
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประชุมสมัมนาเครือขายการจัดการความรู  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่ 10  “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2560 

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครสู พัทยา จังหวัดชลบุร ี
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บทสรุปผูบริหาร 

 เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา  และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM + 2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10 “การจัดการความรูสูองคกร

แหงการเรียนรู”(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรวมกับ สถาบันการพลศึกษา เปนเจาภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

บุคลากรในเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ  เปนแนวทางสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย/

สถาบันในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ดําเนินการระหวางวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2560       

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  มีผูเขารวมโรงการทั้งสิ้น 555 คน จากกลุมเปาหมายที่ 

กําหนดไวในโครงการ 400 คน ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรู 9 มทร. + 2 สถาบัน  ไดแก 

อาจารย  บุคลากร  นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยมี นายภัครธรณ  เทียนไชย  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  เปน

ประธานในพิธีเปด 

  กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย  

  1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค  

  2) การนําเสนอวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุวัจน ธัญรส   

  3) การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “การพัฒนาคนสู Thailand 4.0” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร   

  4) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพอ”   

  5) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”   

  6) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”   

  7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ประกอบดวย  

  CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติ    

  CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการ

เพื่อการนําไปใชประโยชน   

  CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 

 CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

 CoP 5 การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
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8) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (CoP 1, 4, 5, 6, 7)  และ เขาเยี่ยมชม

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (CoP 2, 3)  

  9) การสรุปผล และนําเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน 7 

ชุมชน   

10) นิทรรศการแสดงผลงาน/โปสเตอร  การมอบของที่ระลึกใหกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย/สถาบันใน

เครือขาย การมอบรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีและการนําเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร 

11) การแสดงตอนรับ และการสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไปใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาเครือขาย

การจัดการความรูฯ  ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนรวมในการประชุม คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/

เจาหนาที่ /ผูนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร  พบวา ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ

ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู ในเรื่องความรูที่ไดรับ มีความพึงพอใจ อยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ย คิดเปน

รอยละ 80  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก  โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย คือ การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง “Social Enterprise” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ การนําเสนอ

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 การเขา

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม CoP มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู Thailand 4.0” 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 การนําเสนอวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และการจัด

นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 ตามลําดับ  ความพึงพอใจตอการจัดโครงการดานการนําความรูไป

ใชประโยชน มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 คิดเปนรอยละ 77.01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับดี (พอใจมาก) ทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การเขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม CoP   และการนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรู

สูองคกรแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 รองลงมาคือการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู Thailand 4.0” มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง “Social Enterprise” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 การนําเสนอวารสาร

บริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.69 และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ตามลําดับ  สําหรับผลสํารวจความ

พึงพอใจตอการจัดโครงการดานการจัดการมีความพึงพอใจรวมอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 คิดเปนรอยละ 

78.75 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย คือ การตอนรับและการใหบริการตาง ๆ มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 รองลงมาคือความเหมาะสม

ของระยะเวลาจัดงานมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รูปแบบการจัดการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.95 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม เพียงพอและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 การติดตอประสานงานสะดวก

และรวดเร็วมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และสื่อประชาสัมพันธที่ไดรับมีผลตอการเขารวมงานมีความเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ตามลําดับ 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรู โดยใชการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 

 2. เพื่อเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ   

1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและสามารถนําความรูไปใชประโยชน และขยายผลตอได  

2. กอใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในเครือขายและสรางชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรูที่เขมแข็ง 

3. สามารถบูรณาการการดําเนินกิจกรรมในโครงการกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย 
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รายการตัวชี้วัด หนวย 

แผน/ผล 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของ

โครงการ 
หมายเหตุ 

แผน ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ  

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค    

1. โครงการที่ดําเนินการตามแผนของหนวยงาน

และมีการบูรณาการ (Input) 

โครงการ 1 1   .............................. 

2. ผู เข าร วม โครงการอยู ร วม จนแล ว เส ร็ จ 

(Process) 

รอยละ 80 100   .............................. 

3. ผู เข าร วม โครงการมี ความรู ความเข าใจ

(Output) 

รอยละ 80 80   .............................. 

4. ก ารนํ าค วาม รู ที่ ได รั บ ไป ใช ป ระ โยชน 

(Outcome) 

รอยละ 70 77   .............................. 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ เชิงปริมาณ/ผลผลิต 

1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินโครงการ ครั้ง 1 1   .............................. 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ  คน 400 555   .............................. 

3. ผู เข าร วม โครงการอยู ร วมกระบวนการ

ครบถวน  

รอยละ 80 100   .............................. 

เชิงปริมาณ/ผลลัพธ 

1.  ความพึงพอใจภาพรวมของผูเขารวมโครงการ รอยละ 70 79   .............................. 

เชิงคุณภาพ/ผลผลิต 

1. 

2. 

โครงการแลวเสรจ็ตามเวลา 

ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน 
จํานวนกิจกรรม KM ที่ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง 

รอยละ 

รอยละ 

กิจกรรม 

90 

70 

7 

100 

77 

7 

 
 
 

 ..............................

.............................. 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ 

1. ไดองคความรูที่นํามาจัดเก็บไวเปนระบบ 

นําไปเผยแพรและใชประโยชนตอได 

ผลงาน 1 3   ..............................

............................. 

เชิงเวลา/ผลผลิต โครงการแลวเสร็จตามเวลา 100%  แผน 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2560   ผล 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2560 
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วิธีดําเนินงาน  

1. ประชุมรวมกันระหวางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง เพื่อพิจารณาโครงการ 

และงบประมาณสมทบที่ใชในการบริหารโครงการ  

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ

พละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

3. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานภายในของเจาภาพ 

4. ประชุมวางแผนรวมกันกับเจาภาพรวม  

5. ประสานงานกับเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ประชุมติดตามความกาวหนาการเตรียมงาน 

7. จัดซื้อ จัดจาง เตรียมวัสดุอุปกรณการทําโครงการ 

8. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผน 

9. สรุปและประเมินผลโครงการ 

10.  จัดทํารายงานผลสรุปโครงการ  ผลงานการรวบรวมองคความรู  สื่อเผยแพรองคความรูและกิจกรรม

โครงการ 
 

กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมโครงการ 

  คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ในเครือขายการจัดการความรู 9 ราชมงคล + 2 สถาบัน และผูสนใจ

ทั่วไป  แผนจํานวน  400  คน  ผลจํานวน  555  คน รายละเอียด ดังนี้  

หนวยงาน ผูเขารวม นักศึกษา รวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 34 - 34 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 36 3 39 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 25 - 25 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 18 - 18 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 31 3 34 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 25 2 27 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 182 9 191 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 - 23 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 27 - 27 

สถาบันการพลศึกษา 67 - 67 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 59 - 59 

บุคคลภายนอก 11 - 11 

รวมทั้งสิ้น 538 17 555              
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  

  แบบสอบถามสําหรับกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ การสัมภาษณและสังเกตการณ  
 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล  

1. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีขอมูลรายละเอียด 

ของผูเขารวมโครงการ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ 

2. ผลงานที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ 
 

การวิเคราะหขอมูล  

  ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคารอยละ (Percentage) และ

คาเฉลี่ย (Mean) จากนั้นแปรความหมายคาเฉลี่ยที่ได สําหรับลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือกอยู 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

- คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายความวา พึงพอใจมากที่สุด  

- คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายความวา พึงพอใจมาก  

- คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายความวา พึงพอใจปานกลาง  

- คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายความวา พึงพอใจนอย  

- คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายความวา พึงพอใจนอยที่สุด 
  

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 

  โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการ

พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10  “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” (Knowledge 

Management to Learning Organization : KM to LO) ดําเนินการระหวางวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 

2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ใชงบประมาณในการบริหารจัดการดําเนิน

โครงการจาก 2 แหลง คือ (1) เงินสมทบจากเครือขาย 11 มหาวิทยาลัยๆ ละ 150,000 บาท เปนเงิน 

1,650,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน)  (2) รายไดจากคาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการคนละ 

1,500 บาท  จํานวน 114 คน เปนเงิน 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  และนักศึกษา 2 คน 

เปนเงิน 2,400 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน)  รวมรายไดจากการลงทะเบียน 173,400 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสาม

พันสี่รอยบาทถวน) รายรับจากเงินสมทบและคาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,823,400 (หนึ่งลานแปดแสนสองหมื่น

สามพันสี่รอยบาทถวน)   มีคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 1,823,400 (หนึ่งลานแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่

รอยบาทถวน) กิจกรรมโครงการประกอบดวย การบรรยายพิเศษ  การเสวนาวิชาการ การนําเสนอผลงานแนว

ปฏิบัติที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ นิทรรศการ 1 ทศวรรษการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล + 2 สถาบัน และนิทรรศการตามรอยพอ  การแสดงผลงานภาคบรรยายและ
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ภาคโปสเตอรแนวปฏิบัติที่ดี“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”  และ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชุมชน”   

  ผลการดําเนินงานดานความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูเขารวม

โครงการเทากับรอยละ 79  ดานการนําความรูไปใชประโยชนพบวา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวาสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนและขยายผลตอได คิดเปนรอยละ 77 และสามารถบูรณาการกิจกรรมโครงการเขากับ

พันธกิจดานการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการประกันคุณภาพ กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรู ที่สามารถใชการถายทอด

และแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนเครื่องมือในการดําเนินงานทําใหไดแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จจากการสรุป

และสกัดองคความรูทั้งหมด 7 CoP จากประสบการณของผูรูในเรื่องตางๆที่นํามาจัดเก็บใหเปนระบบ และเขาถึง

ไดงาย นํามาเผยแพรและนําไปใชประโยชนไดตอไปในรูปแบบของรูปเลมรายงาน  บทความฉบับสมบูรณ สื่อ

สรุปผลงานและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ ทีชวยใหเกิดการสงเสริมและพัฒนา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายใหกาวสูองคกรแหงการเรียนรู  

ปญหา อุปสรรค   

 ไมสามารถเบิกคาใชจายไดตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  

ขอเสนอแนะ 

- ควรดําเนินการในมหาวิทยาลัยเพื่อลดคาใชจาย 
- ควรมีเวลาในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น 
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บทนํา 

 เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2549 และลง

นามความรวมมือ (MOU) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ซึ่งมีวัตถุประสงคเริ่มตนในการตั้งเครือขาย 

คือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร เพิ่ม

สมรรถนะการทํางานโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ เพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรและการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Leaning Organization) โดยมีกรอบและแนวทางความรวมมือ ดังนี้ 

  1) รวมมือจัดกิจกรรมการจัดการความรู การสรางและแสวงหาความรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ

สรางคลังความรู  

 2) รวมกันบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบของเครือขาย 

 3) รวมกันรวบรวม  ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บและยืนยันการเผยแพรองคความรูที่มีความพรอมในการ

เผยแพรสูสาธารณะในระบบคลังความรูชุมชนผานเว็บไซต  

 4) รวมกันรวบรวมฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขายของ

แตละมหาวิทยาลัยเพื่อใชประโยชนในดานการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ งานวิจัย  การบริการวิชาการและ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผานเว็บไซต  

 5) รวมกันประชาสัมพันธ  เผยแพร  และจัดกิจกรรมเพื่อการใชประโยชนจากองคความรู และ

ฐานขอมูลที่ไดจากการดําเนินการ   
 ตอมาในป พ.ศ.2535 มีสถาบันเครือขายที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพิ่มขึ้นอีก 2 

หนวยงาน จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล

ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM + 2)” โดยความรวมมือฉบับที่ใชในปจจุบันลงนามเมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม 2556 และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดงาน สําหรับการจัดโครงการประชุม 

สัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป  ครั้งที่  10  ดําเนินการภายใตหัวขอ (Theme) “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของ

บุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ และใชในการพัฒนาการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ 

 2.  เพื่อเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู  

 กิจกรรมการดําเนินงานครั้งนี ้ประกอบดวย 

  1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค  

  2) การนําเสนอวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุวัจน ธัญรส   

  3) การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “การพัฒนาคนสู Thailand 4.0” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร   
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  4) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “๑ ทศวรรษการจัดการความรู ๙ ราชมงคล+๒ สถาบันตามรอยพอ”   

  5) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรูสูองคกรแหงการ

เรียนรู”   

  6) การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”   

  7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ประกอบดวย  

  CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติ    

  CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการ

เพื่อการนําไปใชประโยชน   

  CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 

 CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

 CoP 5 การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
   

8) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (CoP 1, 4, 5, 6, 7)  และ เขาเยี่ยมชม

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (CoP 2, 3)  

  9) การสรุปผล และนําเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  7 ชุมชน   

10) นิทรรศการแสดงผลงาน/โปสเตอร  การมอบของที่ระลึกใหกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย/สถาบันใน

เครือขาย การมอบรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีและการนําเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร 

11) การแสดงตอนรับ และการสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไปใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลาว

เปดงาน โดย  นายภัครธรณ  เทียนไชย  ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมย ตัตตะวะศาสตร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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พิธีเปดงานสัมมนาเครือขายการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน 

การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปครั้งที่ 10 “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 
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ผูเขารวมโครงการ 

 

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

ประธานในพิธี มอบโลเกยีรติคุณใหกับสถาบันการศึกษาในเครือขาย 
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ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมนิทรรศการ 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การแสดงตอนรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social  Enterprise” โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอวารสารบริการวิชาการ“ราชมงคลเพ่ือสังคม” โดย รองศาสตราจารยดร.สุวัจน ธัญรส 
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บรรยายพิเศษ เร่ือง  “การพัฒนาคนสู Thailand ๔.๐” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบโลเกียรติคุณใหกับวทิยากร โดย รองศาสตราจารยประวิตร พุทธานนท 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพอ” 
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มอบโลเกียรติคุณใหกับผูรวมเสวนา โดย รองศาสตราจารย ดร.อํานวย คําตื้อ 
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การนําเสนอผลงานบทความแนวปฏิบัติทีด่ีภาคบรรยาย 

“หัวขอ การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” สําหรับอาจารยและบุคลากร 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง ผูสงผลงาน 
ห น ว ย ง า น /

สถาบันการศึกษา 

1 พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม: 

ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัย

เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที ่

กิตติ บุญเลิศนิรันดร 

ธารนี  นวัสนธี   

รวีวรรณ สุวรรณศร 

มทร.สุวรรณภูม ิ

2 นมแพะกับการจัดการความรูแบบครบ

วงจร 

ทศพร นามโฮง  มทร.สุวรรณภูม ิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 

3 Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน ปราโมทย เหลาลาภะ  

วีรยุทธ สีหานู 

อโนทัย วิงสระนอย 

มทร.อีสาน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

4 การสื่อสารขยายผลการผลิตขาวไรใน

แปลงยางพารา เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย  

กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค  

สุขกมล  รัตนสุภา 

มทร.ศรีวิชัย 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อ

สรางชุมชนเขมแข็ง ชุมชนชาวไทยเชื้อ

สายเวียดนาม บ านนาจอก จั งหวัด

นครพนม 

ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม มทร.กรุงเทพ 

คณะศิลปศาสตรสาขาวิชา

การทองเที่ยว 

6 การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อ

สรางชุมชนเขมแข็ง 

ชญาดา รวมโพธิ์รี มทร.ตะวันออก 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
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ผลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ด ี
“หัวขอ การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” สําหรับอาจารยและบุคลากร 
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญทอง  เงินรางวัล 6,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 
 

กิตติ บุญเลิศนิรันดร    มทร.สุวรรณภูม ิ

ธารนี  นวัสนธี      มทร.สุวรรณภูม ิ

รวีวรรณ สุวรรณศร   มทร.สุวรรณภูม ิ

ผลงาน  พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม: ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที ่
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญเงิน  เงินรางวัลบทความละ 5,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร มี 2 

ผลงาน ไดแก 

ทศพร นามโฮง    มทร.สุวรรณภูม ิ

ผลงาน  นมแพะกับการจัดการความรูแบบครบวงจร  
 

ปราโมทย เหลาลาภะ    มทร.อีสาน 

วีรยุทธ สีหานู    มทร.อีสาน 

อโนทัย วิงสระนอย   มทร.อีสาน 

ผลงาน  Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน 
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญทองแดง เงินรางวัลบทความละ 4,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

มี 3 ผลงาน ไดแก 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย    มทร.ศรีวิชัย 

กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค    มทร.ศรวีิชัย 

สุขกมล  รัตนสุภา  มทร.ศรีวิชัย 
ผลงาน  การสื่อสารขยายผลการผลิตขาวไรในแปลงยางพารา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

ฉัตรดนัย  ใจเสงี่ยม   มทร.กรุงเทพ 

ผลงาน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ชุมชน 

          ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บานนาจอก จังหวัดนครพนม 
 

ชญาดา รวมโพธิ์รี   มทร.ตะวันออก 

ผลงาน  การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
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รางวัล บทความรางวัลชมเชย เงินรางวัลบทความละ 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร มี 3 ผลงาน ไดแก 

นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ผลงาน  เทคนิคการสอนที่สงผลตอการพัฒนาทักษะฝมือผูเรียนปพาทย 
 

ดร.ฐปณี  รัตนถาวร    มทร.รัตนโกสินทร 

พรชัย  จิตติวสุรัตน   มทร.รัตนโกสินทร 

ผลงาน  การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม : วิชาที่มหาวิทยาลัยไดสอน+ประสบการณที่มหาวิทยาลัย 

          สอนไมได 
 

นายนริศ  กําแพงแกว    มทร.ลานนา 

วาที่รอยตรี รัชตพงษ  หอชัยรัตน   มทร.ลานนา 

วาที่รอยตรี เกรียงไกร ศรีประเสริฐ  มทร.ลานนา 

ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา เขาสุเมรุ มทร.ลานนา 

ผลงาน  การจัดการความรูโดยใชวงจรการพัฒนาระบบเปนเครื่องมือ 
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การนําเสนอผลงานบทความแนวปฏิบัติทีด่ีภาคบรรยาย 

หัวขอ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา 
ลําดับที่  ชื่อเรื่อง 

 

ผูสงผลงาน ห น ว ย ง า น /

สถาบันการศึกษา 

รางวัล 

1 การพัฒนาแมพิมพสบูสมุนไพรจาก

ยางพาราสําหรับกลุมเกษตรกรอําเภอ

นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สุดารัตน พริกเล็ก 

อภิสิทธิ์ พันธพงศ 

อนุชิต วิเชียรชม 

มทร.ศรีวิชัย 

สาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร 

เหรียญทอง 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู

บูรณาการความรูสูสั งคมเพื่อสราง

เครือขายเศรษฐกิจชุมชนระหวาง

ประเทศ บนพืน้ฐานความพอเพียง 

ก วิ น ท  อิ ส ส ระ ว าณิ ช ย 

ค ม ช าญ  โช ติ ว ร อ นั น ต 

ชญานี แหยมเจริญ 

 

มทร.พระนคร 

คณะสถาปตยกรรม

ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร

ออกแบบ    

เหรียญเงิน 

3 ค ายภ าษ าอั งก ฤษ มห าวิ ท ย าลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: การสอน

งานและการเปนพี่เลี้ยง 

ปรมัตถ ดีแสน 

ปลายฟา วงศใจ 

มทร.กรุงเทพ 

สาขาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล  

คณะศิลปะศาสตร  

เหรียญทองแดง 
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ผลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ด ี

หัวขอ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา 
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญทอง  เงินรางวัล 4,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

สุดารัตน พริกเล็ก   มทร.ศรีวิชัย  

อภิสิทธิ์ พันธพงศ   มทร.ศรีวิชัย 

อนุชิต วิเชียรชม    มทร.ศรีวิชัย 

ผลงาน  การพัฒนาแมพิมพสบูสมุนไพรจากยางพาราสําหรับกลุมเกษตรกรอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญเงิน  เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

กวินท อิสสระวาณิชย   มทร.พระนคร 

คมชาญ โชติวรอนันต   มทร.พระนคร 

ชญานี แหยมเจริญ   มทร.พระนคร 

ผลงาน  การพัฒนานวัตกรรมชุมชนคูบูรณาการความรูสูสังคมเพื่อสรางเครือขายเศรษฐกิจชุมชนระหวางประเทศ 

บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

รางวัล บทความรางวัลเหรียญทองแดง  เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

ปรมัตถ ดีแสน    มทร.กรุงเทพ 

ปลายฟา วงศใจ    มทร.กรุงเทพ 

ผลงาน  คายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: การสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง 
 

รางวัล บทความรางวัลชมเชย  เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

จิตตรา จินกระวี     มทร.ศรีวิชัย 

ศิริญา สานุกูล     มทร.ศรีวิชัย 

 กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค   มทร.ศรีวิชัย 

ผลงาน  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจโฮมสเตย 
 

อาณัติ เจาะล้ําลึก   มทร.รัตนโกสินทร 

กิตติภณ สุดฉาย มทร.รัตนโกสินทร 
ผลงาน  กราฟฟกพาเดิน เพลิดเพลินในชุมชนคลองบางหลวง 
 

เจษฎา จิรปญญาวงศ   มทร.กรุงเทพ 

อรวรา วงศมหาศิริ    มทร.กรุงเทพ 

กฤษณ สงวนพวก   มทร.กรุงเทพ 

ผลงาน  การถายทอดความรูจากบทเรียนสูการบริการวิชาการแกชุมชน 
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รายชื่อผูไดรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง ผูสงผลงาน หนวยงาน ประเภท 

1 ทักษะวิชาชัพเพื่อการพัฒนาองคกร

แหงการเรียนรู สาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร 

อนุชิต  วิเชียรชม มทร.ศรีวิชัย อาจารยและบุคลากร 

2 สรางความเขมแข็งในการเรียนรูสู

การเปลี่ยนแปลง 

ฐปณี  รัตนถาวร 

พรชัย  จิตติวสุรัตน 

มทร.รัตนโกสินทร อาจารยและบุคลากร 

3 น วั ต ก ร รม งาน ศิ ล ป ที่ ทํ า จ า ก

คอนกรีตมวลเบา เพื่อลดตนทุนเพิ่ม

ผลกําไร ในชุมชนหนองโสน จังหวัด

นครราชสีมา 

ชุดาภัค   เดชพันธ 

ศตคุณ  เดชพันธ 

จิระยุทธ  สืบสุข 

คมกร  ไชยเดชาธร 

มทร.อีสาน อาจารยและบุคลากร 

4 ภาพถายแทนใจ : กิจกรรมกระตุน

สํานึกรักบานเกิด ชุมชนตลาดน้ํา

หลักห า ริมคลองดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 

กิตติภณ  สุดฉาย มทร.รัตนโกสินทร นักศึกษา 
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รางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร 
รางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร ลําดับที่ 1 ประเภทอาจารยและบุคลากร  เงินรางวัล 

