัย
วิทยาศาสตรฯ

นายอานันทชัย เดชาสุวรรณ
นักศึกษา
กลุมเทคโนโลยีอุตสาหการ

ดานการบริการวิชาการแกสังคม
5 วิดีทัศนสถานีรถไฟกันตังโครงการสามารท แขวงการ
เดินรถทุงสงของการรถไฟแหงประเทศไทย
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวัตกรรมสื่อการ
เรียนรูวิทยาศาสตร

7
8
9

นักศึกษากลุมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
IT211
นายเดชา จันทรน้ําใส
นายสุทธิพงษ สถาพร
นายวีรพล ลาภเกิด
นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา
(ที่ปรึกษา)
เยียวยาใหกําลังใจและมอบทุนการศึกษาแกลูกหลานผู นางสาวซูไบดะห สะเตาะ
ได รับผลกระทบจากเหตุ การณค วามไม สงบในพื้ น ที่ นางสาวนูรีฮะ ยาบี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
การจัดโครงการ "You Are The One เพราะเธอคือ นางสาวอามาณี กะมานิ๊
คนสําคัญ" ในรายวิชา GE219-203สันติศึกษา
การบูรณาการนวัตกรรมของนักศึกษา "การตูนแอนิ นางสาวณัฐวรรณ จันทรพวง
เมชั่ น 2 มิ ติ : พุ ท ธรรม สู ก ารคเป น พุ ท ธบุ ต ร" นางสาววชิรา แซลิ้ม
สูศูนยฝกอบรมวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี นายอัครพงษ ฉัตรเบ็ญญรงค

10 เครื่องอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน

นายอาหะหมัด อารุณ

11 เครื่องกรีดวัตถุดิบที่ใชสําหรับกลุมงานจักสานในชุมชน นายดาวุท ยะทัง
จังหวัดนราธิวาส
นายณัฐพงศ จันจิตจริงใจ
นายพีรพงศ นกนอย
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
12 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
นายณัฐพล หวันสู
13 โครงการปนน้ําใจสูผูยากไร ในรายวิชา GE219-203 นางสาวซาโรวา หลงจิ
สันติศึกษา
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มทร.ศรีวิชัย
วิทยาศาสตรฯ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

มทร.ศรีวิชัย
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

แบบประเมินความพึงพอใจ
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บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรู
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