3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

อนุชิต  วิเชียรชม   มทร.ศรีวิชัย  

ผลงาน  ทักษะวิชาชัพเพื่อการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 

รางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร ลําดับที่ 2 ประเภทอาจารยและบุคลากร  เงินรางวัล 

2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

ฐปณี  รัตนถาวร   มทร.รัตนโกสินทร 

พรชัย  จิตติวสุรัตน  มทร.รัตนโกสินทร  

ผลงาน  สรางความเขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 
 

รางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร ลําดับที่ 3 ประเภทอาจารยและบุคลากร  เงินรางวัล 

1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 

ชุดาภัค   เดชพันธ  มทร.อีสาน 

ศตคุณ  เดชพันธ   มทร.อีสาน 

จิระยุทธ  สืบสุข   มทร.อีสาน 

คมกร  ไชยเดชาธร  มทร.อีสาน 

ผลงาน  นวัตกรรมงานศิลปที่ทําจากคอนกรีตมวลเบา เพื่อลดตนทุนเพิ่มผลกําไร ในชุมชนหนองโสน จังหวัด

นครราชสีมา 
 

รางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร ประเภทนักศึกษา  เงินรางวัล 1,500 บาท  

พรอมเกียรติบัตร 

กิตติภณ  สุดฉาย   มทร.รัตนโกสินทร 

ผลงาน  ภาพถายแทนใจ : กิจกรรมกระตุนสํานักรักบานเกิด ชุมชนตลาดน้ําหลักหา ริมคลองดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี 
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ภาพกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ด ี



28 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ด ี“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา 
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ภาพการประกวดบทความแนวปฏิบัตทิี่ด ี
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มอบรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติทีด่ ี
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พิธีปดและการแสดงในพิธีปด 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน  7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ประกอบดวย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” 
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
คุณอํานวย ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
คุณลิขิต นายวิสูตร  อาสนวิจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 



33 

 

 
Cop 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic) 

1. การวางแผนกระบวนการจะใชในรูปแบบของ PDCA 

1.1 Plan: วางแผนการดําเนินการระหวางอาจารยผูสอนดวยกันเอง จากนั้นจึงมาวางแผนรวมกันกับ

นักศึกษาซึ่งมีการสรางชองทางการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยใชสื่อสาธารณะออนไลนเปนตัวกลาง 

เชน Facebook Fan page 

1.2 Do: อาจารยและนักศึกษาวิเคราะห “ทฤษฎีการเรียน” และทํา Workshop ในหองเรียน โดย 

วิเคราะหรูปแบบของงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย และเริ่มลงมือปฏิบัติ 

1.3 Check: ทําการทวนสอบผลการปฏิบัติงานรวมกันทุก 4 สัปดาห 

1.4 Act: ทําแบบประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกับนักศึกษา เพื่อนํามาปรับ

แผนและแกไขตอไป 

2. ประยุกตใช Mind Map และ sketch Notes ในการจัดการเรียนการสอน 

3. กําหนดเปาหมายของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตาม

ศาสตรวิชาชีพของแตละสาขา 
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4. ใชหลักการ Active learning ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึง่ประกอบไปดวย  

4.1 6C: Clean, Clear, Clever, Creative, Communicative, Correlative 

4.2 5S: Skill, Smart, Smooth, Smile, Service 

4.3 4R: Read-Write, Respect, Rich, Responsibility 

4.4 3L: Love, Like, Learn 

5. การเปดโอกาสใหจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน 

7. การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมากข้ึน 

7.1 มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในปจจุบันมากข้ึน 

7.2 หลักสูตรตองกําหนดใหนักศึกษาทุกคนออกสหกิจศึกษาเพื่อสรางเสริมประสบการณในการทํางาน 

และหลังจากผานการฝกงานในระบบสหกิจศึกษา นักศึกษาตองสามารถ วิเคราะหและนําเสนอแนว

ทางการทํางาน ปญหาตาง ๆในการทํางานและวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบได 

8. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินผูเรียนและผูสอน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อ

ปรับปรุงนโยบายของการพัฒนาบัณฑิตที่ใชไดจริง 

 ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. มีเทคโนโลยีสนับสนุน 

2. การปลูกฝงแนวความคิดแกนักศึกษาใหมีใจรักในการเรียน และการทํางานโดยใหนักศึกษารูสึกมี

ความสุข และมีความตองการที่อยากจะคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 

3. อาจารยควรปรับการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย สอดคลองกับภาวะปจจุบันมากข้ึน 

4. อาจารยควรมีเจตคติที่ดี และมีการใหความรูแกนักศึกษาดวยความจริงใจ 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

6. ผูบริหารตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือระดับหลักสูตร ตองสนับสนุนและใหความ

รวมมือในดานทรพัยากรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 

7. อาจารยควรมีการจัดชั่วโมงการพูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา และ

เขาใจถึงปญหาที่นักศึกกําลังประสบ เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขตอไป 

 ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพฒันาตอไป 

1. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ ควบคูกับการเรียนทฤษฎี เนื่องจากพบวา 

นักศึกษามีขอเสนอแนะแกผูสอนในการประเมินผูสอนวา กระบวนการเรียนการสอนมีความนาเบื่อ 

และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ซ้ําไปซ้ํามา เชน การบรรยายเปนสวนใหญและมอบหมายงานให

นักศึกษาไปทํา ซึ่งสงผลใหนักศึกษา มีองคความรูทฤษฎีมาก แตการปฏิบัติจริงยังไมดีเทาที่ควร 

2. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน 

3. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากสหกิจศึกษามาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาโครงงาน 
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4. ควรมีการสรางระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการรวมมือกันในแตละมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และแนวทางการพัฒนาโดยเนนประโยชน

ของผูเรียนเปนสําคัญ 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใช 

                                            ประโยชน 

คุณอํานวย ผศ.ดร.วุฒิวัฒน  คงรัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คุณลิขิต น.ส.ชฎาจันทร  โชคนิรันดรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คุณลิขิต น.ส.พิชามญชุ  นอยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 การหาโจทยวิจัย 

1. ลงพื้นที่ชุมชน และอุตสาหกรรม 

2. เนนตอบโจทยความตองการของภาครัฐและเอกชน(บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม) 

3. ประเด็นปญหาที่ไดรับจากสหกิจศึกษา 

4. การทําวิจัยเพื่อการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

5. การศึกษาจากฐานขอมูลวิจัยตาง ๆทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

6. การศึกษาจากงานนิทรรศการตาง ๆ ตามแตละสาขาวิชาชีพเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางโจทย

งานวิจัย ที่สอดคลองและเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
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7. การศึกษาจากการประชุมวิชาการ  

จากแนวทางในการหาโจทยวิจัยนั้นพบวา มีอุปสรรค 4 ขอดังนี้ 

1. ระดับความรูในการสื่อเพ่ือทํางานรวมกัน 

2. ระยะเวลาในการเดินทาง 

3. งานดานเอกสาร 

4. งบประมาณ 

แนวทางการแกไขปญหา 

1. จัดอบรมใหกับพนักงานและชุมชนเปาหมาย ใหมีองคความรูและมีความเขาใจมากขึ้น 

2. ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. จัดหาเจาหนาที่ประจําโครงการเพื่อดูแลงานเอกสารใหมีความตอเนื่องและถูกตอง 

4. ของานวิจัยจากแหลงทุนอื่นใหมากขึ้น เพื่อแกไขปญหาเรื่องงบประมาณ เชน Talent Mobility UTK’s 

activities เปนตน 

5. ระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการและการตีพิมพเผยแพร 

5.1 วางแผนและจัดทําโครงการระบบพี่เลี้ยงในการทําผลงานวิชาการภายใตการควบคุมระดับคณะและ

หลกัสูตร โดยคณะแตงตั้งผูบริหารระบบ และพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานวิชาการ 

5.2 คณะ จัดการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบและเชิญชวนใหเขารวมโครงการ  

5.3 ประชุมวางแผนกําหนดขอบขายการทํางาน วางเปาหมายของระบบพี่เลี้ยง ตั้งแตวิธีการดําเนินงาน 

ระยะเวลา และระบบติดตาม เพื่อใหตอบสนองและเกิดประโยชนแกคณาจารยที่เขารวมโครงการ 

5.4 วิเคราะห และพบปะกลุมคณาจารยที่เขารวมโครงการ โดยสํารวจรายชื่อผูมีความประสงคทํา

ตําแหนงทางวิชาการ โดยแยก ผศ., รศ.และ ศ.จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูสาระสําคัญ และสรางองคความรูในการ

สรรคสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยใหเนนถึงกฎเกณฑ และขอบังคับตาง ๆในงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนไดทบทวน

ใหเกิดภาพรวมของขั้นตอนการจัดทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ยังรวมถึง การสรุปปญหาตาง ๆ ของ

ผูเขารวมโครงการ และแนวทางการชวยเหลือ ใหสอดคลองกับระเบียบ และกฎเกณฑตอไป 

5.5 เมื่อไดขอมูลครบหมด จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานการทําผลงานทางวิชาการ โดยกําหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสมในแตละงานของการทําผลงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการติดตาม แนะนํา ตรวจสอบ 

ปรับปรุง และแกไข 

5.6 ติดตามความกาวหนาของผูเขารวมโครงการโดยใชแบบบันทึกสรุปโครงการ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

คุณอํานวย นายวิชัย  มาแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
คุณลิขิต วาที่รอยตรีสุวินัย   โสดาเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 3 การบริการวิชาการ 

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

คําสําคัญ   จากผูรู 

 : ความรูคอืพลัง 

 : ความสําเร็จของการถายทอดความรูอยูที่การมีปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 

 : จุดหมายปลายทางของความรูมิใชที่ตัวความรูแตอยูที่การนําไปปฏิบัติ  

 : ผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิดอกออกผล 

รายละเอียดการนําเสนอ 

• นิยามการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  

• กระบวนการแนวทางการดําเนินการ +Trick  Technic และกลยุทธ     ที่เติมเขาไปในกระบวนการ 

• ปจจัยความสําเร็จ 

• ความลมเหลว/สภาพปญหา 

• ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข  
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นิยาม:การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

 กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเปนการบริการที่จัดใน

สถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกมาใชบริการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลว    

มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือ   

องคกรภายนอกมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง  

 

กระบวนการแนวทางการดําเนินการ  +Trick  Technic และกลยุทธที่เติมเขาไปในกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• การใชหลัก Creative เปนคอนเซปหลักในการบริการวิชาการ 

• บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมดําเนินการบริการวิชาการ 

• การบริหารจัดการอยางมีระบบ 

• ความตอเนื่องในการใหบริการวิชาการ 

• กําหนดเงื่อนไขในการทํางานอยางชัดเจน 

• การนําความตองการ มาสรางเปนโมเดล และพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู 

• การนําความตองการ ดานภูมิปญญาทองถิ่น มาสอดแทรกและกําหนดลงในกิจกรรมในรายวิชาและ

นําไปสูการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี 

• การดําเนินงานบริการวิชาการตามหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
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ปจจัยความสําเร็จ 

• บุคลากร/นักเรียนนักศึกษา/ชุมชน 

- ทํางานเปนทีม/ทุมเท/จิตอาสา 

• องคความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรม  

• หนวยงานเครือขายความรวมมอื 

• การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

• งบประมาณแหลงเงินทุน 

ความลมเหลว/สภาพปญหา 

• ประสิทธิภาพดานการสื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูใหบริการและผูรับบริการไมชัดเจน ทําใหความ

เขาใจไมตรงกัน 

• สภาพพ้ืนฐานของความรู ไมสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ลงไปถายทอด  

• สภาพความแตกตางดานวัฒนธรรม ภายในชุมชน สังคม  

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

• ปรับปรุงวิธีการสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายใน  ภายนอกและชุมชน ผานเวทีเสวนา/การ

ประชาคม 

• การสรางเครือขายความรวมมือหลายภาคสวน เพื่อแสวงหาองคความรูที่เหมาะสมเพ่ิมเติมอยูตลอด 

• สรางความเขาใจและปรับการทํางานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน สังคม นั้น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

คุณอํานวย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คุณลิขิต นางสาวรัตนา      เสมคํา                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ  (กลยุทธ Trick & Technic) 

มทร. กรุงเทพ    

ใชองคความรูของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สูการวิจัยรวมกับชุมชน อ.บานไร จ.อุทัยธานี มีการจัดโครงสรางสี  

การใชสีและการยอมสีจากธรรมชาติ การทอผา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ของ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มทร. สุวรรณภูมิ  

เปนงานวิจัยสืบสานตํานานครูเพลงไทย  โดยอนุรักษเพลงเรือไทยไมใหสูญหาย รวบรวมบันทึก ถายทอดใหกับ

อาจารยภายในคณะศิลปศาสตรและถายทอดใหกับนักศึกษา โดยฝกฝนการรองเพลงเรือ   เพื่อการสืบสานอยาง

ยั่งยืน  ซึ่งงานวิจัยครั้งตอไป จะเปนการอนุรักษเพลงเกี่ยวขาว  และจะทําการเผยแพรทางสื่อออนไลนเพื่อใหเปน

ที่รูจักอยางกวางขวาง  

มทร. อีสาน  

การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมชุมชนลุมน้ําโขง ไดแก จีนตอนใต ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม ไทย เนนการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในดาน ภาษา อาหาร การแสดงและวัฒนธรรมการแตงกาย โดยสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและอาจารย ดานภาษาและวัฒนธรรม และขยายผลตอยอดสานสัมพันธยูนนาน ไปเยือนยัง

ตางประเทศลุมแมน้ําโขง โดยเริ่มจาก ลาว กัมพูชา เวียดนาม  

มทร. ลานนา  

มีโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ผานทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํามิติศิลปวัฒนธรรมมาเปนตนแบบในการแกไขหมอก

ควันจากการเผาซังขาวโพดที่กอใหเกิดปญหาหมอกควันเปนประจําทุกป ใหสามารถถอดบทเรียนนําองคความรู

ไปแกไขปญหาหมอกควันในที่อื่นๆ ของภาคเหนือได โดยจัดทําเปน แมแจมโมเดล ถือเปนตนแบบของการแกไข

หมอกควันซึ่งงานวิจัยจะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูแลว และพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพิ่มเติม เพื่อทดแทนและ

ลดอาชีพเดิม นอกจากนี้ยังไดทําแผนที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของ อ.แมแจม 

 มทร. ตะวันออก  

เปนงานวิจัยวัฒนธรรมชอง โดยลงพื้นที่ชุมชนที่มีกลุมชาติพันธุชองกระจายอยูทั่วประเทศไทย เชน จันทบุรี 

ตราด กัมพูชา ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี โดยกลุมชาติพันธุชอง ถือเปนกลุมชนที่มีความสําคัญยิ่งที่ชวยกอบกู

เอกราชของชาติไทยสมัยพระเจาตากสินมหาราช  

มทร. ศรีวิชัย   

โดยคณะเกษตรศาสตร ไดรวมกับชุมชนสืบสานประเพณีที่กําลังจะสูญหาย คือประเพณีแหผาขึ้นธาตุ   วัดไตร

วิทยาราม โดยสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวัดไตรวิทยารามมีสิ่งสําคัญทาง

ศาสนา ควรคาแกการอนุรักษอยูหลายสิ่ง โดยกิจกรรมท้ังหมดจัดผานกิจกรรมนักศึกษา  
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มทร. ธัญบุรี  

มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขากับทุกพันธกิจในทุกคณะลงสูชุมชน และใชพื้นที่วัดปญญานัน

ทารามเปนศูนยกลางในการวิจัย เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม เปนแผนระยะยาว ถือเปนการ

ดําเนินงานที่มีวิสัยทัศนอยางกวางไกล ที่จะชวยกันพัฒนาเยาวชนและนักศึกษา 

มทร. พระนคร     

โดยบูรณาการองคความรูกับทั้ ง 9 คณะ ลงสูชุมชนบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เชน คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มีการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  คณะบริหารธุรกิจ ทําบัญชีครัวเรือน คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร แปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เปนตน โดยพัฒนาใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง สามารถใชเปน

RMUTP Model ในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ สูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มทร. รัตนโกสินทร     

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่ออนุรักษเครื่องปนดินเผาโบราณ ชุมชนบานโรงหวด จ.นครปฐม เปนการ

อนุรักษการทําหวดดินเผา ซึ่งเหลือผูที่สามารถทําไดเพียง 1 คนในหมูบาน ซึ่งทาง มทร.รัตนโกสินทร ไดนําองค

ความรูในสาขาวิชาเครื่องปนดินเผา นํามาบูรณาการกับการอนุรักษเครื่องปนดินเผาโบราณ ถายทอดใหกับ

นักศึกษา เยาวชน  ไดมาเรียนรู พัฒนา ทักษะ การทําเครื่องปนดินเผาโบราณใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

สถาบันการพลศึกษา 

เปนการบูรณาการทุกพันธกิจ เขาสูการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนศูนยการเรียนรู ดานพลศึกษา และกีฬา

พื้นบาน ในฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก สํานักดาบพอเจาขุนชาง มวยไทยโบราณ นวดแผนไทย โยคะลานนา

ประยุกต ศิลปะดนตรีพื้นบานลานนา ตะกรอไทย กระบี่กระบอง ซึ่งในอนาคตจะทําการเผยแพรสูระดับสากล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

มีบุคลากรที่มีความเชียวชาญดานนาฎศิลปดนตรีและศิลปะวิจิตร โดยมีการถายทอดองคความรู การเดี่ยวระนาด

เอก 2 ราง  โดยจัดทําเปนบทฝกผานการเรียนการสอน โดยครูภูมิปญญา  
 

ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

- การตระหนักถึงความสําคัญและเขาใจในเปาหมายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การทุมเทการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรเพื่อการบูรณาการสูการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 

- การเห็นความสําคัญของการนําองคความรูของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการเพื่อการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดถึงความตองการของชุมชนเปนเปาหมายในแตละชุมชนอันเปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยของแตละแหง 

- การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรม จากครูภูมิปญญา

ทองถิ่น ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา เยาวชนเพื่อการสืบสานอยางยั่งยืน 
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ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป 

แนวทางพัฒนาตอไป 

1.การขยายแนวทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน โดยเพิ่ม  ชุมชนและองคความรูใหมากขึ้น  2.เพิ่มการ

เผยแพรองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมในสื่อสมัยใหม ใหมีความหลากหลายเพื่อการเขาถึง ในกลุมเยาวชนที่เปน

กําลังสําคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

3.จัดเก็บรวบรวมองคความรู ทางศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 มทร. รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ใหเปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคน และศึกษาคนควาตอไป 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 5 การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

คุณอํานวย นางสาวชฎาณัฎฐ  ปยะวิบูลย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
คุณลิขิต นายกุลพัทธ  กุลชาติดิลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 5 การบริหารจัดการ 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

 

การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถอดบทเรียน จาก กลุมที่ 5  การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกรแนวทางการนําองคความรูไปปฏิบัติ 

• Internet, Web  

• ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) 

• การเรียนรูโดยการปฏิบตัิ (Action Learning) 

• การสอนงาน (Coaching) 

• แหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence-CoE)  

• Webblog  

• การฝกอบรม 

• ธรรมาภิบาล 

• ความสนุกสนาน กอเกิดบรรยากาศ ของการจัดการความรู ที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกร 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คุณอํานวย   รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คุณลิขิต      ผศ.ธยา        ภิรมย                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                อ.อัจฉรา      รัตนมา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

                               

                                  ภาพการนําเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

 ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

o นโยบายของมหาวิทยาลัย  

 ผูบริหารตองมององครวมของงานประกันไดอยางชัดเจน  

o ความรวมมือ  

 แผนการดําเนิน/เปาหมายที่ชัดเจน ตอบโจทยทุกดาน  

 การตั้งเปาหมายรวมกัน  

 การอบรมใหความรูในการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรระดับหลักสูตร  

 สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกหลักสูตร  

 กระบวนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 ระดับ คือ มหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตร  

 การบูรณาการการประกันคุณภาพและการบริหารงานสูการปฏิบัติ  

o การกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  

 ใชเครือขายโดยมีอาจารยที่เปนผูประเมินชวยในการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประกันฯ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการในระดับ

มหาวิทยาลัย  

o จัดทําระบบฐานขอมูลประกัน  

 Google Drive  

 ระบบฐานขอมูล IQA V.2 มทร.พระนคร  

  

 กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

o กระบวนการ PDCA  

 PLAN  

 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ/แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑการ

ประเมินของ สกอ.  

 กําหนดเปาหมายจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา  

 รวมกันจัดทําตัวชี้วัดของผูที่เกี่ยวของทุกสวน และกําหนดผูรับผิดชอบจัดเก็บ

หลักฐาน   

 จัดทําแผน กําหนดภาระงาน/การรับผิดชอบตัวบงชี้ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยของหนวยงานตางๆ ตามภาระกิจของหนวยงาน ตั้งแต

ตนน้ําถึงปลายน้ํา  

 วางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  

 คณะกรรมการระดับสถาบัน  

 คณะกรรมการระดับคณะ  
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 คณะกรรมการระดับหลักสูตร  

 กําหนดใหประธานหลักสูตรเปนกรรมบริหารคณะ  

 DO  

 การเขียนรายงานตัวบงชี้ แยกใหเห็นการดําเนินงานตาม PDCA อยางชัดเจน  

 ใชมุมมอง  IPO ในการดําเนินงาน  

 Input : นักศึกษาที่รับเขา  

 Process : กระบวนการหลอหลอมนักศึกษา  

 Outptu/Outcome : คุณภาพของบัณฑิต  

 ใช QA ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 นํา QA ไปประยุกตใชในงานประจํา  

 CHECK  

 กํากับติดตามตามระบบฯ โดยมีคณะกรรมการในระดับตางๆ   

 กํากับติดตามการดําเนินงาน  

 AAR  

 PDCA ในทุกกระบวนการ  

 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินตามระยะเวลา 3 ชวงเวลา 6-9-12 

เดือน  

 Pre-Audit  

 ACTION  

 นําผลการประเมินที่เปนจุดดออนมาวางแผนแกไข  

 จัดทําแผนการยกระดบัการประกันคุณภาพในองครวม  

o ฐานขอมูล/IT  

 การดําเนินงานของทุกหนวยงานเชื่อมโยงตั้งแตระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยใช

ระบบฐานขอมูล IQA V.2  

 ฟงกชั่นบันทึก CDS  

 ฟงชั่นบันทึกผล ตามระดับคณะ สถาบัน  

 ฟงกชั่นเก็บหลักฐาน  

 ฟงกชั่นการรายงานผล (Report)  

 ใชระบบการติดตามผลการดําเนินงานผาน Google Drive ตามขอมูลของ CHE QA  

 + - ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

o + - คุณภาพอาจารย (ป.เอก. งานวิจัย)  

 สงอาจารยศึกษาตอ ป.เอก  
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 สนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันเพิ่มเติม  

 จัดเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  

o + - จํานวนอาจารยนอย ภาระงานมาก  

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เปนสวนกลาง  

 รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

 รองรับการจัดทํา มคอ.  

 เชื่อมโยงหลักสูตร คณะ สถาบัน CHE QA  

 

รายละเอียดการดําเนินงานของแตละมหาวิทยาลัย 

 มทร.รัตนโกสินทร  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

 กระบวนการ PDCA  

 วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผานมาดวย Fish bone & 

SWOT  

 รวมกันจัดทําตัวชี้วัดของผูที่เกี่ยวของทุกสวน และกําหนดผูรับผิดชอบจัดเก็บ

หลักฐาน  

 กํากับติดตามผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  

 มีการ ReCheck ผลการดําเนินงาน / Pre-Audit กอนการประเมิน  

 จัดทําแผนการยกระดับการประกันคุณภาพในองครวม  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 ผูบริหารตองมององครวมของงานประกันไดอยางชัดเจน  

 แผนการดําเนิน/เปาหมายที่ชัดเจน ตอบโจทยทุกดาน  

 ใชเครือขายโดยมีอาจารยที่เปนผูประเมินชวยในการดําเนินงาน  

 ใชแบบฟอรมที่เปน Format เดียวกัน  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 จํานวนอาจารยนอย ภาระงานมาก  

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เปนสวนกลาง  

 มทร.สุวรรณภูม ิ 

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)   

 นําผลการประเมินตัวบงชี้มาวางแผนปรับปรุง เชน การจัดทําแผน การประเมิน

แผน ของตัวบงชี ้3.1 4.1 1.6 เปนตน  

นํา QA ไปประยุกตใชในงานประจํา/การจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ  

นําเปาประสงคของแผนกลยุทธมาเปนวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
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o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 มุงเนนการจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ  

 แกไขการดําเนินงานในระดับคณะ  

 

 มทร.ธัญบุรี  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

 กระบวนการ PDCA  

 กําหนดเปาหมายจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา  

 ทุกหลักสูตรผานเกณฑประเมินหลักสูตร  

 กําหนดเปาหมายหลักสูตรที่ผาน TOR  

 เทียบเคียง ( Benchmark) กับ ม. อื่นๆ  

 กํากับติดตามตามระบบฯ โดยมีคณะกรรมการในระดับตางๆ   

 แบงกลุมหลักสูตร 3 ระดับ เพื่อผลักดัน TOR ในหลักสูตรที่พรอม  

 การอบรม/การถายทอดนโยบาย  

 จัดทําระบบฐานขอมูลประกัน  

 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินตามระยะเวลา  

 Pre-Audit  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 การตั้งเปาหมายรวมกัน  

 นโยบายของมหาวิทยาลัย  

 การกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  

 มทร.อีสาน  

o โครงสราง  

 ระบบสนับสนุน  

 7ส  

 ISO 9001: 2008  

 มุมมอง : Input Procees Output Outcome  

 18 หนวยงาน 4 วิทยาเขต  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)   

 กระบวนการ PDCA  

 เชื่อมโยงการติดตามประเมินผลของทั้ง 2 ระบบ เขากับเกณฑ สกอ.  



52 

 

 ติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอของคณะกรรมการในระดับ

มหาวิทยาลัย  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 ความรวมมือระหวางคณะกรรมการประกันฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 การติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 การทบทวนประเด็นปญหาจากปที่ผานมา  

 การอบรมใหความรูในการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรระดับหลักสูตร  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 ภาระงานคอนขางหนัก (7S, ISO, สกอ.)  

 สถาบันการพลศึกษา  

o โครงสราง  

 1 สถาบัน 17 วิทยาเขต  

 3 คณะ  

 14 หลักสูตร  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

 กระบวนการ PDCA  

 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ/แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑการ

ประเมินของ สกอ.  

 สวนกลางทําหนาที่ ในการขับเคลื่อนการดําเนินการ กระจายตัวบงชี้สู

หนวยงานตางๆ  

 กําหนดตัวบงชี้พิเศษของสํานักงานสวนกลาง  

 ชี้แจงรายละเอียดตัวบงชี้ใหแกหนวยงานตางๆ  

 อบรมผูประเมินตามเกณฑของ สกอ.  

 ดําเนินการติดตามประเมินผลระดับตางๆ ในทุกวิทยาเขต  

 คณะ  

 วิทยาเขต  

 จัดทีมผูประเมินตามภาค  

 ประเมินอภิมาน  

 สถาบัน  

 กํากับติดตามผลโดยสภาสถาบัน  

 นําผลการประเมินที่เปนจุดดออนมาวางแผนแกไข  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกหลักสูตร  
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o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 ปญหา  

 ตัวบงชี้วิจัย  

 คุณภาพอาจารย (ป.เอก)  

 แนวทางพัฒนา  

 สงอาจารยศึกษาตอ ป.เอก  

 จัดเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการทางดานพลศึกษา  

 สนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันเพิ่มเติม  

 ทําฐานขอมูลตาม CHE QA  

 มทร.ศรีวิชัย  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

 นําผลการประเมินมาใชปรับปรุง  

 กําหนดใหประธานหลักสูตรเปนกรรมบริหารคณะ  

 มุมมองการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดูที่ระบบ/กลไกในการขับเคลื่อน  

 ใช PDCA ในการดําเนินงาน   

 กระจายตัวบงชี้ลงสูผูรับผิดชอบในแตละระดับ  

 กํากับติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 การบูรณาการการประกันคุณภาพและการบริหารงานสูการปฏิบัติ  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 ปญหา  

 คณะยังคงดําเนินงานในลักษณะเปนเทศกาล  

 คุณภาพของ มคอ.  

 แนวทางการแกไข/พัฒนา  

 ระบบฐานขอมูลที่รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ การจัดทํา มคอ.  

 มทร.พระนคร  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)  

 การดําเนินงานของทุกหนวยงานเชื่อมโยงตั้งแตระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยใช

ระบบฐานขอมูล IQA V.2  

 ฟงกชั่นบันทึก CDS  

 ฟงชั่นบันทึกผล ตามระดับคณะ สถาบัน  

 ฟงกชั่นเก็บหลักฐาน  



54 

 

 ฟงกชั่นการรายงานผล (Report)  

 มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล  

 มีระบบไฟสีที่แสดงสถานะการประเมินในชวงเวลานั้น  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 เชื่อมโยงกับระะบบนี้กับระบบของหลักสูตร  

 มทร.กรุงเทพ  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)   

 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

 จัดทําแผน กําหนดภาระงาน/การรับผิดชอบตัวบงชี้ ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยของหนวยงานตางๆ ตามภาระกิจของหนวยงาน ตั้งแตตนน้ําถึง

ปลายน้ํา  

ใชระบบการติดตามผลการดําเนินงานผาน Google Drive ตามขอมูล

ของ CHE QA ลดการใชกระดาษ  

สํานักประกันฯ ทําหนาที่เปนผูประสาน/สนับสนุน/ติดตามการดําเนินงาน  

 ระดับปริญญาโท  

 วิเคราะหตัวบงชี้เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  

มุงเนนการดําเนินงานในตัวบงชี้เชิงคตุณภาพ ซึ่งสามารถควบคุมดําเนินงาน

ได  

การเขียนรายงานตัวบงชี้ แยกใหเห็นการดําเนินงานตาม PDCA อยางชัดเจน  

ใชการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรในการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

และใชแบบประเมินผลเพื่อเปนหลักฐานมในการดําเนินงาน  

 ระดับปริญญาตรี  

 แนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยใช PDCA  

 กอนเขาเรียน  

 โครงการปรับพื้นฐานใหนักศึกษากอนเขาเรียน  

 ขณะศึกษาอยู  

 โครงการที่เปนการประมวลความรู/การใชทักษะท่ีเรียน  

 จบการศึกษา  

 โครงการที่เกีย่วกับการเตรียมความพรอมในการทํางาน  

 ใชผลการประเมินมาวางแนวทาง/โครงการตางๆ ในการปรับปรุง  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนา ตองอบรมการใชระบบ Google Drive ใหทั่วถึง  

 มทร.ตะวันออก  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)   
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 วางระบบกลไกในการประกันคุณภาพ  

 คณะกรรมการระดับสถาบัน  

 คณะกรรมการระดับคณะ  

 คณะกรรมการระดับหลักสูตร  

 กํากับติดตามการดําเนินงาน  

 AAR  

 PDCA ในทุกกระบวนการ  

 จัดทําแผนยกระดับคุณภาพ  

 รายงานผล 3 ชวงเวลา 6-9-12 เดือน  

 การเก็บขอมูล/รายงานผล โดยใช Google Drive  

 ใชมุมมอง  IPO ในการดําเนินงาน  

 Input : นักศึกษาที่รับเขา  

 Process : กระบวนการหลอหลอมนักศึกษา  

 Outptu/Outcome : คุณภาพของบัณฑิต  

 ใช QA ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

o ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ  

 กระบวนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 ระดับ คือ มหาวิทยาลัย  คณะ  หลกัสูตร  

 ความรวมมือรวมใจของบุคลากรทั้งหมด  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

o โครงสราง  

 วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แหง  

 3 คณะ (ป.ตรี)  

 สวนกลาง 16 หลักสูตร  กระจายเปน 46 หลักสูตร  

o กระบวนการ แนวทางการดําเนินงาน (กลยุทธ Trick & Technic)   

 ตามกระบวนการประกันคุณภาพ  การควบคุม  ตรวจสอบ และประเมิน  

การนําเกณฑ สกอ. มาใชสงผลตอการมีงานของบัณฑิต/การพัฒนาอาจารย โดยนําผล

การประเมินที่เปนจุดออนมาปรับปรุง  

o ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป  

 อาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ มีวุฒิไมตรงตามหลักสูตร  

 เทียบเกณฑครูกับเกณฑอาจารยมหาวิทยาลัย  

 การวิจัยนอย ขาดการเผยแพรงานวิจัยทางนาฏศิลป ควรจัดเวทีนําเสนองานวิจัย  
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

คุณอํานวย   ผศ.สมพงษ อังศุภโชติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
คุณลิขิต      นางธิดารัตน โสดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
คุณลิขิต นางสาววารุณี   มีมุงบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

คุณลิขิต นายสุรชัย รุงเรืองกุลวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 

 

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

1. กลยุทธการจัดบริการอํานวยความสะดวกนักศึกษาพิการ 

2. กลยุทธดานวิชาการเพื่อการเรียนรู 

3. กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการมสีวนรวม  กิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวของ 

กลยุทธการจัดบริการอํานวยความสะดวกนักศึกษาพิการ 

1) งบประมาณ/สถานที/่อุปกรณ  

    - แผนงานงบประมาณ (สกอ.หนวยงาน) 

    - ปรับปรุงสถานที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาพิการแตละประเภท เชน ทางลาด / อักษร

เบลล / ลิฟท / หองน้ํา / ลามภาษามือ ฯลฯ  

(2) สําหรับตัวนักศึกษาพิการ  

    -  การใหบริการดานการใหคําปรึกษา  
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    -  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 

          1. จดคําบรรยายในชั้นเรียน  

          2. ชองทางการสื่อสารภาษามือ / เครื่อง TTRS 

          3. การชวยเหลือจากคณาจารยและผูที่เก่ียวของ กับการจัดการศึกษา  และใชชีวิตของนักศึกษาพิการ  

(3)  หนวยงาน มหาวิทยาลัย  

- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ / นโยบายมหาวิทยาลัย  

- การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาตอ (แผนการรับนักศึกษา เพื่อการเรียนโดย

วิเคราะหเพื่อการเรยีนรวมกับบุคลปกติ) 

-    วิเคราะหลักษณะและทักษะการเรียนรู  

   1. หลักสูตร / รายวิชา  

 2. ประเภทความพิการ  

    3. การประเมินผล การจัดการสอบ / มีความหลากหลายในการประเมินนักศึกษาพิการ ปรับวิธีการ

สอน (ลดอุปสรรคการเรียนรูแตไมลดเนื้อหา  

 -   การสรางความเขาใจการชวยเหลือของอาจารยผูสอน / อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนรวมเรียน  

กลยุทธดานวิชาการเพื่อการเรียนรู 

- โครงสรางการบริหารจัดการงาน  

1. การวางแผนรายบุคคล  

- จัดทํา ISP (Individual Service Plan) 

- จัดทํา IEP (Individual Education Program)  

 2. มีนักจิตวิทยาชวยประเมินผลการเรียน และติดตามคัดกรอง      ภาวะสุขภาพจิตและแนวทางการพัฒนาดาน

ตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

- การจัดตั้งศูนยเพ่ือพัฒนาการมีงานทําของคนพิการและผูดูแล  

ในรูปแบบการจางงาน  

- การทํา MOU รวมกับหนวยงานภาครัฐ / เอกชน  

- การสรางเครือขาย สหวิชาชีพ สถานประกอบการ  

กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวของ 

- สิ่งประดิษฐอํานวยความสะดวก  

- สงเสริมการมีงานทําของนักศึกษาพิการ  

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ  

- การนํานักศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ  

- โครงการสัมมนาวิชาการ ดานคนพิการระดับชาติ  

- สงเสริมทักษะตามความสามารถเฉพาะบุคคลและแขงขันพัฒนาแรงงาน กีฬา ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ ทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับชาต ิ 
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- ทุนการศึกษากรณีพิเศษ  

- โครงการหารายไดระหวางเรียน  

- เปดรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อชวยเรียน  

- การจัดกิจกรรมทียบเคียง กิจกรรมตาม Activity Transcrip เทียบเทานักศึกษาปกต ิ 

ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนานักศึกษาพิการ 

- ผูบริหารใหความสําคัญ จัดตั้งคณะกรรมการ สงเสริมการศึกษาสําหรับผูพิการของมหาวิทยาลัย  

- บุคคลกรตองมีองคความรูในการดูและนักศึกษาพิการ  

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก การปรับอาคารสถานที่ ที่เอ้ือตอนักศึกษา

พิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการแสดงพิธีเปด 
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                                                     ภาพการแสดงพิธีปด 

 

 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

เร่ือง “1 ทศวรรษ การจัดการความรู 9 ราชมงคล+2 สถาบัน ตามรอยพอ” 
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

วันที่ 31 มกราคม 2560 

ผูรวมเสวนา 

1. รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ดร. ประกิต   หงษแสนยาธรรม  รองอธิการบดี (ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา) 

     สถาบันการพลศึกษา 

3. ผศ.ดร.โพธิพันธุ    พานิช  รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

4. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์    วานิชชัง  นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ผูดําเนินรายการ  

1. นายมนตรี           เรืองสิงห            ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

2. นางสาวสยุมพร  บุญเกิด  บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ 1  : ความเปนมาของการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายการจัดการ 

                                                ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

มทร.พระนคร 

 จุดเริ่มตนของการจัดตั้งเครือขายการจัดการความรู ราชมงคล และ 2 สถาบัน เริ่มแรกเปนการจัดตั้ง

เพื่อตอบโจทยของการสรางองคกรแหงการเรียนรู ตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา  ตอมาก็มุงเนน

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ถาบันการพลศึกษา และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนาศิลป โดยมีแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรูจาก ศ.นพ.วิจารณ พานิช เริ่มตนการ

ดําเนินงานตั่งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน  และมีการกําหนดใหแตละ มทร. มีสวนรวมกันเปนเจาภาพ จัด

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 10 ในป 2560 

สถาบันการพลศึกษา 

 สถาบันการพลศึกษา ใหความสําคัญกับการสงบุคลากรเขารวมโครงการและกิจกรรมของเครือขายการ

จัดการความรู 9 มทร.+ 2 สถาบัน เนื่องจากเห็นประโยชนและมุงหวังใหเกิดการพัฒนาองคกร สามารถสราง

ความเขมแข็งในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันการศึกษา ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการบริหารจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป 

 การรวมเครือขายการจัดการความรู กับ 9 ราชมงคล ตั้งแต ป พ.ศ.2556 พบวา การเขารวม Cop แต

ละประเด็นการแลกเปลี่ยนในระยะ 2 ปทีผานมา สงผลใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับการประเมินและคําชื่น

ชมจากคณะกรรมการผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาตอเนื่องพรอมทั้งการมอบหมายใหหนวยงาน

ภายในนําเอาประโยชนจากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที ่2  : การดําเนินการจัดการความรู/การดําเนินงานกิจกรรมตามรอยพอ 

 มทร.ตะวันออก 

  การวิจัย เปนกระบวนการที่ชวยเสริมความเขมแข็งใหกับการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย  

และการมีสวนชวยชุมชนและสังคม ดังนั้น การวิจัยโดยใชกระบวนการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการวิจัย โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู และลงมือปฏิบัติในงานวิจัยแตละ

เรื่อง ความรูจากการวิจัยที่ได จะสามารถนําไปสูการสรางองคความรู หรือนวัตกรรมใหม ๆ ไดอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด ซึ่งการวิจัยของ มทร.ตะวันออก ในภาคเกษตร จะเนนการนําองคความรูจากแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาเปนแบบอยางและแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดผล

อยางยั่งยืน  ซึ่งองคความรูที่เปนผลงาน โดดเดนของ มทร.ตะวันออก คือ เรื่อง การปลูกขาว ซึ่งเปนงานวิจัยที่

สรางใหเกิดการเรียนรูที่สามารถตอยอดไปไดอยางไมมีวันสิ้นสุด 
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 การถายความรูที่ไดจากการวิจัย จะเปนความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาอยางแทจริงมากกวาการ

เรียนรูตามทฤษฎีในหองเรียน เชน การทําวิจัยจากปญหา หรือการทําวิจัยจากความตองการของชุมชนและสถาน

ประกอบการ จะเปนการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางเห็นผลที่สุด 

มทร.พระนคร 

 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของ มทร.พระนคร ที่มีความโดดเดนและเห็นเปนรูปธรรม คือการ

นําการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษา โดยผลงานที่เขารวมประกวดกิจกรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี ของโครงการเครือขายการจัดการความรู จะเปนชองทางในการสงเสริมใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัต ิ

นําความรูที่มีอยู ไปถายทอดเพื่อพัฒนาชุมชน เกิดเครือขายของสถาบันการศึกษาใกลเคียงทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ บูรณาการองคความรูไดตรงตามความตองการ นําไปสูการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัย และชุมชน

ตอไป 

สถาบันการพลศึกษา 

 สถาบันการพลศึกษา มีองคความรูดานกีฬาเปนหลัก ดังนั้น ผูบริหารของสถาบันฯ จึงไดเห็นความสําคัญ

ของการนําวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยเริ่มตนจากการ

ใหบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดการแขงขันกีฬาระหวางสถาบัน มาหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับระเบียบ

การจัดการแขงขันกีฬา เพื่อถอดบทเรียนใหเห็นถึง ขอดีขอเสีย อุปสรรคปญหา และแนวทางการปรับปรุง 

ระเบียบ กระบวนการจัดการแขงขันกีฬา ใหประสบผลสําเร็จ สามารถสรางองคความรู นําไปพัฒนาการจัดการ

แขงขันในรูปแบบการเรียนการสอนและการสรางระบบการจัดการแขงขันกีฬาที่มีความทันสมัยเปน

มาตรฐานสากล ทั้งในระดับสถาบันฯ และระดับประเทศ ลดความขัดแยง การประทวงผลการแขงขันของการ

แขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ  

 ซึ่งแบบอยางและแรงบันดาลใจของการพัฒนาการกีฬาของสถาบันการพลศึกษา คือ กษัตริยนักกีฬา 

หรือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ของประชาชนชาวไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 สาบันบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีการกําหนดกิจกรรม “ศิลปะพระราชา” โดยมีการสรางกรอบในการ

พัฒนาศาสตรทางการแสดง แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย ศาสตรที่สัมผัสดวยตา ไดแก ทัศนศิลป ศาสตรที่

รับรูทางหู ไดแก ดนตรี และเสียงเพลง และศาสตรที่รับรูทางตาและหู ไดแก นาฎศิลปและโขน 

ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปนพระมหากษัตริย ผูมีอัจฉริยภาพครบทั้ง 3 ดาน 

และครั้งหนึ่ง พระองคยังทรงเปนประธานในพิธีครอบครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังนั้น สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป จึงไดมีแนวคิดในการเชิญใหผูทรงคุณวุฒิและครูอาจารยที่มีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลป

และการประกอบพิธีครอบครู มารวมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ที่มีมาตั้งแตดั้งเดิมจนพัฒนามาถึงในยุค

ปจจุบัน โดยคาดหวังวา ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จะจัดขึ้นกิจกรรม “ศิลปะพระราชา” นี้ จะเปนประโยชน
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อยางยิ่งในการเก็บรวบรวมความรูทางศิลปะทั้ง 3ศาสตร มาจัดเก็บไดอยางเปนระบบ ปองกันการสูญหาย และ

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยไวไดอยางถาวรตอไป 

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ 3  : ผลลัพธ ประโยชน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู 

มทร.พระนคร 

 ทุกสถาบันการศึกษา ควรใหความสําคัญตอการ แลกเปลี่ยนเรียนรู จะชวยเผยแพรองคความรู และ

จัดเก็บใหเปนระบบ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Face book Line และอื่น ๆ ที่เปน Social Media 

สนับสนุนใหเกิดการเขาถึงองคความรูไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย มทร.พระนคร ไดมีการจัดทําเวปไซต KM ที่

ไดรับการจัดอันดับที่ 2 ที่มีผูเขาชม ซึ่งแสดงใหเห็นการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยฯ กาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สถาบันการพลศึกษา   

 สถาบันการพลศึกษา มีเปาหมายในการการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี ที่ไดจาการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

ตาง ๆ จากการเขารวมเครือขาย 9 มทร. และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตลอดจนองคความรูดานการกีฬา ที่

แลกเปลี่ยนกันภายในสถาบันฯ เผยแพรลงไปสูนักศึกษาของทุกวิทยาเขต เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปประยุกตใชกับ

การประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา เปนการชวยสรางรายไดและพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไดอีก

ทางหนึ่ง 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 การบูรณาการ องคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ศาสตรพระราชา ที่ไดมีการจัดเก็บ มาเผยแพรใหกับบุคล

คลภายนอกที่สนใจ ในกลุมตาง ๆ  เชน กลุมผูสูงอายุ ผูตองขัง หรือการสรางเยาวชนในโลกอาชีพ โดยการจัด

คายภาคฤดูรอน หลักสูตรทางศิลปกรรม รวมกับ มศว. และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

และสรางชองทางการคนหาตนเองใหกับเยาวชนระดับมัธยม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ไดอีกทางหนึ่ง 

มทร.ตะวันออก 

 การสรางความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ดวยการเปนนักวิจัยที่เดินตามรอยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 อยางพอเพียง จะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาตนเอง นักศึกษา มหาวิทยาลัย และ

ประเทศ โดยการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวาง บุคคล ชุมชน 

สังคม จนกลายเปนการพัฒนาไปสูเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย  ตอยอดไปสูการพัฒนาประเทศตาม

นโยบาย Thailand 4.0 ไดอยางมั่นคงตอไป 

 

สรุปองคความรูจากนิทรรศการ 1 ทศวรรษการจัดการความรู 9 ราชมงคล +2 สถาบัน 
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เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มีความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรูเครือขายของมหาวิทยาลัยรวมกัน โดยมี

การลงนามความรวมมือของอธิการบดี ทั้ง 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุม

รพีพัฒน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรและการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

 ตอมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ไดมีการขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการ โดยมีการลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการจัดการความรู เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

สถาบัน   การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีกรอบและแนวทางความรวมมือ ดังนี้ 

1.รวมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู การสรางและแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ

สรางคลังความรู 

2.รวมกันบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบเครือขายการ

จัดการความรู 

3.รวมกัน รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันการเผยแพรความรูที่มีความพรอมโดยการ

เผยแพรสูสาธารณะ ในระบบคลังความรูชุมชนผานเว็บไซตของเครือขาย  

4.รวมกันรวบรวมฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันและองคกร

เครือขายของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใชประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ งานวิจัย การ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผานเว็บไซตของเครือขาย 

5.รวมกันประชาสัมพันธ เผยแพร และจัดกิจกรรมเพื่อการใชประโยชนจากองคความรู และฐานขอมูลที่

ไดจากการดําเนินการ 

 

เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูไดดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาตั้งแตป พ.ศ.2550 

จนถึงปจจุบัน รวม 10 ครั้ง ในชวงระยะเวลา 10 ป โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ ดังนี ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 1  

ประเด็น KM NET WORK (เครือขายการจัดการความรูดานการวิจัย) 

สถานที ่ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอรท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนเจาภาพ 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 2  

ประเด็น คลังความรู (Knowledge base) 

สถานที ่ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จ.นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 3  

ประเด็น ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUT CoP) 

สถานที ่ณ โรงแรมสตัสปางสวนแกว จ.เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 4 

ประเด็น ราชมงคลคลังความรูดานบริการสังคม  

สถานที ่ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 5  

ประเด็น ราชมงคลบูรณาการการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

สถานที ่ณ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งท่ี 6  

ประเด็น การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน 

สถานที ่ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มทร.กรุงเทพ, มทร.ธัญบุรี, มทร.รัตนโกสินทร, มทร.พระนคร เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 7 

ประเด็น การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 

สถานที ่ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหัตรา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 8 

ประเด็น การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 
สถานที ่ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 9 

ประเด็น ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 
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สถานที ่ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนเจาภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 10  

ประเด็น การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู  

          (Knowledge Management to Learning Organization : KM TO LO) 

สถานที ่ณ โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูส จ.ชลบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนเจาภาพ 

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 1 

การบริหารจัดการความรูดานการวิจัย 

การจัดการความรูครั้งที่ 1 ดําเนินการในป พ.ศ. 2550 โดยเจาภาพดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สรุปองคความรูไดดังนี ้

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซึ่งกระจัด

กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุก คนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด โดยความรูสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจาก ประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาติ

ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือ

ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห  จึงเรียกวาเปน ‘ความรู

แบบนามธรรม’  

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตาง ๆ 

เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือ ตาง ๆ  เรียกวาเปน ‘ความรูแบบรูปธรรม’ 

ในการบริหารงานวิจัย นักวิจัยแตละคนมีจุดหมายของความสําเร็จในการทําวิจัยที่คลายกัน แตเสนทาง

การทําการวิจัยของแตละคนอาจแตกตางกันไปตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ขอจํากัดของเวลา ทุนวิจัยและ

ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ทําใหแตละเสนทางไดรับผลลัพธหรือคนพบสิ่งตางๆ ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น การ

บริหารจัดการความรูดานการวิจัย จึงเปนชองทางในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากผูรูหรือ

นักวิจัยที่มีความรูทั้ งที่ เปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เพื่อให เกิดการเรียนรูรวมกัน 

สามารถนําความรูที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือนํามาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Network 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนเจาภาพในการจัดโครงการการบริหารการจัดการความรู

ดานการวิจัย (KM Network) ของเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ในครั้งแรกมีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล รวมกัน 7 แหง) ดําเนินการในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวิเลี่ยน 

บีช รีสอรท ประกอบดวยคณะกรรมการจาก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ตะวันออก 

มทร.อีสาน มทร.ลานนา มทร.ศรีวิชัย และผูบริหารของ มทร.ศรีวิชัยรวมสังเกตการณ 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 

แหง และเพื่อสรางความรวมมือในเชิงสรางสรรคในดานการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูมาตอยอดทางปญญา

เพื่อนําพาองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง 

สิ่งที่ประทับใจของผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในครั้งนี้ คือ เราไดแนวคิดจากนักวิจัยของ   

มทร.ตะวันออก ทานเปนนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จในงานของทาน ซึ่งเปนความภูมิใจเล็กๆ ที่ยิ่งใหญนั่นคือ 

ความมุงม่ัน ตั้งใจอยางแนวแนในสิ่งที่ทํา เมื่อมีคนอ่ืนเคยทําได เราก็ตองทําไดเชนกัน 

งานวิจัยชิ้นนี้คือความสําเร็จในการเพาะพันธุบัวฝรั่ง ซึ่งเปนพันธุบัวที่เพาะพันธุไดยากท่ีสุดในโลก เคยมี

นักวิจัยฝรั่งเคยทําสําเร็จมาแลวแตปกปดวิธีการเปนความลับ และทานไดรับรางวัลระดับโลกจากความสําเร็จใน

ครั้งนี้ 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 1 

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 2 

คลังความรู (Knowledge base) 

 
การจัดการความรูครั้งที่ 2  ดําเนินการในป พ.ศ. 2551 โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปองคความรูไดดังนี ้
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 หากเปรียบเรื่องการเงินของประเทศ ตองมีกระทรวงการคลังเพื่อวางแผนจัดการบริหารการใชเงินฉันใด 

การจัดการความรู ก็จําเปนตองมีคลังความรูเขามาเปนแหลงจัดเก็บฉันนั้น คลังความรูจึงเปนแหลงรวบรวมและ

เผยแพรองคความรู สําหรับอาจารย นักศึกษา ผูปกครองและบุคคลทั่วไป ในการเขาถึง ศึกษา คนควาหาความรู 

และเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะทําใหการเขาถึงผลงานเหลานั้นทําไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้

การจัดการความรูไมใชเครื่องมือที่จัดการกับตัวความรูโดยตรง แตเปนวิธีการที่สงเสริมสนับสนุนใหคนได

แลกเปลี่ยนความรูที่มีระหวางกัน และนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานในการทํางาน 

ทําใหประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ และไดผลผลิตหรือประสิทธิผลมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ เปน

กระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

จะชวยใหการกระจายความรูความสามารถไปไดกวางไกลขึ้น จึงเปนวิธีการเผยแพรองคความรูใหกระจายออกไป

อยางกวางขวาง เมื่อบุคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆไดออกจากหนวยงานไปแลว ความรูและ

ประสบการณของบุคคลนั้นจะยังคงอยูกับหนวยงานและสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก การแลกเปลี่ยนความรู

หากประสบผลสําเร็จแลวภายในชุมชนขององคกรหรือในมหาวิทยาลัยเอง ก็นับวานํามาสูการพัฒนาองคกรอยาง

ไมมีวันจบสิ้น แตหากสามารถขยายความรูไปแลกเปลี่ยนใหกับชุมชนภายนอกไดอีกยอมกอเกิดประโยชนเปน

ทวีคูณ 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 2 

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 3 

ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUT CoP) 
การจัดการความรูครั้งที่ 3 ดําเนินการในป 2552  โดยเจาภาพดําเนินการคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา สรุปองคความรูไดดังนี ้

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; COP) คือ กลุมคนที่ทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มี

ความมุงมั่นและเปาหมายรวมกันหรือประสบปญหาลักษณะเดียวกัน และตองการที่จะแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณจากการทํางานเพื่อพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น คําวา ปฏิบัติ หรือ Practice ใน COP มุงเนนการ

เรียนรูที่ไดรับจากการทํางานเปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการ

ทํางานที่ไดผลและไมไดผล ซึ่งปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนฯ จะทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู

ฝงลึก สรางความรูและความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากหนังสือหรือการฝกอบรมตามปกต ิ
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ชุมชนนักปฏิบัติ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคมที่ไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคกรเครือขาย

ความสัมพันธของสมาชิกจากตางหนวยงานแบบไมเปนทางการแตเกิดจากความพอใจและพ้ืนฐานที่ใกลเคียงกัน 

มีความเชื่อและยึดถือคุณคาเดียวกัน มีวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือและภาษาเดียวกันนี้ จะเอื้อตอการเรียนรู 

การสรางความรูใหมๆ และชวยองคกรประสบความสําเร็จไดดีกวาโครงสรางที่เปนทางการ 

แนวคิดของชุมชนนักปฏิบัติเปนกลไกไขวควาหาความรูเขาหาตัวมากกวาการรวบรวมความรูเพื่อสงมอบ

ใหผูอื่นเปนการเรียนรูเพื่อใหเปนคนทํางานที่เกงขึ้น มิใชแคเรียนรูวาจะทํางานอยางไร สมาชิกของชุมชนฯ มีสวน

รวมในชุมชนนั้นอยางมีความหมายและมีความเชื่อโยงกับเปาหมายหลักขององคกร 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1. การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  การบริหารจัดการการใหบริการวิชาการ  

ปญหาของการใหบริการวิชาการ 

ผูปฏิบัติ 

- อาจารยไมเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการวิชาการ มีการดําเนินงานเฉพาะกลุม 

- อาจารยมีภารกิจหลายดาน ทําใหไมมีการออกบริการวิชาการ 

- หาเปาหมายไมเจอหรือเปาหมายไมชัดเจน 

ปจจัยสนับสนุน 

- ไมเพียงพอและลาชา 

วิธีการดําเนินงาน 

- วิธีการดําเนินงานไมเอื้อตอผูปฏิบัติทําใหไมมีแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรม 

 

แนวทางแกไข 

1. หาเงินทุนและปจจัยสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหไดวิธีการดําเนินงานที่งาย สะดวกและคลองตัว 

3. สรางความเขาใจกับบุคลากรใหเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการวิชาการ และความเชื่อโยงของ

งานบริการวิชาการกับงานวิจัยและงานการเรียนการสอน 

4. สนับสนุนบุคลากรในการใหบริการวิชาการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

4.1 จัดทําเว็บไซตเพื่อทําฐานขอมูลบุคลากรและบริหารจัดการงานบริการวิชาการบนเว็บไซต

เดียวใหครบทุกองคประกอบ ซึ่งประกอบดวยผูใหบริการวิชาการ องคความรู วิธีการหรือชองทางการใหบริการ

วิชาการ กิจกรรมเพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ รวมถึงปราชญทองถิ่นที่มีองคความรู 

 กําหนดใหอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนกรอกขอมูลคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญงานวิจัยที่ทําและ

รูปแบบของการใหบริการวิชาการที่สามารถทําได ซึ่งแบงออกเปน 6 ประเภท 

1. อาจารยที่มีใบประกอบวิชาชีพ เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีสามารถเซ็นแบบ 

2. อาจารยที่เปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ 
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3. อาจารยที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับมหาวิทยาลัยอื่นได 

4. อาจารยที่สามารถลงพื้นท่ีเพื่อใหบริการวิชาการกับชุมชนภายนอกได 

5. นักวิจัยในหองปฏิบัติการ ที่ใหการบริการวิชาการในการตรวจสอบมาตรฐานหรือคุณภาพของสินคา 

6. อาจารยที่มีประสบการณจากการจัดการเรียนการสอนแตไมสามารถลงพื้นที่ใหบริการวิชาการได 

กําหนดใหเปนผูใหคําแนะนําใหกับขอสงสัยหรือคําขอท่ีถูกสงมาตามชองทางตางๆ 

4.2 ประชาสัมพันธขอมูลและชองทางผูรับบริการสงขอสงสัยหรือขอคําถามเพื่อขอรับบริการ

วิชาการ ซึ่งมี 5 ชองทางหลักไดแก ทางจดหมาย โทรศัพท เว็บไซต การเขามาติดตอโดยตรงที่มหาวิทยาลัย และ

การจัดคาราวานบริการวิชาการ เพื่อรับขอสงสัยหรือขอคําถาม ซึ่งบางครั้งสามารถนําไปเปนโจทยวิจัยได 

นอกจากนี้ผูรับบริการสามารถสืบคนความเชี่ยวชาญของบุคลากร และสอบถามขอมูลจากบุคลากรนั้นไดโดยตรง 

4.3 จัดทําเว็บบอรด ใหมีการสนทนาระหวางผูสนใจกับผูใหบริการวิชาการ โดยมีการเก็บ

บันทึกขอมูลวาอาจารยทานใดตอบคําถามไปกี่ครั้ง ในหัวขออะไรบาง 

4.4 จัดทําเว็บไซตคลังความรู ทั้งความรูที่มาจากปราชญชาวบาน โดยการจัดตั้งทีมจัดเก็บองค

ความรูจากชุมชน และการถอดองคความรูจากงานวิจัยของอาจารย ซึ่งใหผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดขอมูลจาก

คลังความรูได 

 

2. แนวทางบริหารจัดการเพื่อนําไปสูสถานศึกษา 3D 

สถานศึกษา 3D ประกอบดวย 

Democracy – ยึดมั่นประชาธปิไตย 

Decency     - มีคุณธรรม ความเปนไทย 

Drug-Free    - หางไกลยาเสพติด 

แนวทางบริหารจัดการเพื่อนําไปสูสถานศึกษา 3D 

กิจกรรมนักศึกษา 

1. จัดกลุมกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับ 3D 

2. ใหคําแนะนํากับนักศึกษาในตัวกําหนดชี้วัดและเปาหมายของกิจกรรมใหชัดเจน 

3. ชี้แนะแนวทางในการติดตามผลกิจกรรมใหเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมที่จัด 

4. กําหนดรูปแบบรายงานการติดตามผลใหชัดเจน 

การจัดการเรียนการสอน 

1. บูรณาการ 3D กับการเรียนการสอน 

- สอดแทรกในสาระการเรียนรู โดยกําหนดรายวิชาที่เชื่องโยงกับ 3D ในโครงการสรางของหลักสูตร เชน 

วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิชาไทยศึกษา เปนตน 

- สอดแทรกในชั้นเรียน โดยกําหนดเนื้อหาหรือวิธีการสอนในแผนการเรียนใหชัดเจน 

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ใหเปนที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการและกิจกรรมควบคูกัน 

พัฒนาเครื่องมือ 
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เพื่อใชในการกําหนดเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เชน สมุดบันทึกความดี Transcript กิจกรรมหรือ

สมุดบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา ตั้งแตป 1 จนสําเร็จการศึกษา 

1. จัดทําคูมือกิจกรรมนักศึกษาและแผนกิจกรรมในแตละป 

2. สรางเครื่องมือในการติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบเว็บไซตและ

ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

3. ควรกําหนดใหการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีผลตอการแจงสําเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตอง

ผานกิจกรรมตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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สาํรวจความเชี�ยวชาญของอาจารยใ์นแตล่ะคณะ, 

สาขาวชิา ที�สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ด้

สอดคลอ้งตามความตอ้งการชมุชน   

จดัทาํชดุโครงการวิจยัในภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยั 

จดัหาหนว่ยงานภาคีสนบัสนนุดา้นแหลง่เงินทนุ

งบประมาณจากหนว่ยงานภาครฐัหรอืเอกชน 

ชมุชนเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งยั�งยืนสามารถ

พึ�งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 4 

ราชมงคลคลังความรูดานบริการสังคม 
การจัดการความรูครั้งที่ 4 ดําเนินการในป 2553  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สรุปองคความรูไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจความตองการของชุมชนท่ีใกลกับมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

สรุปประเด็นความตองการไดรับบริการของชุมชนท่ีแทจริง 

อาจารยผ์ูเ้ชี�ยวชาญที�เขา้รว่มโครงการดาํเนิน

งานวจิยั 

อาจารยผ์ูเ้ชี�ยวชาญที�เขา้รว่มโครงการดาํเนิน

งานวจิยัและถ่ายทอดความรูสู้น่กัศกึษา 

อาจารยแ์ละนกัศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูท้ี�ไดจ้าก

งานวจิยัสูช่มุชนในรูปแบบบรกิารวิชาการ 

ติดตามตรวจสอบและปรบัปรุงการดาํเนินงานจาก

การบรกิารวิชาการอยา่งตอ่เนื�องกบัชมุชน 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แนวปฏิบัติที่ดีดานการเรียนการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education) 

ความตองการทางสังคม 

- การมีมนุษยสัมพันธ 

- ความรูทางภาษา 

- ความสามารถทาง IT  

- การทํางานเปนทีม 

การตอบสนองความตองการของสังคม 

- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรูผานระบบ LMS โดยมีอาจารยใหความสนใจในการสราง

รายวิชาเขาระบบ LMS เพื่อใหนักศึกษาเขามาทบทวนเนื้อหารายวิชา ซึ่งระบบรองรับการใหใบงาน 

การทดสอบความรู และการติดตามความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาแตละคน 

- การเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาที่สามารถทําใหนักศึกษาเขาสอบใบประกาศ Certificate เชน Cisco 

Network Academy, Microsoft Office Specialist, Oracle Academy, CompTia ซึ่ งเปนการนํา

เนื้อหาความรูที่ผานกระบวนการกลั่นกรองวาเปนความรูที่จําเปนในการทํางานของนักศึกษาดาน IT มา

ปรับเรียนเสริมในหลักสูตรใหกับนักศึกษา 

- การใช Video Conference ในการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งอาจารยที่มีความสามารถจะถายทอด

ประสบการณใหกับนักศึกษาในรายวิชาเดียวกันเทาเทียมกันในทุกพ้ืนที ่

- การเรียนเสริมภาษาอังกฤษผานระบบ Online ดวยโปรแกรม Tell Me More 

- การใช Social Network ในการสงเสริมการเรียนการสอนและลดชองวางระหวางอาจารยและนักศึกษา 

เชน Instant Messaging, Hi5, Face Book 

ความสําเร็จ 

- การสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขัน Certiport MOS Olympic 2010 ซึ่งนักศึกษาไดรับรางวัล 10 

อันดับแรกของการแขงขันนานาชาติ ที่ USA  

 
แนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จันทบุรีโปรโตคอล 

นิยามของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใชในการเสวนาป 2554 หมายถึง การวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดีขึ้นและพัฒนาศักยภาพของผูสอน 

แผนการดําเนินงาน 

1. นําผลการเสวนาไปเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา /หนวย KM ของแตละมหาวิทยาลัย  

เปนทางการ/ไมเปนทางการ เพื่อจัดทําแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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2. สรางกลุมยอย KM ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

สภากาแฟ คนที่สนใจงานวิจัยดานนี้โดยมี สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอ้ือ) 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาค/สาขา/ (เว็บไซดมหาวิทยาลัย) 

สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอ้ือ) 

4. นําผลไปไวที่เว็บบล็อกของคณะกรรมการกลาง (จัดทําโดย มทร. สุวรรณภูมิ) 2 ครั้ง ภายในเดือน กรกฎาคม 

และเดือนพฤศจิกายน 2554  

สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอื้อ)/มีกระบวนการตรวจสอบสรางกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูบนเว็บบล็อกในแตละประเด็นที่สมาชิกกลุมตั้งขึ้นมา 

5. นํากลับมาเสวนาในปงบประมาณ 2555  

โปสเตอร 1 แผน ขนาด 90 x 120 ซม. หรือใช Power Point 

ขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิผลการดําเนินงาน 

1. กลุม KM หรือ สวพ. ตองสงตัวแทนเขารวมการเสวนาในปหนา 

2. การสัมมนาในป 2555 ใหเนนการเสวนามากกวา 3 ชั่วโมง เพื่อจะไดนําผูเชี่ยวชาญมาวิพากษ/ให

คําปรึกษา ในวงเสวนายอย (ลดการบรรยายโดยวิทยากร) 

3. หัวขอการบรรยายโดยวิทยากรควรจะเก่ียวของกับหัวขอเสวนาใน KM  

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 5 

ราชมงคลบูรณาการการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
การจัดการความรูครั้งที่ 5 ดําเนินการในป 2554  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปองคความรูไดดังนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนจอมปราชญของแผนดินกับการจัดการความรู 

และการบริหารจัดการสมัยใหม พระองคทรงเนนหลักการเสมอมาวา ในการดําเนินงานตางๆ ตองใชความรูและ

หลักวิชาที่ถูกตอง แตตองไมยึดติดตํารา ทรงมีวิธีการในการทรงงานดวยการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน แลวทรงนํา

ความรู ประสบการณ ศักยภาพที่มีอยูของผูรวมดําเนินการ มาผนวกกับความรูใหมๆ ที่เกิดจากการเรียนรูขณะ

ปฏิบัติการงาน จากนั้นนํามาสรุปเปนแนวคิดและวิธีการที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง  ซึ่งพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในการคิดคนจนไดนวัตกรรมตางๆ จํานวนมากนั้น เปน

กระบวนการในการจัดการความรูใหเปนระบบ ในเรื่องที่มีพระราชดําริในการพัฒนา ตั้งแตการบงชี้ความรูที่

จําเปนตองมีการสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู องคความรูหลายประการที่ทรงคิดคนไดเปนตนแบบของการบริหาร

จัดการดานการพัฒนาตางๆ ในเวลาตอมา และเปนแนวทางการบูรณาการความรูที่ไมเพียงแคการเรียนรูหากแต

เปนการประยุกตใชความรูจากการเรียนรูไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง ดังพระราชดํารัส
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ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่วา“ความสําเร็จที่แทจริงมิไดอยูที่การเรียนรู 

หากแตอยูที่การนํามาประยุกตใช เพื่อคุณประโยชนแกมนุษยชาติ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 5  
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศและแนวทางการแกไขขอบกพรอง 

ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับนักศึกษา 

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional) คือ ความรูความสามารถในดานวิชาการและดานวิชาชีพ ศึกษา

คนควาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการ

ปฏิบัติงาน/หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนเกิดผลลัพธที่ดีตอมหาวิทยาลัย

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดานการออกแบบการวางแผนและสามารถคิดวิเคราะห แกปญหาและปฏิบัติได

ตลอดจนมีศักยภาพ สามารถสรางงานใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

 

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

1. การฝกปฏิบัติในรายวิชาเรียน โดยในชั้นปที่ 1 และ 2 จะเนนฝกใหนักศึกษาปฏิบัติได สวนในชั้นปที่ 

3 และ 4 จะเนนใหนักศึกษาบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาในชั้นปกอนๆ มาใชในรายวิชา 

2. การเตรียมนักศึกษากอนฝกงาน/สหกิจศึกษา หรือการสาธิตเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอน

ออกปฏิบัติงานภายนอก 

3. โครงการเสริมทักษะทางวิชาชีพ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกหรือนักศึกษารุนพี่ ศิษยเกามาเปนพี่

เลี้ยงเลาประสบการณวิชาชีพ 

4. โครงการสัมมนาทางวิชาการในรายวิชาสัมมนา/หัวขอพิเศษ/โครงการที่ใหนักศึกษาดําเนินการเอง

ตั้งแตข้ันเริ่มตนเขียนโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดและสรุปโครงการ 

5. โครงการฝกงาน/สหกิจศึกษา ในบางสาขาวิชาชีพ อาจใหนักศึกษาฝกงาน/สหกิจศึกษา 2 รอบ 
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6. โครงการทัศนศึกษาดูงาน ในหนวยงานภายในหรือภายนอกประเทศ เพื่อเปดโลกทัศนและเสริมให

นักศึกษาไดเรียนรูการปฏิบัติงานจริงในองคกรประเภทตางๆ 

7. โครงการบริการวิชาการที่ใหนักศึกษามาสวนรวมในการดําเนินงาน เชน โครงการฝกอบรมวิชาชีพที่

ใหนักศึกษาเปนผูชวยวิทยากร 

8. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

9. สงเสริมการสอบความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือรับใบวุฒิบัตร (Certificate) 

        10. การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการผูใชบัณฑิตของสถานประกอบการ/นายจาง 

        11. โครงการเสริมความรูดานภาษาตางประเทศในรายวิชาดานวิชาชีพ 

        12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

ปญหา/อุปสรรค 

1. พื้นฐานของความรูของนักศึกษาตางกัน 

แนวทางแกไข 

- จัดโครงการปรับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดโครงการติวเนื้อหาและติวสอบใหกับนักศึกษา 

2. ขาดแคลนอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพ 

แนวทางแกไข  

- ใหทุนการศึกษาสําหรับบัณฑิตหรือบุคคลทั่วไปในการศึกษาตอตรงตามวิชาชีพและกลับมาเปน 

อาจารยในมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาขาดความภูมิใจในวิชาชีพ 

แนวทางแกไข  

- จัดโครงการสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ศึกษา เชน เชิญ

ผูทรงคุณวุฒิในดานวิชาชีพหรือศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานทางวิชาชีพมาเลาประสบการณ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. ขาดความพรอมในดานอุปกรณการเรียนการสอน 

แนวทางแกไข  

- ของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 

- การประสานงานหนวยงานภายในหรือสถานประกอบการภายนอกในการขอใชทรัพยากรรวมกัน 

5. นักศึกษามีจิตสํานึกดานจิตอาสา/จิตสาธารณะคอนขางนอย 

แนวทางแกไข  

- ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ใหนักศึกษาเขารวมควรสอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา/ จิต

สาธารณะ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมแบบมีสวนรวม 
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ปจจัยความสําเร็จจากการบริการวิชาการ 

1. กอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ตองสรางความรวมมือกับชุมชนเพื่อใหชุมชมมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

2. ตองจัดทําแผนรวมมือกับชุมชน เพื่อใหเปนโครงการบริการวิชาการที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

3. รูปแบบการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน และกระบวนการของงานประกันคุณภาพการศึกษาโดย

การศึกษาเกณฑมาตรฐาน (องค 5) ใหชัดเจน 

4. พิจารณาชวงเวลา (การประกอบอาชีพสวนใหญของชุมชน) การใหบริการวิชาการกับผูเขารวมอบรม 

5. ใหความสําคัญกับภูมิปญญาหรือองคความรูของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมพูดคุยโตตอบแสดง

ความคิดเห็น 

6. การลงพื้นที่บริการวิชาการตองมีเครือขายความรวมมือกับชุมชน 

7. ชุมชนจะรวมมือกับผูดําเนินโครงการไดดีนั้นหัวขอโครงการจะตองเปนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น

เดิมของชุมชน 

8. ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการบริการวิชาการทางสื่อทุกทาง 

 

แนวปฏิบัติที่ดีดานการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปความรูที่ได 

1. การบริหารงานบุคคล 

2. ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานโดยมีคูมือปฏิบัติงาน 

3. ระบบการจัดเก็บเอกสารตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ระบบการเบิก-จาย การเงินและงบประมาณ 

6. การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในการทํางาน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงานภายในละภายนอกที่อํานวยการในดานขอมูล 

2. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือสนับสนุนมีความทุมเท มุงมั่นในการทํางาน 

3. การสื่อสาร การประสานงานระหวางบุคคล 

4. ยึดหลักการทํางาน PDCA  

5. Happy Work Place คน คือ สิ่งสําคัญที่สุดขององคกร ถาคนเปนคนที่มีความสุขในการทํางานก็จะมี

ประสิทธิภาพ องคกรจะเติบโตอยางยั่งยืน 

 

แนวทางการปฏิบัติที่ดีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรมีหนวยงานกลารับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ มทร. ทุกแหง 

มทร.พระนคร กองศิลปวัฒนธรรม 

มทร.ลานนา ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 
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มทร.อื่นๆ งานศิลปวฒันธรรม สังกัดสํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการ 

2. การประยุกตใช Social Media ที่อยากใหมีในอนาคต ซึ่งปจจุบันนักศึกษาสวนใหญสามารถเขาถึง

เครือขายอินเตอรเน็ตและ Social Media นี่ไดเทาที่ตองการอยูแลว ในทางปฏิบัติทางคณะฯ ไมตองลงทุนใน

เรื่องของเครือขายหรือเครื่องแมขายเพิ่มเติมแตอยางใด 

3. มีระบบกลไกการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามวงจร PCDA ซึ่งทุกมหาวิทยาลัย 

ดําเนินงานตามวงจร PCDA  

4. มีการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของราชมงคล สงเสริม 

สรางสรรค อนุรักษ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- นํางานศิลปวัฒนธรรมแทรกในทุกกิจกรรม 

- สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมธรรมในแตละภูมิภาค ที่เปนที่ตั้งของสถานศึกษา 

- จัดเวทีการประกวดใหนักศึกษา ไดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

- มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระบุขาวภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน สูระดับ

นานาชาต ิ

- มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส  

5. มีการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการวิจัย ทุกราชมงคลไดดําเนินการบูรณาการเขากับ

งานวิจัย เชน  

- วิจัยเรื่องน้ําอบไทย มทร.กรุงเทพ 

- วิจัยเรื่องอาหารไทย มทร.ศรีวิชัย 

- วิจัยเรื่องวิธีชีวิตในแตละชุมชนที่ มทร. มีพ้ืนที่ตั้งอยู 

- วิจัยเกี่ยวกับผาไทย 

- วิจัยเกี่ยวกับการละเลนพื้นบานในแตละทองถิ่น   

6. มีการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการบริการวิชาการสูสังคมโดยนําผลจากการเรียน

การสอน การวิจัย สูการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- สอนการทําน้ําอบไทย 

- สอนการทําอาหารพื้นบาน และจัดสํารับ 

- สอนการทําตุกตาชาววัง 

- สอนการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม 

7. มีหนวยงานกํากับ ติดตาม รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมทุกพันธกิจ เพื่อเขาฐานขอมูลองคความรู

เผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรม 

8. มีการนําเทคโนโลยีผสมผสานกับงานศิลปวัฒนธรรม 

- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ทางศิลปวัฒนธรรม เชน มทร.รัตนโกสินทร 

- ทําฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

- เผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานเว็บไซต 

9. มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาต ิ
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- สงเสริมการประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรม ทุกดาน 

- สงเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม 

- สงเสริมใหบุคลากร คณาจารยเปนวิทยากร กรรมการตัดสินผลงานศิลปวัฒนธรรม 

10.นําผลงานศิลปวัฒนธรรมมาสรางรายไดเชิงพาณิชย 

- มทร.ศรีวิชัย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- มทร.ตะวันออก สอนการทํานา 

- มทร.พระนคร รับงานจัดดอกไมแบบไทยในพิธีมงคลสมรส ตอนรับผูนําประเทศ 

- มทร.อีสาน การนวดแผนไทย 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

- สนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายทํานุศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. 

- เครือขายกับหนวยงานอืน่ภายในประเทศ 

- เครือขายกับภูมิภาคอาเซียน 

- เครือขายระดับนานาชาติ 

 

แนวปฏิบัติที่ดีดานการเรียนการสอน 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

     -   ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     -   ใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และนําไปประยุกตใชไดอาจารยพูดใหฟง ทําใหดู ทําดวยกัน 

ปลอยใหทํา สอนเพื่อน 

     -   จัดการนําเสนอผลงาน และโครงงานของนักศึกษา 

     -   ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

     -   เปนผูชวยอาจารย หรือผูชวยวิทยากร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ฝกทักษะวิชาชีพ 

- ศนูยวิสาหกิจศึกษา งานฟารมดานเกษตร สหกรณรานคา 

- หมูบานเกษตร หมูบานวิทยาศาสตร หมูบานประมง 

- การชวยงานวิจัยของอาจารย 

- การจัดกิจกรรมชมรมดานวิชาการ 

- ชวยงานแผนกตางๆ 

ขอเสนอแนะ 

- หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เนนปฏิบัติใหมากข้ึน 

- วิชาปฏิบัติไมควรเรียนครั้งเดียวแลวทิ้งควรมีรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง 

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

แนวปฏิบัติที่ดีดานการเรียนการสอน 

http://lms.rmutsv.ac.th/login/index.php
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน 

(Technology Based Education-Training) 

1. งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะและทางมหาวิทยาลัย เชน 

ระบบงานทะเบียน  ระบบฝกงานภายนอก  ระบบประเมินการเรียนการสอน 

2. ระบบ LMS ของทางมหาวิทยาลัย http://lms.rmutsv.ac.th/login/index.php 

- การประยุกตใช LMS สําหรับการเรียนวิชาสัมมนาเพื่อ Tracking and monitoring ความกาวหนา

ของนักศึกษา 

- ทําใหอาจารยทราบปริมาณงานและคุณภาพของงาน โดยนํามาถวงน้ําหนักเพื่อใหคะแนน 

- ปญหา ไมสามารถตรวจสอบตัวตนของนักศึกษาได 

3. ใชประโยชนจาก Social Network ผานทาง Facebook 

4. สงการบานหรืองานกลุมที่ไดรับมอบหมาย ผานทางอีเมล 

- การสงการบานหรืองานกลุมที่ไดรับมอบหมาย ผานทางอีเมล โดยทั่วไปแลวอาจารยสวนใหญ ไดให

นักศึกษาคนควาในหัวขอหรือประเด็นพิเศษเพิ่มเติม หรือผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติทายชั่วโมงปฏิบัติผานทาง

อีเมล 

5. ระบบ File server 

- จัดทําระบบ File server ขึ้นไวใชงานเปนการสวนตัว ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสาร 

บทเรียน และอัพโหลดการบานหรือสงงานมายัง File server ของอาจารยได 

6. ใชวิธีอัดเสียงอาจารยขณะสอน 

7. การสราง Web page สวนตัวโดยใช Module ของ Gmail 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ    อุปสรรคและแนวทางแกไข 

- อาจารยผูสอน     - จํานวนอาจารยยังใชเทคโนโลยีนอย 

- นักศึกษา     - จํานวนนักศึกษาแตละหองท่ีมากเกินไป 

- เทคโนโลยี     - ขาดเครื่องมือพ้ืนฐานในหองเรียน เชน คอมพิวเตอร 

- บรรยากาศในการเรียนการสอน   - ระบบ หรือ เทคโนโลยีไมสนับสนุน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ควรนําใชในอนาคต 

การประยุกตใช Social media ที่ตองการใหมีในอนาคต ซึ่งปจจุบันนักศึกษาสวนใหญสามารถเขาถึง

เครือขายอินเตอรเน็ตและ Social media นี้ไดเทาที่ตองการอยูแลว ในทางปฏิบัติทางคณะฯ ไมตองลงทุนใน

เรื่องของเครือขายหรือเครื่องแมขายเพิ่มแตอยางใด 
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สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 6 

                 การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน 

 
การจัดการความรูครั้งที่ 6 ดําเนินการในปงบประมาณ  2555  โดยเจาภาพดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปองคความรูไดดังนี ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (KM RMUT+2) 

ไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการ

จัดการความรูสูประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมประกอบดวยการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การ

จัดการความรูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล การประกวดผลงานแนว

ปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคนอาเซียน” การจัดนิทรรศการ “การบูรณาการการจัดการ

ความรูสูประชาคนอาเซียน” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 9 กลุม ไดแก 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน ระบบและกลไก การสรางความเชี่ยวชาญ

วิชาชีพใหกับนักศึกษา ระบบกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย การบริการวิชาการแกสังคมแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการ 

IT การประกันคุณภาพ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการดําเนินโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมการจัดการความรูตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรู

ของบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนหนวยงานอื่นที่ เขารวมโครงการไดรับความสนใจมีการรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนปจจัยความสําเร็จเพื่อใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาเพื่อเขาสูการเปน

สมาชิกประชาคมอาเซียน มีการรวมแรงรวมใจเกิดบรรยากาศการเรียนรู ทําใหโครงการดําเนินไปดวยความ

เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 6 

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 7 

การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 
 

การจัดการความรูครั้งที่ 7 ดําเนินการในป พ.ศ. 2557  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปองคความรูไดดังนี ้

อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม 

ความเขาใจ อันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 

สรางสรรคความ เจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความ
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เสมอภาค และ ผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก สถานการณใน เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเปลี่ยนผาน

จากสภาวะแหงความตึงเครียด และการเผชิญหนาในยุค สงครามเย็น มาสูความมีเสถียรภาพ ความมั่นคงและ

ความรวมมืออยางใกลชิดในปจจุบัน ซึ่งทําใหอาเซียนกลาย เปนภูมิภาค ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว และเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศ ที่มีพลังตอรอง ในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ ความกาวหนาของอาเซียนมีปจจัยสําคัญจาก ความไวใจกันระหวาง รัฐสมาชิก อันกอใหเกิดบรรยากาศ

ที่สรางสรรคและเอื้อตอการเพิ่มพูน ความรวมมือระหวางกัน โดยกําหนดเปาหมายใหภายในป 2558 อาเซียน

สามารถรวมตัวกันเปน "ประชาคมอาเซียน" ทั้งในแงการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยยึด

ประโยชนสุขของ ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนศูนยกลาง การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ

แขงขันสูง เปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับ

เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นไดชัดใน คือ การคาขาย การคาขายบริเวณชายแดน อุตสาหกรรม

โรงแรม แรงงาน การทองเที่ยว ภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน สมองไหล อุตสาหกรรมอาหารไทยจะกาวหนา 

ภายใตความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจใหม การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ชี้วา

สังคมไทยในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่กระทบตอวิถีชีวิต ที่เคยดําเนินมาในอดีต จึงหลีกเลี่ยง

ไมไดที่ชุมชนจะตองเรียนรู ปรับตัว และเตรียมการ ใหมีความพรอมรับมือกับสถานการณในอนาคต  โดยรัฐบาล

ไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ  รัฐบาล

จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสรางงาน สรางอาชีพ สราง

รายไดใหแกประชาชนเพื่อยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ดังนั้นการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน เปนการสงเสริมและพัฒนาความรู

ของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัย

ความสําเร็จเพื่อใชในการพัฒนาเตรียมการเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558  เพื่อผลิต

บัณฑิตท่ีมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 7 

แนวปฏิบัติที่ดีและปจจยัแหงความสําเร็จ 

เพื่อเตรียมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน เผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสู

สังคม และเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนาสถาบันในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ที่สําคัญเปนการกระตุน

และสรางเปนแรงบันดาลใจ ใหเห็นความสําคัญของการดําเนินงานภายในระบบและกลไกประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนเวทีเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานคุณภาพของหนวยงานระดับอุดมศึกษา 

ผลงานที่นําเสนอมีลักษณะเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย/

งานสรางสรรค การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน และประชาคมอาเซียน ที่

แสดงใหเห็นวามีการพัฒนาคุณภาพ โดยการสรางสรรคและบูรณาการการจัดการความรู วิธีการทํางานใหม
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สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทํางานหรือเปนนวัตกรรมสูชุมชนและประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม กลุม

ตัวอยางในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  มีจํานวน 10 คนเปนหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภที่

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ระหวางวันที่ 19 กันยายน 2554 ถึง 10 พฤศจิกายน 2554 ดําเนินการวิจัยตั้งแต

วางแผนดําเนินการโดยสํารวจ วิเคราะหปญหาของหญิงตั้งครรภรวมกันในทีมสุขภาพ สรุปปญหาความตองการ

ของหญิงตั้งครรภ โดยสอบถามลําดับความสําคัญกับปญหาที่พบกับหญิงตั้งครรภและครอบครัวรวมกันวาง

แผนการดําเนินการแกปญหาระหวางหญิงตั้งครรภและทีมสุขภาพดําเนินการตามแผนแกปญหาที่กําหนด สังเกต

และจดบันทึก ผลที่เกิดขึ้นเปนขอมูลเชิงคุณภาพและใชแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นขั้นสุดทายการ

สะทอนผลทําการตรวจสอบการแกปญหาอุปสรรค ที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการปฏิบัติมีการจัดทําพูดไดภาษาพมาเพื่อ

รองรับผูรับบริการชาวพมา ผลการวิจัยพบวาปญหาและความไมสุขสบายของหญิงตั้งครรภไดรับการแกไขไดตรง

จุด ผูรับบริการไดรับความรูเพิ่มขึ้นกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความพึงพอใจในบริการ

ที่ไดรับในระดับดีมาก นักศึกษาผูใหบริการมีอัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทโดย

การมีบริการดวยหัวใจ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีปจจัยแหงความสําเร็จทั้งปจจัยภายในไดแกผูอํานวยการ

วิทยาลัยเปนผูมีวิสัยทัศน อาจารยมรการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นอยางเหมาะสม

ตลอดจนนักศึกษาเปนผูสนใจใฝรู สามารถประยุกตความรูที่มีไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและปจจัย

ภายนอก คือ มีนโยบายและกลยุทธที่ชัดเจนนําสูแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 

การนําไปใช 

 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1 ที่ผานมามีการ

จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีหลังจบการศึกษาแลวจึงศึกษาภาคปฏิบัติ ฝกดูแลใหการพยาบาลหญิง

ตั้งครรภมีการซักประวัติ และใหรอรับการตรวจครรภดวยการแจกบัตรคิว เปนตัวเลข เมื่อหญิงตั้งครรภมีมากพอ

ใหความรูเปนรายกลุมตามทฤษฎีและเรียกตรวจครรภตามคิว มีการใหความรูเปนรายบุคคลเมื่อตรวจครรภแลว

เสร็จเหมือนกันทุกคน โดยอธิบายความรูที่นักศึกษามีทั้งหมดใหหญิงตั้งครรภฟงผลการดําเนินการผูรับบริการพึง

พอใจในบริการระดับดีแตการติดตามแกปญหาใหหญิงตั้งครรภ ยังไมชัดเจน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชัยนาท จึงตองปรับการเรียนการสอนใหม โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและ

งานวิจัย เพื่อพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาใหมีการบริการดวยหัวใจ 

 การบูรณาการการเรียนการสอนสูแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลมารดาทารกดวยหัวใจสูประชาคมอาเซียนนี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและงานวิจัยโดยยังสงผลใหเกิด

การพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาและสงผลลัพธการบริการวิชาการสูคุณภาพชีวิตของมารดาและทารก

ผลกระทบที่เกิดตามมาคือ องคกรไดรูปแบบการบริการดวยหัวใจทําใหผูรับบริการการฝากครรภพึงพอใจใน

บริการที่ไดรับในระดับดีมาก 

    

 

 

 



86 

 

สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 8 

การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 
 

การจัดการความรูครั้งที่ 8 ดําเนินการในป พ.ศ. 2558  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สรุปองคความรูไดดังนี ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน 

 การจัดโครงการคราวนี้เปนการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ ครั้งที่ 8 ในหัวขอ “การบูร

ณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ดวยแนวความคิดในการสรางความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน เพื่อกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนไดซึ่งจะตองมีการ

ดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบันใหบรรลุ

วัตถุประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น อันเนื่องจากการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิก

ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงตองเตรียมการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มี

ความพรอมในการเปนแขงขันของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาบุคลกรระหวางเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จเพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อเผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคม 

3. เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

โดยมีกิจกรรมตางๆประกอบดวย 

   3.1 การบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 

   3.2 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี

        - กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง  “การบูรณาการ

การจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

        - กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” 

    3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ด ี

       3.3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางชาติที่มาเรียนในสถาบัน เรื่อง “Cross Culture” 

       3.3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนจากผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความเข็ม

แข็งใหชุมชน 

       3.3.3 การแลกเปลี่ ยนเรียนรูของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 COP 

ประกอบดวย 

    COP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

    COP2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน 

    COP3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
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   COP4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมใน

กลุมประเทศอาเซียน 

   COP5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

   COP6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 

   COP7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PCDA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา 

4. นิทรรศการ 

   4.1 แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ของอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

   4.2 แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” 

5.การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 8 
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
“การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” 

สมาชิกกลุมไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณจากคณาจารยที่มาจากหลากหลายสาขาทั้ งดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร รวม 11 สถาบัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

โดยเนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองสูงสุด โดยที่นักศึกษามีความแตกตางกันทั้ง

ดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด ทักษะพื้นฐานที่จะใชในการเรียนรู เชน ความสามารถในการฟง พูด 

อาน เขียน ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน ซึ่งไดถอดบทเรียนของ

การเรียนรูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยเนนกระบวนการ PCDA จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน 

- คุณธรรม จริยธรรม 

- ความรู 

- ทักษะทางปญญา คิดเปนระบบ/มีเหตุผล/วิเคราะห/วิพากษ/วิจารณตรงประเด็น 

2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีการสงเสริมชวยเหลือใหนักศึกษาไดทําหรือดําเนินการตางๆ ดวย

ตนเอง ดังนี้ 

- เปดโอกาสใหผูเรียนคิด 

- ผูเรียนนําเสนอความคิดตนเองอยางอิสระ 

- รวมกันแกปญหา 

- ผูเรียนชวยเสริม เติมเต็มความคิด 

- กําหนดปญหาที่มีหลายคําตอบหรือหลายแนวคิด 

- สงเสริมและยอมรับแนวคิดของผูอื่น หรือวิธีการคดิอยางหลากหลาย 

- สรางสถานการณโดยอาศัยประสบการณของผูเรียน 

3. กําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงการ นักศึกษารวมกันจัดทําโครงการ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 

- การตั้งปญหา 

- ระดมความคิด ชื่อหัวขอ หรือชื่อโครงการในการดําเนนิโครงการ 

- มีการแบงหนาที่รับผิดชอบชัดเจน 

- มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที่ เชน หนาที่ฝายประชาสัมพันธ, ฝายการตลาด, /

ฝายดําเนินการ ฯลฯ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/หรือกิจกรรมนั้น 

- มีการประชุมวางแผนและรายงานการดําเนินโครงการ 

- ลงมือปฏิบัติ/ลงพ้ืนที่สํารวจ/ดําเนินโครงการตามที่วางแผนไว 

- มีอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจํารายวิชาเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินโครงการในแตละครั้ง 
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4. ใชสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส ตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร โนตบุก จุดบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยมี

ประบวนการที่ใชสื่อหรือเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี ้

- สงเสริมใหอาจารยจัดทํา E-Learning ใชในการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูดวยตนเอง

ตลอดเวลา สามารถทําแบบทดสอบ ตอบโตพูดคุยซักถามขอสงสัยได 

- Smart Classroom หองเรียนอัจฉริยะ 

- นํา Google Doc ชวยในดาวนโหลดเอกสารใบงาน สงงานใหอาจารยผูสอน 

- ใชระบบการเรียนการสอน ดวย Video on Demand ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถเขาเรียนหรือ

อยากกลับไปดูการเรียนการสอนยอนหลังได ซึ่งบทเรียนจะถูกบันทึกเปน Video และเก็บไวบนเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกเปดดูและศึกษาดวยตนเองได 

- ระบบคลังปญญา เปนคลังจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมผลงานวิจัย วิชาการของ

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษา โดยมุงหวังใหทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหลานี้ 

เปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา วิจัย เพิ่มตอยอด ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงทาง

วิชาการและเปนการเผื่อแพรชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

 - ระบบ KM Blog มีการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยมีการจัดทํา E-Learning และมอบรางวัล

ใหแกวิชาใน E-Learning ที่มีนักศึกษาเขาไปเรียนและมีการโตตอบมากท่ีสุด ซึ่งผูที่ไดรับรางวัลจะตองดําเนินการ

จัดทํา  KM ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทํา E-Learning อยางไรใหมีประสิทธิภาพ และนักศึกษา

สนใจเขาเรียน เผยแพรบน KM Blog ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

- การแสดงบทบาทสมมติ ในการเรียนการสอน 

5. มีการเรียนรูโดยผานกิจกรรมตางๆ เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรม สราง

ความสัมพันธไมตรี ระหวางนักศึกษาดวยกันเองหรือนักศึกษากับอาจารยทําใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา กลาลอง 

และไมกลัวที่จะเขาหาอาจารย กระบวนการในการใชกิจกรรมเสริมสรางในการเรียนรู ดังนี้ 

- เนนกิจกรรมสัมพันธ สรางสัมพันธใหนักศึกษาภายในหองเรียน 

- การลงมือปฏิบัติจริง สรางความชํานาญในการใชเครื่องมือในการเรียน ใหแกนักศึกษาเอง 

- การตั้งคําถาม สงเสริมใหนักศึกษา เกิดการตั้งคําถาม เกิดขอปญหา และเกิดคําถามขึ้นภายใน

หองเรียน 

- การคิดวิเคราะห นักศึกษาชวยกันคิดวิเคราะหแนวทาง หลักการ หลักเกณฑในการแกปญหา ขอ

คําถามที่ตั้งขึ้นรวมกัน 

- การคิดเชิงสรางสรรค มีการคิดที่มีการบูรณาการ สรางสรรคใหเกิดประโยชนหลายๆดาน 

- การเชื่อมโยงความรูหลายๆ ศาสตรเขาดวยกัน มุงเนนและพัฒนาใหนักศึกษา นําความรูในศาสตร

แขนงตางๆ หลากหลายเขาเชื่อมโยงเขาดวยกันในการแกปญหาการเรียนรูตางๆภายในหองเรียน 

- การทํางานเปนทีม นักศึกษาไดรูกระบวนการทํางานเปนทีม คิดลงมือปฏิบัติรวมกันเปนทีม 

- กําหนดสถานการณปญหา มีการสมมติสถานการณขึ้นมาตามประเด็นปญหาหรือขอคําถามที่กําหนด

ขึ้นมา และดําเนินการตางๆ ใหเสมือนเปนสถานการณจริงทั้งหมด 
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6. การทําบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการ (MOU) กับภาคเอกชน 

 - สรางขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัทในภาคเอกชนเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นสถานการณ

และสถานที่ทํางานจริง 

 - ใช PCDA เนนใหนักศึกษา นํากระบวนการของวงจรคุณภาพ (PCDA) มาใชในการเรียนการสอน

เพื่อที่จะไดสงเสริมใหนักศึกษาเขาฝกงานในบริษัทเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สถานที่จริง สถานการณจริง  เจอปญหาจริง เกิดทักษะและประสบการณ

ตรงสําหรับนักศึกษา 

 - การระดมความคิดเห็น นักศึกษามีการระดมความคิดรวมกับผูรวมงานที่เปนพนักงานจริง ทําใหไดรูถึง

การทํางานเปนทีม รูกระบวนการทํางานขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน 

 - การวางแผน การวางแผนมีการวางแผนรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานหรือบุคลากรหนวยงาน

ในเอกชน 

 - การนําเสนอขอมูล สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู การนําเสนองานจากบุคลากรภาคเอกชนโดยตรง ได

แสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ในสถานการณปฏิบัติงานจริง 

 - การบูรณาการความรูทฤษฎีกับกระบวนการทํางานเปนทีม 

7. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน สรางความกลา ความชํานาญ และประสบการณใหแก

นักศึกษาที่ทํางานรวมกับชุมชน มีการถายทอดงานบริการวิชาการลงสูชุมชน สงผลใหชุมชนสามารถมีอาชีพ 

ปรับปรุงผลงานอาชีพของประชาชนในชุมชนใหมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 

 - ลงพื้นที่ของชุมชน 

 - นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงรวมกับชุมชน 

 - สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน ทําใหชุมชนและอาจารย นักศึกษา มีความสัมพันธที่ดีตอกัน

สามารถชวยเหลือกันได 

 - ประเมินผลทั้งจากอาจารยและชุมชนมีการทําแบบประเมินหรือประเมินผลการดําเนินการกอนและ

หลังที่ไดรับการบริการวิชาการแกชุมชน 

8. ใชกระบวนการการจัดการความรูมาชวยในการเรียนการสอน สงเสริมใหนักศึกษารูจักกระบวนการจัดการ

ความรู ดังนี้ 

 - คนหาแนวปฏิบัติที่ด ี

 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 - การเผยแพรองคความรู 

 - การนําองคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

9. ผูสอนหรืออาจารยตองเตรียมความพรอมและจัดทําสิ่งสนับสนุนและสิ่งเอื้อในดานตางๆ ดังนี้ 

 - กําหนดกลยุทธการสอน 

 - จัดกระบวนการเรียนรู 

 - คํานึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

 - ความแตกตางของผูเรียน 
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 - จัดการเรียนใหมีความหลากหลาย 

- เปนพี่เลี้ยง 

- เสียสละและอุทิศเวลา 

- พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

10. สถานที่ สถานที่ตองตองดําเนินการเรียนการสอนไมจําเปนตองเปนหองเรียนเสมอไป ควรมีการออกไป

เรียนรูนอกหองเรียนบาง เพื่อสรางความสนใจใหนักศึกษาอยากเรียนไมทําใหนักศึกษาเกิดความจําเจ และเบื่อ

หนายในสถานที่เดิมๆ เชน 

 - ในหองเรียน 

 - นอกหองเรียน (ชุมชน บริษัทเอกชน/สถานประกอบการ หนวยงานราชการ) 

11. การพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทักษะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักศึกษามีการ

พัฒนาฝมือไดเปนอยางดี ยิ่งมีทักษะมาก ฝมือในการทํางานก็ยิ่งดีซึ่งตัวนักศึกษาเองควรมีการพัฒนาทักษะตัวเอง

อยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของตน ดังนี้ 

 - กระบวนการแกปญหา 

 - กระบวนการใหเหตุผล 

 - กระบวนการสื่อสาร 

- สื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

- เชื่อมโยงศาสตรตางๆ เขากับกิจกรรมที่หลากหลาย 

- กิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค 

- การศึกษาตามอัธยาศัย 

- ฝกปฏิบัติแสวงหาความจริงโดยใชแบบสอบถาม 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน 

“ผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน” 

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการดําเนินงานของ

หนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“ชุมชนกะปาง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช” 

จุดเริ่มตน 

- ชุมชนเขมแข็งซึ่งในชุมชน มี 8 กลุม 

- ชุมชนตองการ การแปรรูปจากตนสาคูเพื่อใหประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- ลงพื้นที่โดยการคุยกับชาวบานในเรื่องความตองการของชุมชนพรอมทั้งพูดคุยกับชาวบานเพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหา 

- มีการพัฒนาเครื่องผลิตแปงสาคูใหออกมาเปนสินคาและบริการที่หลากหลาย 
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- สอนการใชคอมพิวเตอรใหกับชุมชนรวมทั้งมีการนําเอาโปรแกรมเขามาชวยในการทํางาน 

- สงเสริมการแปรรูปสาคูใหออกมาเปนสินคาและบรกิารที่หลากหลาย 

ผลสําเร็จ 

- ชุมชนมีกองทุนสําหรับชาวบานในการประกอบอาชีพ 

- ลดชองวางระหวางภาครัฐและชุมชนใหนอยลง 

- ชาวบานในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่ยังยืน 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

“ชุมชนกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว จ.ระยอง” 

จุดเริ่มตน 

- เปนการทําธุรกิจในครอบครัวทําใหกําลังการผลิตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการของ

ลูกคา 

- ขาดขาดความรูในดานการบริหารการจัดการและการผลิต 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- เสริมสรางความรูการวางแผน การตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ การปรับปรุงสูตร การออกแบบ

เครื่องจักร การจัดการดานบัญชี 

- มีการนําระบบแฟรนไชตเขามาใช 

- มีการพัฒนารถขายลูกชิ้นโดยใชแผงโซลาเซล 

ผลสําเร็จ 

- มกีารขยายธุรกิจไปยังตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

- กระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนและธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“ชุมชนหมูบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี” 

จุดเริ่มตน 

- มีการใชสารเคมีในการเกษตร ทําใหผลผลิตที่ไดออกมานอยซึ่งไมคุมกับการลงทุนที่ลงไป เนื่องจากชาว

เกษตรกรตองไปกูหนี้ยืมสิน 

- สินคาไมมีแบรนดเปนของตนเอง 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- มาชวยในการทําปุย 

- ออกแบบบรรจุภัณฑตางๆ เชน มะนาว กลองใสจดหมาย 

- สอนใหทําสกรีนบล็อก 

ผลสําเร็จ 

- สินคาเปนที่รูจักมากข้ึน 
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- มีการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

“ชุมชนบานปาจี้ อ.พราว จ.เชียงใหม” 

จุดเริ่มตน 

- เกิดจากการอบรมตนกลาอาชีพรุนที่ 1 

- เกิดแรงบันดาลใจในการปลูกผักไรดิน 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- ชวยในการจัดการโครงสรางโรงเรือนของการปลูกผัก 

- เขามาดูแลในการพัฒนาคุณภาพของผักใหอยูในมาตรฐาน GMP  

ผลสําเร็จ 

- ลูกคามีความตองการผลิตภัณฑมากขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

“ชุมชนเกษตรพัฒนา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” 

จุดเริ่มตน 

- สนใจการทํานาเกษตรอินทรียโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- ปรับปรุงดิน 

- แนะนําการทําปุยหมัก 

- ประดิษฐเครื่องนึ่งขาว 

- ชวยทํานา 

ผลสําเร็จ 

- ตอยอดจากผลิตภัณฑขาวกลองเปน ขาวกลองงอก และผงขาว 

- ทําใหชุมชนอยูอยางยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

“ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดินปลอดสารพิษรักไทย” 

จุดเริ่มตน 

- ชุมชนทําการเกษตรโดยขาดความรูความเขาใจ 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑของขาว และปุยอินทรีย 

- ออกแบบ เครื่องจักร ในการผลิตปุยอินทรีย 

- ใหความรูเรื่องปุย 
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- รณรงคการใชปุยเคมีใหลดลงโดยใชปุยหมักแทน 

ผลสําเร็จ 

- ชุมชนมีตราสินคาของขาวและปุย 

- ลดตนทุนในการผลิต 

- ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

“ชุมชน 1 ศตวรรษ คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี” 

จุดเริ่มตน 

- มีการพัฒนาของชุมชนเมืองเขาไปรุกล้ําพื้นทีชุ่มชนชาวจีนดั้งเดิม 

การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

- เห็นคุณคาของชุมชนชาวจีนดั้งเดิมที่มีความโดดเดนและรักษาไวซึ่งเอกลักษณเดิม 

ผลสําเร็จ 

- คนรุนใหมเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของชาวจีนดั้งเดิม 

- เปนแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรม อาหารและวิถีชีวิต 

 

แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ “CROSS CULTURE” 

กิจกรรม Cross culture ไดรับความรวมมือจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 20 คนประกอบดวย

ประเทศมาเลเซีย จีน ภูฏาน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ไทย ไนจีเรีย ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภายในสังกัด 9 มทร. ประกอบดวย มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา มทร.ทรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.

รัตนโกสินทร มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงคหลักของกิจกรรม Cross culture คือการ

แบงปนประสบการณของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในดานตางๆอาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานภาษา ดาน

มารยาท และดานการแตงกายของแตละประเทศรวมทั้งความแตกตางที่สําคัญระหวางประเทศไทยและประเทศ

บานเกิดของนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยแบงออกเปน 3 ดานหลักๆ ดังตอไปนี ้

1.ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ศาสนาพุทธถือไดวาเปนศาสนาหลักท่ีสําคัญที่สุดของชาวไทยนอกจากนี้ยังมี วัดวาอาราม โบราณสถาน

และงานศิลปะที่สวยงาม มีคุณคาอยางมาก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะไดมีโอกาสเยี่ยมชม  

ศึกษาประวัติศาสตรและเห็นคุณคาของสิ่งเหลานั้น ในดานของวัฒนธรรมความเปนอยูของครอบครัวชาวไทย 

แสดงใหเห็นวาครอบครัวชาวไทยมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกวาประเทศอื่นๆ และการใหความเคารพบุพการี

นั้นถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งของวัฒนธรรมไทย 

 นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนไดแสดงความคิดเห็นตรงกันคือ ประเทศไทยเปนดินแดนแหงรอยยิ้มทุก

ที่ๆ พวกเขาเดินทางไป พวกเคามักจะเห็นรอยยิ้มและการชวยเหลือเก้ือกูลกันในทุกสถานที่ที่ไดไปเยือน 
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2.ความเปนเอกลักษณและการแตงกาย 

 เอกลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปนไทยและมารยาทและเปนประเพณีอยางแทจริงคือ“การไหว” 

ซึ่งเปนรูปแบบของการทักทาย และแสดงความเคารพตอผูอาวุโส โดยทั่วไปคนหนุมสาวมักจะแสดงความเคารพ

ตอผูอาวุโสกวาหรือเมื่อพวกเคาพบปะกับผูคนในทุกที่ตามโอกาสตางๆตัวอยางเชนเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนพวก

เขาจะตองแสดงความเคารพตอครูอาจารยของพวกเขาโดยการไหว 

 วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยนั้นเนื่องจากสภาพอากาศคอนขางรอนกวาประเทศอื่นๆคนไทย

มักจะสวมเสื้อผาที่เรียบงายเพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพอากาศไมนิยมใสเสื้อกันหนาวหนาๆแต

การแตงกายของชาวไทยนั้นจะข้ึนอยูแตละโอกาส ถูกตองตามกาลเทศะและสถานการณดวย 

 วัฒนธรรมการแตงกายอีกอยางหนึ่งสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาชาวไทยนั้นเมื่อพวกเขาไปโรงเรียน

หรือมหาวิทยาลัย นักเรียนหรือนักศึกษาจะตองสวมเครื่องแบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆซึ่งสิ่งนี้เห็นได

วาแสดงถึงความสามารถความเปนไทยไดอีกอยางหนึ่งเพราะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสวนใหญในแตละ

ประเทศนั้นไมนิยมสวมเครื่องแบบหรือไมมีการสวมเครื่องแบบนั้นเอง 

 

3.ภาษา 

ภาษาถือเปนหนึ่งในปญหาหลักที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนพบมากที่สุด เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงประเทศ

ไทยเพราะมีชาวไทยไมทุกคนที่ไมสามารถพูดภาษาอังกฤษได  

ดวยเหตุนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถใชภาษากายหรือแสดงการที่จะยกตัวอยางที่จะชวยในการ

สื่อสารของพวกเขา ดังนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะมาเมืองไทยก็ควรที่จะมีการเรียนรูภาษาไทยขั้นพื้นฐาน

เชนเดียวกับชาวไทย ก็จะตองที่จะเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อตอนรับชาวตางชาติ 

ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางชาติ นั่นคือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชชีวิตอยางมีความสุข

ในประเทศอื่นๆ นักศึกษาแลกเปลี่ยนควรเปดใจ เปดตา เปดรับและพรอมที่จะปรับตัวในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

รอบตัวพวกเขาทุกคน ตลาดจนแบงปนประสบการณและขอคิดดีๆของตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนเองกับคนคนอื่นๆ 

ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 

การพัฒนานักศึกษา “การนํา PCDA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา” 
ดําเนินการตามวงจร PCDA  

1.วางแผน (PLAN) 

1.1 กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 

1.2 กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดได 

1.3 กําหนดขั้นตอนวิธีการและระยะเวลา 

1.4 จะทําอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไหร ทําไมและดวยวิธีการใด 

1.5 (5 W 1 H = What/Where/When/Who/Why and How) 
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2. ปฏิบัติ (Do)  

2.1 ทําความเขาใจในการทํางาน 

2.2 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ตรวจสอบ (Check) 

3.1 การตรวจสอบความกาวหนาของงานและประเมินผล 

3.2 เพื่อติดตามความคืบหนา 

3.3 ดูผลสําเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน 

4. ปรับปรุง (Act) 

4.1 จากผลการประเมินในขอ 3 หากการปฏิบัติเปนนาที่พอใจก็จัดให 

4.2 เปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง 

4.3 ใหกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป 

4.4 แกไขที่ตนเหตุถาผลงานที่ไมไดเปนไปตามเปาหมาย 

4.5 ถาพบความผิดปกติใดๆ ใหสอบสวน คนหา สาเหตุ แลวทําการปองกัน 

4.6 แกไขเพื่อมิใหการผิดปกติเกิดขึ้นซ้ําอีก 

4.7 พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทํางานนั้นๆ 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. การมีเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขา ชมรม และชุมชน ในการวางแผนและ

บูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกัน 

2. การมีเครือขายกิจกรรมรวมกันของกิจกรรมนักศึกษากับชุมชนและหนวยงานภายนอก 

3. การม ีTeam Work ที่มีประสิทธิภาพ 

4. การสื่อสารและการประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

5. การมีอาจารยที่ปรึกษามาชวยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 

ผลลัพธ 

1. ผูประกอบการหรือชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีมากขึ้น 

3. การมีผูสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทําใหลดคาใชจายของสโมสรนักศึกษาได 

4. กิจกรรมนักศึกษาไดมีการสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ 

5. นักศึกษาอยูในสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งในดานวิชาการและกิจกรรมอยางมีความสุข 
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แนวปฏิบัติที่ดีดานบริหารจัดการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบของงาน (Human Resource Management) 

1. การสรรหา คนเกง องคกรกาวไกล คนดี องคกรยั่งยืน 

2. การพัฒนา 

3. การรักษา 

4. การใชประโยชน 

 

สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การสรางหนวยงานที่เปนระดับวิทยาลัย เพื่อบริหารภารกิจที่มุงสรางรายได มุงพัฒนาเฉพาะทาง 

2. สัญญาจางผูบริหารที่มีความสามารถมืออาชีพ 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เปน ผศ. รศ. และ ศ. 

4. การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษจัดหนวยงานสอบภายใน 

6. การคัดเลือกบุคลากร การรักษาคนดี คนเกงและสรางบุคลากรรุนตอไป 

7. การประเมินบุคลากร ดวยการใหระบบอิเล็กทรอนิกส 

8. การประเมินนําไปวิเคราะหเพ่ือพัฒนาบุคลากรไดตรงตามความตองการมหาวิทยาลัยและบุคลากร 

9. การพัฒนาคน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนที่เหมาะสม 

        10. การบริหารความคุมคาของหลักสูตรมีการยุบรวม 

        11. การพัฒนาบุคลากรจากการวิเคราะหขอมูลที่มีระบบ 

        12. การจัดทําแผนโดยใชขอมูลและมีการเชื่อมโยงพันธกิจเขาดวยกัน 

 

แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 

มทร.ศรีวิชัย 

 มีคูมือประกันคุณภาพเปนเครื่องมือ นําวงจรคุณภาพ PCDA ประยุกตการดําเนินงานระบบประกัน

คุณภาพใหทุกคนทุกหนวยงานมีสวนรวมในทุกกระบวนการ “รู เขาใจ และกาวไปดวยกัน” 

มทร.กรุงเทพ 

 ปรับกระบวนการการประกันคุณภาพใหชัดเจน กระชับ รวดเร็ว วิเคราะหกระบวนการกําหนดเปาหมาย

ตัวบงชี้ มีผูรับผิดชอบ นําประสบการณและปญหาที่พบมาแกไขปญหา 
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มทร.พระนคร 

 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในการติดตามระบบประกันคุณภาพ IQA-CDS ตาม RMUTP 

MODEL ติดตามการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (ทุกรอบ 4 เดือน 8เดือน และ 

12 เดือน) ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระบบ 

มทร.รัตนโกสินทร  

 มุงเรียนรูจากขอผิดพลาดจนเปนแนวปฏิบัติที่ดี ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญในการผลักดันใหบุคลากร

ตื่นตัว นําหลัก 2ป+1ป (ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เปลี่ยนทัศนคติและทีมงานทุกคนมีสวนรวม) สรางวัฒนธรรม

คุณภาพแกปญหา 3ม (เมค+โม+มั่ว) 

มทร.อีสาน 

 งานประกันคุณภาพเกิดขึ้นไดเพราะคุณภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน) หลีกเลี่ยง 7 คําพูดที่คน

ประสบความสําเร็จเคาไมพูดกัน 

1. นั่นไมอยูในหนาที่ของฉัน 

2. ฉันไมรูฉันทําไม 

3. มันไมใชความผิดของฉัน 

4. ฉันไมตองการความชวยเหลือจากใคร 

5. มันไมยุติธรรม 

6. เราทําแบบนี้กันมาเสมอ 

7. ไดแคนี้ก็บุญแลว 

มทร.ลานนา 

 กัลยาณมิตรภายในองคกรเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ ผสมรูปแบบการทํางาน 

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

มทร.สุวรรณภูมิ 

 นําระบบประกันคุณภาพ ISO มาประยุกตใชกับระบบการประกันคุณภาพ ปจจุบันสามารถพัฒนา SOP 

โดยมีคณะทํางานวิเคราะหกระบวนการแบงออกเปน 6 กลุมไดแลว 22 กระบวนการ 

มทร.ธัญบุร ี

 นํามาตรฐานคุณภาพระดับสากล (AUN-QA) มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยเริ่มนํารองใน 3 

หลักสูตร กําหนดเปาหมายประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA ภายใน 2558 มทร.ธัญบุรี รับเปนแมขาย 

“การประกันคุณภาพ 9 มทร.+2”  

มทร.ตะวันออก 

 การวางแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมินสรางความตระหนักและการรับรูในบุคลากรไดด ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 เรียนรูจุดแข็ง/สําเร็จ ปญหา อุปสรรค ความเสี่ยง เปลี่ยนทัศนคติ “แขงขัน เปนแบงปน” ปจจัยแหง

ความสําเร็จเกิดจากองคประกอบตางๆ รวมกัน ไดแก ผูบริหาร ทัศนคติ เต็มเวลาและทีม 
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แนวปฏิบัติที่ดีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสของหนวยงาน 

จุดออน 

1. ไมมีจุดขายทางวัฒนธรรม 

2. ทําใหบุคลากรสวนใหญไมสนใจ 

3. ไมมีผูรูสายตรง 

4. ทีมงานทุมเท 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารสนับสนุน 

2. มีทุนพอทํางาน 

3. ประสานงานเปนกลุม 

4. วิ เคราะหความตองการของนักศึกษา บุคลากรและการเรียนรูวัฒนธรรมองคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ที่จะศูนยหาย 

5. วางแผน กําหนดนโยบาย 

วางแผนการเสนอของบประมาณดําเนินงานโครงการ 

 

การดําเนินงานโครงการ 

มทร.ศรีวิชัย 

เนนเรื่องภาษาพัฒนาความพรอมของนักศึกษา เรียนรูศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอาเซียนที่มาศึกษาใน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

 เนนกิจกรรมรวมกับชุมชน เนนการมีสวนรวม เพื่อการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียน 

มทร.พระนคร 

 เนนการนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุมพัฒนาอาเซียนโดยนํานักศึกษาออกไปเผยแพร

แลกเปลี่ยน 

มทร.รัตนโกสินทร 

 เนนนิทรรศการทางศิลปะระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาและคณาจารย 

มทร.สุวรรณภูม ิ

 เนนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในแตละศูนยและเก็บรวบรวมองคความรูทองถิ่น เปนแหลงเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและชุมชน 

มทร.ตะวันออก 

 เนนบูรณาการกับการเรียนการสอน นํางานศิลปวัฒนธรรมเขาไปกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มทร.อีสาน 

 เนนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ลุมแมน้ําโขง ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเขามา

ศึกษาที่ มทร. 

มทร.ลานนา 

 เนนเก็บรวบรวมองคความรู การวิจัยศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการวิจัยรวมกันระหวาง มทร.ชุมชน กลุม

ประเทศอาเซียนซึ่งในที่นี้คือ ประเทศพมา ไดนําอาจารยไปฝนตัวเรียนรู การทําเครื่องเขินที่ประเทศพมา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 เนนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน รวมกับ มทร.อื่นในอาเซียนและ

นานาชาติ เชน อินโดนีเซีย ปรีนังและอบรมภาษาอังกฤษ 

 

การประเมินผลและการนําผลไปปรับปรุง 

1. โครงสรางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตกตางกัน 

2. การนํานักศึกษาออกนอกประเทศ มีปญหาเรื่องการเบิกจาย เรื่องเอกสาร เรื่องระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. การวางแผนที่ดี การทํางานสรางระบบการทํางานที่ด ี

2. การประชาสัมพันธ 

3. การประสานงาน 

4. ศึกษาศักยภาพของบุคลากรนักศึกษา 

5. ความตอเนื่องของกิจกรรม 

6. ความรวมมือทั้งภายในและภายนอก 

7. การ MOU กับกลุมประเทศอาเซียนและประเทศตางๆ 

ปญหาการดําเนินงานและแนวทางแกไข 

1. โครงสรางหนวยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตละ มทร.ไมสอดคลองกับการพัฒนาการดําเนินงาน 

2. เสนอที่ประชุม 9 อธิการ ถึงการนําเสนอโครงสรางของศิลปวัฒนธรรม 

3. ปญหาการนํานักศึกษาไปเผยแพรตางประเทศ 

4. เชิญนักศึกษาตางประเทศเขามารวมกัน 

5. เสนอแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ออนไลน 
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สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 9 

ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 
 

การจัดการความรูครั้งที่ 9 ดําเนินการในป พ.ศ. 2559  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 9 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

กระบวนการแนวทางการดําเนินการ 

1. วิเคราะหคณะ วามีความพรอมในดานทรัพยากรตางๆ อยางไรบาง 

2. จําแนกปญหาอุปสรรคของคณะในการดําเนินงาน 

3. บูรณาการกับทุกภาคสวน 

4. บริหารจัดการโครงการโดยใชรูปแบบวงจรพัฒนาตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 4+4 : PDCA+4ดาน 

 4.1 ดานหลักสูตร มีพี่เลี้ยงรวมจัดทําหลักสูตร 

4.2 ดานคายนักวิทยาศาสตร 

4.3 ดานกระบวนการสอนแบบ PBL มีครูพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด 

4.4 ดานการฝกงาน 

5. กําหนดเปาหมายเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพตามศาสตรของสาขา 

6. สรางเครือขายความรวมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานที่มีชื่อเสียงเพื่อสง

อาจารยไปฝงตัวในสถานประกอบการและสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงาน

ที่มีชื่อเสียง และเชิญสถานประกอบทําเปนอาจารยพิเศษ 

7. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริง โดยนําโจทยจากสถานประกอบการ 

8. สรางสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย รับงานจากภายนอกใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสรางรายได

ใหกับนักศึกษา 

9. สืบคนปญหาในการจัดการเรียนการสอน พบวา  

9.1 กระบวนการเรียนการสอนนาเบื่อ 

9.2 กิจกรรมในการเรียนการสอนนอย 

9.3 รูปแบบการเรียนการสอนซ้ําซากจําเจ เชน บรรยาย มอบหมายงาน 

10.STEM Education 

10.1 Science 

10.2 Technology 

10.3 Engineering 

10.4 Mathematics 
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11.Challenge 

11.1 Creative 

11.2 Team work 

12.Constructivist Video Instruction การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง จากการ 

 

สังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปเปนหลักการการเตรียมตัวผูสอน 

1. การวิเคราะหเนื้อหา 

2. การเลือก Video 

 การดําเนินงาน 

1. ผูเรียนดู Video ผูสอนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน และแนะแนวทางทางใหผูเรียนจับประเด็นสาระสําคัญ

และจดบันทึกขอสังเกตจากเนื้อหาที่ดู 

2. แบงกลุมอภิปราย แบงผูเรียนเปนกลุมๆละ 4-5 คน ใหแตละกลุมอภิปรายสรุปประเด็นสาระสําคัญ 

3. นําเสนอผล แตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญเปนการสรางองคความรูดวยตัวเอง 

4. ผูสอนสรุป Concept 

13. พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาใหตรงกับความตองการของศตวรรษที่ 21  

14. อบรมผูสอนใหมีความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ดาน 

15. พัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑทางการศึกษา 

16. ใหความรูกับผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

17. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 17.1 วิเคราะหเนื้อหาสาระ 

17.2 วิเคราะหผูเรียน 

17.3 กําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรูผูสอนตองคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน 

17.4 สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

17.5 กําหนดสื่อและแหลงเรียนรู 

17.6 กําหนดวิธีและการวัดผลและประเมินผล 

17.7 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบวิธีเทคนิคตางๆ ประกอบกับสื่อแหลงการเรียนรูการวัด

ประเมินผลและการจัดบรรยายกับสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูล เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดรับประสบการณการ

เรียนรูตามที่ตั้งเปาหมายไว 

17.8 นําไปใชและประเมินเพ่ือปรับปรุง 

 

เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ใช Google Class Room 

- Mapping 

- สุจิปุริ 
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- Prize 

- งานเดี่ยว / คู / กลุม 

- Power Point 

- เทคนิคบทบาทสมมุต ิ

- Social Network 

- Info graphic 

- Project Based Learning 

18. พัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรูของผูเรียน 

19. จัดทําคูมือเทคนคิการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเผยแพร 

20. จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 20.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอนการสอนประกอบดวย นักเรียน ครูผูสอนและครูพี่เลี้ยง ซึ่งทั้ง

สามจะมีกระบวนการเรียนการสอนรวมกัน 

20.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานกระบวนการเรียนที่ไดวางแผนไวโดยพี่เลี้ยง จัดอาจารยผูเชี่ยวชาญ

เขารวมสอนนักศึกษาครูพี่เลี้ยงรวมฝกทักษะทางดานวิชาชีพและทางดานการปฏิบัติงานใหแกผูเรียนรวมกัน มี

การรวมประมวลผลผู เรียนรวมกันสําหรับนํามาใชในการพัฒนากลไกทางดานการเรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

20.3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปผลประเมินผลของโครงการรวมกับ Mentor  

20.4 นําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเพื่อนําไปปรับปรุงใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

20.5 การเตรียมความพรอมอาจารย เตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน ในชั้นเรียน

อาจารยกําหนดขอบเขตของโครงงานอยางกวางๆใหสอดคลองกับรายวิชาหรือความตองการของสถาน

ประกอบการ 

20.6 การคิดและเลือกหัวขอ ใหนักศึกษาเปนผูสรางทางเลือกในการออกแบบโครงงาน เปดโอกาสให

รูจักการคนควาและสรางสรรคความรูเชิงนวัตกรรม 

21. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

22. บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริงกับชุมชน

หรือผูนําความรูไปใชประโยชน 

 22.1 ฝกอบรมใหนักศึกษา 

 22.2 พัฒนาทักษะนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่ด ี

 22.3 ประสานความรวมมือหนวยงานภายนอก รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

 22.4 ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง 

 22.5 พัฒนางานใหเกิดผลลัพธ 

22.6 ประเมินผลลัพธการดําเนินงาน 

22.7 ตอยอดผลลัพธโดยนักศึกษามีผลงานนําเสนอเขาประกวดในการแขงขันทักษะ 

23. เชิญผูเชี่ยวชาญมาอบรมใหความรู เทคนิค และวิธการ 
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 23.1 วิเคราะหผูเรียนเพื่อนําไปสูผูเรียนเปนสําคัญโดยวิเคราะหผูเรียนตามความสามารถ  

เกง ปานกลาง ออน 

23.2 สรางขวัญกําลังใจ 

- ชื่นชมใหกําลังใจ 

- สงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมแสดงงานเผยแพร 

- จัดกิจกรรมแข็งขัน กิจกรรมทายปญหาเพื่อสรางความสนุกสนานและคลายเครียดระหวางฝกปฏิบัติ 

23.3 สอนจากงายไปหายาก 

- เริ่มจากการฝกหัดเบื้องตน 

- บอกความหมาย ความสําคัญ 

23.4 สอนโดยการใหฝกปฏิบัติ 

23.5 สอนโดยการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย 

23.6 จัดการเรียนการสอนที่มีสวนรวม Active Learning 

- เสนอกติการวมกัน เชน การเขาชั้นเรียน การนําเสนอผลงาน การสงรายงาน ฯลฯ 

- กระบวนการกลุมโดยการวิเคราะห อภิปรายกลุมยอยหรือกลุมใหญ 

- ใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานของตนเองและรวมกันซักถาม 

- กรณีศึกษา เชน เรื่องเลา หรือ Clip VDO 

- โครงงานแบบกลุมเพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอื่น 

23.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

23.8 สรางทัศนคติที่ดีและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

- สอดแทรกรักศิลปวัฒนธรรม รักความเปนไทย 

- มีวิจัย ตรงตอเวลา ขยันและอดทน 

- ความซื่อสัตย กตัญู เชื่อฟงคําสอน 

- ความสามัคค ี

24. ประเมินผลการเรียนรู 

24.1 สังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการแกปญหา 

24.2 ผลสัมฤทธิ์จากโครงการ 

24.3 ประเมินการมีสวนรวมในโครงงาน การนําเสนอโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

24.4 แบบทดสอบยอย 

24.5 ประเมินพฤติกรรม 

 

ความสําเร็จและปจจัยความสําเร็จ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้ 

2. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําลงสูการปฏิบัติ 
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4. กําหนดเปาหมายและวัดผลสัมฤทธิ์ของเปาหมาย 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

6. ไดรับความรวมมือจากคณาจารยและเจตคติที่ดีของอาจารย 

7. แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

8. มีเทคโนโลยีสนับสนุน 

9. มีบุคลากรชวยสนับสนุน 

10. บูรณาการวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาปรับวิธีการเรียนรูอาจารยเปลี่ยน 

วิธีการสอน 

11. เจตคติที่ดีของนักศึกษา นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู สนุก/ไมนาเบื่อ 

12. นักศึกษาไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่นไดรับความรูและประสบการณจากโจทยจริง สามารถสรางองคความรู 

ดวยตนเอง ฝกทักษะการเปนผูนําทักษะการนําเสนอไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดคิดวิเคราะหและการใหเหตุผล 

13. สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานภายนอก 

 

ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป 

1. ทําวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งระบบ 

2. ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาอาจารยใหเปน Coaching ผูดูแลและใหคําปรึกษา มิใชเปนผูสอนอยางเดียว 

4. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบรรยากาศและเหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบัน 

5. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศเพื่อประสานความรวมมือทั้งดาน 

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลและเปลี่ยนเรียนรูองคเพื่อสรางความเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในระดับ 

สากล 

การพัฒนานักศึกษาดวยระบบ PCDA  
PCDA  

จุดประสงคสําคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรมหัวใจหลักและสําคัญจะอยูที่นักศึกษาดังนั้นจึงได 

มีการนําเรื่องการใชของ PCDA ที่สามารถเอาไปใชประกันคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษาไดอยางไร ซึ่ง 

ภายใน COP 7 ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถกลั่นกรองสิ่งที่เปนประโยชนสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนการ 

เรียนรูสามารถนําไปพัฒนากับสถาบันการศึกษาไดทุกๆ สถาบันการศึกษา 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

แนวทางแหงความสําเร็จตลอดจนการเกิดปญหาและวิธีการแกปญหา พบสิ่งที่นาสนใจคือ ปญหาของ

หนึ่งที่ถูกแกปญหาดวยปจจัยแหงความสําเร็จอีกหนึ่งที่จึงทําใหกระบวนการ KM เสร็จสมบูรณ สามารถนําไปใช

ไดอยางสมบูรณโดยแบบแทจริง การแลกเปลี่ยนความรูจะมีดวยกันอยู 4 ประเด็น ซึ่งแตละกระบวนการของแต
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ละมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติอยางไร มีปจจัยแหงความสําเร็จ อยางไรบาง สามารถนําไปใชกับกิจกรรมและ

โครงการนักศึกษาอยางไรไดบาง 

ประเด็นที่ 1 เปนเรื่องของการวางแผน (PLAN) 

หลักการของการวางแผนมีหลักการ 2 หลักใหญๆ ดวยกัน 

1. การสรางความเขาใจมีสวนไดสวนเสีย 

2. การประชุมของผูมีสวนรวม  

 การที่กิจกรรมนักศึกษาตลอดโครงการตางๆ จะทําได จะมีสวนไดเสียอยูไมกี่หนวยงานหลักๆ สิ่งที่ตอง 

ทําคือจุดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยมียุทธศาสตรอยางไร มีนโยบายอยางไร สิ่งที่สําคัญตองขับเคลื่อน 

การนักศึกษาจากสาขาวิชา จากคณะ ซึ่งประเด็นนี้สามารถแยกออกไปไดอีกในสวนของการขับเคลื่อนนักศึกษา 

ทาง มทร.พระนคร ไดสงรองคณะบดทีี่ดูแลคณะ ซึ่งไดผลตอบรับจากคระเขามามีสวนรวม มทร.พระนคร 

นําเสนอประเด็นที่วา บัณฑิตของ มทร.พระนคร เปนบัณฑิตนักปฏิบัติสูโลกอาชีพอาจารยที่มาจากคณะคร ุ

ศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาครุศาสตรการวางแผนการทํากิจกรรมของนักศึกษาครุศาสตรการวางแผนการ

ทํากิจกรรมของนักศึกษาครุศาสตรซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละคณะ และสวนการในการมีสวนรวม มทร.ศรี

วิชัยไดมีการนําตัวอยางการศึกษาโครงการลอยกระทงของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงชุมชน มทร.ศรีวิชัย 

วางแผนโดยการดึงชุมชนเขามารวมกับวางแผนสวนใหญจะเปนการจัดโครงการแลวจึงเชิญชุมชนเขามามีสวน

รวมทําใหจะไดรับความรวมมือกันตั้งแตตนจนจบซึ่งอยูในเรื่องการวางแผน 

 

ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติการลงมือทํา (DO) 

  ก็ไดเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันในสวนของระบบของงานตองมีระบบกลไกอยางใดอยางหนึ่งที่เปน

ระบบของงาน พี่เลี้ยงของนักศึกษา โดยแยกออกเปน 2 สวน สวนเจาหนาที่สําคัญดูแลนักศึกษา ที่ดูแลเรื่อง กฎ 

ระเบียบทางราชการตางๆ ที่มีขอจํากัดสวนเรื่องของความคิดสรางสรรคอาจจะตองทําระบบกลไกท่ีเรียกวาจากพี่

สูนอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดอยางตอเนื่องและอีกสวนทาง มทร.ธัญบุรี รวมเสวนากระบวนการ 

PCDA สามารถเอาไปแทรกกระบวนการอื่นๆได คือระหวางปฏิบัติก็สามารถ ประเมินผลติดตามไปไดดวย

สามารถทําใหรูวามีปญหาอะไรและจะสามารถทําอยางไรใหสําเร็จ 

ประเด็นที่ 3 การประเมินผล (Check) 

การประเมินผลโครงการทุกทานแบงปนความรู ใหมีการประเมินผลจากแบบสอบถามจากรูปจากรูปถายแตมีสิ่งที่

นาสนใจวามีสถาบันการศึกษาบางแหงใชวิธีการวิภาคจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียแลว

นํามาเปนสวนแนบทายในสรุปโครงการจะเปนตัว C แท เพื่อออกประกันคุณภาพ C แทจะเปนตัวที่กําหนดการ

กระทํา วิธีการแกปญหาในโครงงานที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง 

ประเด็นที่ 4 (Action)  

ทาง มทร.อีสาน ไดทําโครงการศึกษา (ความผิดพลาดคือประสบการณแฝงในการทํากิจกรรม) ศึกษาจากความ

ผิดพลาด ผิดพลาดอยางไรแลวจึงแกไขอยางไรสามารถตอบสนองไดจริง สามารถเห็นปญหาไดอยางชัดเจนแลว

จะสามารถแกไขไดอยางไรซึ่งสามารถตอบโจทยไดเปนอยางดี ซึ่งลวนไดมาจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูและ
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บุคลากรศึกษาในฐานะพี่เลี้ยงซึ่งตองชวยเหลือนักศึกษาดวยการวิเคราะหความเขมขนของปญหา ที่นักศึกษา

ไดรับเพราะปญหาไมสามารถแกไขปญหาดวยกระบวนการของนักศึกษา 

 

แนวปฏิบัติที่ดีงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลย ี
การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง คือ กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแก

สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกมาใชบริการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ

ดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคภายนอกในดานตางๆหรือทําใหชุมชนหรือองคกร

ภายนอกมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง 

 

 

 

 

 

 
 

 

กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic) 

กําหนดขั้นตอนการดําเนินการตามหลัก PDCA  

P (PLAN) การวางแผนการดําเนินโครงการ และมีการสํารวจบริบทสภาพปญหาและความตองการของประชาชน

กลุมเปาหมายทําใหทราบปญหาและความตองการเพื่อนํามากําหนดเปาหมาย และหัวของานบริการวิชาการ

เพื่อใหเกิดประโยชนและตรงตอความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

D (DO) การลงมือทําในการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของประชากร

กลุมเปาหมาย 

C (CHECK) การติดตามและการประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อจะไดทราบวาผลกระทบในการดําเนิน

โครงการรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

A (ACT) การนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ มาทบทวนและแกไขปญหาและ

อุปสรรคเพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินการตอไป 

ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

1.ความตอเนื่องในการดําเนินการ 

2.ระยะเวลาในการดําเนินการ 

3.แหลงงบประมาณ 
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4.การสรางเครือขายในการรวมมือในการบริการทางวิชาการ 

5.เปนผูฟง ชักชวนใหรวมคิดรวมทํา 

6.เขาใจ เขาถึง พัฒนาสรางความตระหนักรูคุณคาแหงตน 

7.ทํางานเปนทีม 

8.เชิดชูภูมิปญญา 

 

ปญหา อุปสรรค 

1.การพ่ึงพาทรัพยากรของชุมชนมากเกินไป 

2.บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีภาระงานมากทําใหขาดความตอเนื่องในการบริการวิชาการ 

3.ความรวมมือของผูนําชุมชนหรือทองถิ่นบางพ้ืนที่ขาดความรวมมือ 

4.การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยเพื่อใหไดองคความรูใหมๆยังมีนอย 

5.การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถเขาถึงขอมูลไดยาก 

 

แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป 

1.ลดการพึ่งพาทรัพยากรทองถิ่น 

2.ลดภาระงานบุคลกรดานอื่นใหนอยลง 

3.สงเสริม จูงใจ สนับสนุนงบประมาณใหมีการบูรณาการ (บริการวิชาการกับการวิจัย) 

4.สรางเครือขายความรวมมือ MOU ทําแผนกิจกรรมรวมกัน 

5.วางแผนติดตามการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนกลุมเปาหมายหลังจากจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 

เปนเวลา 3 เดือน 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงดวยวงจร PCDA  

 

 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1.การติดตามของผูบริหาร 

2.การอบรมใหความรูการจัดทําแผนและการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 

3.การใชแบบฟอรมบริหารความเสี่ยงที่เหมือนกันทัว่ทั้งองคกร 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1.การใชแบบฟอรมบริหารความเสี่ยงที่แตกตางกัน 

2.ความเขาใจในเรื่องของปญหาและความเสี่ยงเปนเรื่องเดียวกัน 

3.การคิดวาไมเสี่ยงเลย ทําตัวใหปลอดภัยเปนดีที่สุด 
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การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน 

วงจรการวิจัย (Research cycle) 

 

 
 

การกําหนดโจทย 

 

 
 

ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

 

 
 

“คนที่ใชเวลาสวนใหญในการทํางานวิจัยอยางมีความสุข เพื่อหาองคความรูใหม ถายทอดนําไปใชประโยชน

กับชุมชน/อุตสาหกรรม ผานการบริการวิชาการ การเรียนการสอนอยางสรางสรรคและสามารถทําวิจัยเปน

อาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว” 
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สรุปประเด็นองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 10 

การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

การจัดการความรูครั้งที่ 10 ดําเนินการในป พ.ศ. 2560  โดยเจาภาพการดําเนินการคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สรุปองคความรูไดดังนี ้

การจัดการความรู สูองคกรแหงการเรียนรู 
องคกรแหงการเรียนรู 

 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง สิ่งแวดลอม 

และอ่ืนๆดังนั้น องคกรจึงตองมีความพรอม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสความตองการพัฒนา

องคกรดังกลาวแพรหลายไปทุกภาคสวนรวมทั้งในองคกรการศึกษามีนักคิดนักบริหารจํานวนมากไดเสนอแนวคิด 

อธิบายปรากฏการณและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อใหดํารงอยูและสืบทอดจุดหมายของ องคกร

ตอไปเพื่อกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 อยางมั่นคง ไดแก การปรับรื้อกระบวนการการบริหารคุณภาพทั่วองคกร โดย

ใชการจัดการความรู เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองคกร 

 การจัดการความรู (Knowledge Management-KM) คือ การนําเอาความรู ที่มีอยูในตัวบุคคลและ

ความรูที่มีอยูในองคกร มาจัดเก็บอยางเปนระบบ เกิดคลังความรู ที่สามารถเขาถึงงายนํามาเผยแพร หรือนํา

กลับมาใชไดอยางรวดเร็วและเปนประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาองคกรและนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูการ

สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประกอบดวย การวางเปาหมายที่ชัดเจน มีการติดตอสื่อสาร กระตุนใหแสดง

ความคิดเห็น สรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําไปสูการเรียนรูรวมกันในของคนในองคกร 

 

ขั้นตอนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

1. การสรางวิสัยทัศนใหเกิดในหนวยงาน 

2. การสรางความเปนเลิศสวนบุคคลในหนวยงาน 

3. การพัฒนาโลกทัศนของบุคลากรใหเปนโลกทัศนท่ีเหมาะสม 

4. การสรางบรรยากาศการเรียนรูเปนทีม 

5. การพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ 

 การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประกอบดวย การวางเปาหมายที่ชัดเจน มีการติดตอสื่อสาร กระตุน

ใหแสดงความคิดเห็นสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําไปสูการเรียนรูรวมกันในของคนในองคกร 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ คร้ังที่ 10 

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

    นักปฏิบัติ 

สรุปองคความรู 

 กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic) 

1. การวางแผนกระบวนการจะใชในรูปแบบของ PDCA 

1.1 Plan: วางแผนการดําเนินการระหวางอาจารยผูสอนดวยกันเอง จากนั้นจึงมาวางแผนรวมกันกับ

นักศึกษาซึ่งมีการสรางชองทางการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยใชสื่อสาธารณะออนไลนเปนตัวกลาง 

เชน Facebook Fan page 

1.2 Do: อาจารยและนักศึกษาวิเคราะห “ทฤษฎีการเรียน” และทํา Workshop ในหองเรียน โดย 

วิเคราะหรูปแบบของงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย และเริ่มลงมือปฏิบัติ 

1.3 Check: ทําการทวนสอบผลการปฏิบัติงานรวมกันทุก 4 สัปดาห 

1.4 Act: ทําแบบประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกับนักศึกษา เพื่อนํามาปรับ

แผนและแกไขตอไป 

2 ประยุกตใช Mind Map และ sketch Notes ในการจัดการเรียนการสอน 

3 กําหนดเปาหมายของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตามศาสตร

วิชาชีพของแตละสาขา 

4 ใชหลักการ Active learning ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวย  

4.1 6C: Clean, Clear, Clever, Creative, Communicative, Correlative 

4.2 5S: Skill, Smart, Smooth, Smile, Service 

4.3 4R: Read-Write, Respect, Rich, Responsibility 

4.4 3L: Love, Like, Learn 

5 การเปดโอกาสใหจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

6 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน 

7 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมากข้ึน 

7.1 มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในปจจุบันมากข้ึน 

7.2 หลักสูตรตองกําหนดใหนักศึกษาทุกคนออกสหกิจศึกษาเพื่อสรางเสริมประสบการณในการทํางาน 

และหลังจากผานการฝกงานในระบบสหกิจศึกษา นักศึกษาตองสามารถ วิเคราะหและนําเสนอแนว

ทางการทํางาน ปญหาตาง ๆในการทํางานและวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบได 

8 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินผูเรียนและผูสอน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง

นโยบายของการพัฒนาบัณฑิตที่ใชไดจริง 
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 ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. มีเทคโนโลยีสนับสนุน 

2. การปลูกฝงแนวความคิดแกนักศึกษาใหมีใจรักในการเรียน และการทํางานโดยใหนักศึกษารูสึกมี

ความสุข และมีความตองการที่อยากจะคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 

3. อาจารยควรปรับการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย สอดคลองกับภาวะปจจุบันมากข้ึน 

4. อาจารยควรมีเจตคติที่ดี และมีการใหความรูแกนักศึกษาดวยความจริงใจ 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

6. ผูบริหารตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือระดับหลักสูตร ตองสนับสนุนและใหความ

รวมมือในดานทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 

7. อาจารยควรมีการจัดชั่วโมงการพูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา และ

เขาใจถึงปญหาที่นักศึกกําลังประสบ เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขตอไป 

 ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป 

1. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ ควบคูกับการเรียนทฤษฎี เนื่องจากพบวา 

นักศึกษามีขอเสนอแนะแกผูสอนในการประเมินผูสอนวา กระบวนการเรียนการสอนมีความนาเบื่อ 

และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ซ้ําไปซ้ํามา เชน การบรรยายเปนสวนใหญและมอบหมายงานให

นักศึกษาไปทํา ซึ่งสงผลใหนักศึกษา มีองคความรูทฤษฎีมาก แตการปฏิบัติจริงยังไมดีเทาที่ควร 

2. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน 

3. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากสหกจิศึกษามาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาโครงงาน 

4. ควรมีการสรางระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการรวมมือกันในแตละมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และแนวทางการพัฒนาโดยเนนประโยชน

ของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใช 

                                            ประโยชน 

สรุปองคความรู 

การคนหาหัวของานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชน 

การกําหนดหัวขอสําหรับการวิจัย คือการกําหนดเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัยนั้นสิ่งที่จะชวยให

ผูทําการวิจัยสามารถผานขั้นตอนนี้ของการวิจัยไดก็คือ ประสบการณของผูที่ทําวิจัยเองที่ไดพบปญหาการ

ทบทวนวรรณกรรมที่อาจชี้ใหเห็นถึงเรื่องตางๆที่ผูวิจัยสนใจอยากจะทําการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในสาขา

นั้น ๆ การศึกษาความตองการของแหลงทุนการวิจัย และความตองการของหนวยงาน หรือชุมชนที่ผูวิจัยตองการ

ปฏิบัติงานอยู หัวขอวิจัยที่ครอบคลุมสิ่งที่ตองการจะทําวิจัย จะสามารถสื่อสิ่งที่ตองการจะทําไดอยางชัดเจน 

และบอกถึงความรู ความเขาใจของผูที่จะทําวิจัยในเรื่องนั้นดวย 

 

http://203.209.117.243/DIP2013/simplesearch.php
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เทคนิคในการคนหาหัวของงานวิจยัเพื่อการนําไปใชประโยชนมีเทคนิคดังนี้ 

1. คนหาหัวขอจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธของนักศึกษาโดยเขาไปศึกษา

จากหนวยงานวิจัยของบริษัท โดยการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

เชน walk in ผานทางมหาวิทยาลัยหรือหนวยบมเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2. คนหาหัวขอจาก สถาบันที่ลงนามความรวมมือระหวางสถาบัน (MOU)  

3. คนหาหั วขอจากฐานขอมูลวิจัยตีพิมพ : จากแหลงขอมูล www.sciencedirect.com หรือ 

www.sciencefinder.com ในการคนหางานวิจัย (อาศัยการ Review จากงานบทความวิจัย), 

วารสาร SCIENCE NEWS หรือการจัดทําวารสารงานวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

4. คนหาหั วขอจาก สิทธิบั ตรหรืออนุสิทธิบัตร เชน  http://www.freepatentsonline.com/ 

http://203.209.117.243/DIP2013/simplesearch.php 

5. หัวของานวิจัยจากการบริการวิชาการใหกับชุมชน ปญหาจากชุมชน 

6. หัวของานวิจัยจากสถานการณปจจุบัน เชน ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาฉบับที่ 11 ปญหาที่ไดจากสื่อตางๆไดแก หนังสือพิมพเวปไซตเปนต 

7. หัวของานวิจัยที่ ไดจากการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ งานจัดแสดงสินคาและ

สิ่งประดิษฐ 

8. หัวขอวิจัยที่เกิดจากประเด็นยุทธศาสตรจากแหลงทุนที่ใหการสนับสนุน ไดแกสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

 

การคนหาโจทยวิจัยเพื่อประโยชนของชุมชน 

การคนหาโจทยวิจัย เปนตัวชี้กําหนดวางานวิจัยชิ้นนั้นจะถือกําเนิดขึ้นมาไดหรือไม เมื่อทําแลวจะมี

ขอบเขตขนาดไหน มีทิศทางอยางไร เกิดผลกระทบอะไร มากนอยแคไหน ดังนั้นงานวิจัยโดยทั่วไปจะให

ความสําคัญกับข้ันตอนนี้และสวนมากจะมีหลักการ/ฐานคิดกํากับไวเสมอในงานวิจัยเพื่อทองถิ่นซึ่งมีเปาหมายอยู

ที่ผูรับประโยชนโดยตรงจากงานวิจัยคือชาวบานในชุมชนทองถิ่นวิจัยนั้นก็เชนกัน โดยในเบื้องหลังไดมีการ

กําหนดฐานคิด/วิธีคิด เปนหลักการกํากับไวดังนี้ 

1. โจทยวิจัยตองมาจากปญหาความตองการของชุมชน  

2. โจทยวิจัยนั้นตองมคีวามเปนไปไดที่จะประสบผลสําเร็จ 

3. โจทยวิจัยตองยกระดับทักษะการแกปญหาของชุมชนผานการศึกษาคนควาขอมูล(ไมใชการ

ปฏิบัติการเลยโดยไมคนหาขอมูลกอน) 

4. ทุกคนทีเ่ขารวมมีความเขาใจตอโจทยวิจัยอยางชัดเจน 
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โจทยวิจัย กับ บริบทในอนาคต 

     1. ดําเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อไปสูนวัตกรรม 

     2.  ลดชองทางระหวางธุรกิจกับวิทยาศาสตรจากหิ้งสูหาง 

บทบาทของนักวิจัย-หนวยงานวิจัย 

- โจทยวิจัย  ขอจํากัด ทําวิจัยในสาขา/หัวขอที่มีความถนัด  ปรับตัว ทําวิจัยตามความตองการของ

ผูบริโภค/ผูใชประโยชน และพิจารณาแนวโนมตลาด 

- ทีมวิจัย  ขอจํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปรับตัว สรางทีมวิจัยที่มีสหวิทยาการ/ความเชี่ยวชาญ

หลายดาน 

- องคความรู ขอจํากัด ความรูเชิงวิชาการ ปรับตัว เพิ่มความรู ทักษะดานธุรกิจการตลาด 

- ประเภทงานวิจัย ขอจํากัด เนนงานวิจัยพื้นฐาน ปรับตัว ยกระดับไปสูงานวิจัยเชิงประยุกต และงานวิจัย

เชิงอุตสาหกรรม 

     3. คํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว วิถีชีวิตเปนสังคมเมือง

และเลียนแบบตะวันตก ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง เอเชียมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีกาวหนา

รวดเร็วเกิดเทคโนโลยีใหม สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เปนตน 

     4. ตระหนักถึงสิ่งที่ประเทศตองเผชิญและปรับตัวรองรับ 

     5. มุงใชการวิจัยเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต  

     6. ใชการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพอุตสาหกรรมเปาหมาย 

     7. ชวยเรงขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรม 

 

ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ 

การกําหนดโจทยวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน มีปจจัยเกื้อหนุนหลาย

สวน อยางเชนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เวที และนโยบาย ดังนี้ 

1. นักวิจัยควรมีการระดมความคิดเห็นรวมกับผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ เชน จังหวัด อบต. กํานัน 

ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชาวบานในชุมชนหรือในพ้ืนที่วิจัย ตลอดจนแหลงทุนวิจัย

ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจจะมีการจัดเวทีเสวนารวมกันในทุกภาคสวนเพื่อหาขอสรุปโจทยวิจัย  

2. นักวิจัยอาจจะไดโจทยวิจัยจากการไปนําเสนอในเวทีประชุมวิชาการ หรือการประกวดสิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญในสาขาวิจัยนั้นรวมรับฟงการ

นําเสนออยูดวย เกิดการวิพากษผลงานของนักวิจัย กอใหเกิดการวิจัยเชิงลึกตอไป หรือมีภาคธุรกิจรวมรับฟงอยู

ดวย ทําใหผลงานของนักวิจัยเกิดการนําไปประโยชนตอดยอดในเชิงพาณิชย 

3. นโยบายของภาครัฐทั้งในระดับประเทศ โครงการมุงเปา หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

แหลงทุนวิจัยที่นักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยได หัวขอโจทยวิจัยจึงควรสอดคลองกับ

นโยบายของแหลงทุน 
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4. นักวิจัยควรมีคุณลักษณะที่ออนนอม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทํางานแบบเกาะติด กัดไม

ปลอย มีจรรยาบรรณนักวิจัย ไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

5. งานวิจัยสามารถประยุกตใชกับวัตถุดิบไดหลายอยาง เพื่อปรับใชกับผลผลิตในพื้นที่ตางๆ กันได 

อยางเชนทําเครื่องสกัดน้ําสมสายชูจากตนจากในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังสามารถประยุกตใชเครื่องนี้กับ

กลั่นสุรา กลั่นน้ําตะไคร ไดดวย ทําใหเกิดรายไดกับชุมชน 

6. ควรมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ประเมินผล ตลอดการดําเนินโครงการวิจัย 

จะทําใหผลงานวิจัยมีคุณภาพ และเกิดการนําไปใชประโยชน 

7. ระหวางการดําเนินโครงการวิจัยควรมีการถายทอดองคความรูที่ไดรับจากงานวิจัยแกผูมีสวนไดสวน

เสียเปนระยะ เพื่อใหเกิดการระดมความคิดเห็น ประเมินผลงาน และพัฒนางานวิจัยรวมกัน 

8. ผลการวิจัยควรมีความแตกตางจากงานที่มีอยูเดิม เพื่อใหเปนที่ตองการของผูใชประโยชนหรือ

ภาคอุตสาหกรรม และยังเปนการเพ่ิมมูลคา 

 

CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

สรุปองคความรู 

 งานบริการวิชาการสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 

1. งานบริการวิชาการทั่วไป 

- การยกระดับชุมชน 

- การยกระดับสถานประกอบการ 

2. การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. งานสงเสริมและพัฒนา 

-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริหารโครงการ Project manager 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสังคมดวยการเรียนรูในชุมชน 

แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 

1. คณะทํางาน ตองมีการวางแผนรวมกันกับกลุมเปาหมาย เชนชุมชน หรือสถานประกอบการ 

โดยกระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อบงชี้ใหเห็นวา “เปนปญหาของชุมชนหรือกลุมเปาหมาย” 

อยางแทจริง เชน การทําประชาคมรวมกับหมูบาน ชุมชน หรือองคกร ดวยการดําเนินงาน การ

ประสาน การติดตามผล อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. คณะทํางาน ตองมีแผนงานบริการวิชาการจากประเด็นปญหาที่รวมกันคนหาโดยกระบวนการ

แบบมีสวนรวมของหมูบาน ชุมชน โดยตองจัดทําแผนงานบริการวิชาการรวมกับหมูบาน ชุมชน 

ที่จะดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทําแผน 

3 ป 



117 

 

3. หมูบาน ชุมชน ที่คณะทํางานดําเนินโครงการจะตองมีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนในการทํา

กิจกรรมพัฒนาใหหมูบาน ชุมชน มีความเขมแข็งมากขึ้น เกิดความยั่งยืน โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ โดยการสรางอาชีพ การสรางรายได การลดรายจาย หรือการขยายโอกาส 

4. คณะทํางาน ตองดําเนินงานเชื่อมโยงและติดตอประสานงานกับคณาจารยที่ไปเรียนรูในชุมชนที่

ดําเนินโครงการ 

5. คณะทํางาน ตองดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 3 ป ยกเวนมหาวิทยาลัยใหยกเลิก

ดําเนินงาน หรือดวยเหตุผลอื่น 

6. คณะทํางาน ตองสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาหมูบาน 

ชุมชนหรือสถานประกอบการ โดยการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นภาคี

เครือขาย 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ  

1. เขาใจบริบทชุมชน 

2. เขาถึงความตองการของชุมชน 

3. พัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 

4. คณะทํางาน ตองรวมมือ รวมใจพัฒนา ดวยความจริงใจ 

5. สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ 

6. ความตอเนื่องของการดําเนินงานภายใตระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ปญหาและอุปสรรค 

1. งานวิจัยที่สรางสรรคขั้นมาในปจจุบันยังนํามาใชบูรณาการกับชุมชนในดานการบริการวิชาการ

ไดนอย 

2. ชุมชน หรือสถานประกอบการหลายแหงยังใหความรวมมือนอย และยังพบวาถูกบังคับให

มารวมทําโครงการบริการวิชาการกับคณะทํางาน 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีภาระงานมาก ทําใหขาดความตอเนื่องและยังพบวางานบริการ

วิชาการสวนใหญ เปนงานบริการวิชาการแบบไมตอเนื่อง หรือโครงการระยะสั้น ซึ่งให

ผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นๆเทานั้น 

 แนวทางแกไข และพัฒนา 

1. ควรสรางเครือขายความรวมมือรวมกันกับชุมชน หรือสถานประกอบการ โดยทางมหาวิทยาลัย

ออกนโยบายสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาที่พบในชุมชนเปาหมายเปนสําคัญ 

2. สงเสริม ปลูกฝงแนวความคิดใหชุมชนเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรเสริมเพื่อชวยคณะทํางานใหมากขึ้น และลดภาระงานบางสวนให

นอยลง เชน งานเอกสารบางสวนที่ไมสําคัญ 
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CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

สรุปองคความรู 

 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม 

ขั้นตอนปฏิบัติโดยใชหลัก PDCA 

1. P: แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/วางแผน 

2. D: ดําเนินโครงการ 

3. C: ประเมินผล/ติดตามผล 

4. A: พัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

1. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงานเชน Facebook, Webpage, วิทยุ

ชุมชน เปนตน 

2. พัฒนาแหลงรวบรวมองคความรูและเผยแพรองคความรูสูสาธารณะหลากหลายสื่อสารสนเทศ 

 ปญหา อุปสรรค 

1. หากการดําเนินโครงการลาชา จะไมคอยไดรับความรวมมือในการดําเนินงาน 

2. นักศึกษาหวังแคเพียงอยากไดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. งบประมาณในการทํานุบํารุง ฟนฟู  สถานที ่

 แนวทางแกไข 

1. ควรมีการประชาสัมพันธในระยะยาว เพื่อใหชุมชน หรือชาวบานใกลเคียงทราบถึงการดําเนิน

โครงการ 

2. ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาใหมีจิตอาสา และอนุรักษสืบทอดประเพณีอันดีงามของศาสนา 

3. ควรพัฒนาสถานที่เปาหมายใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยรวมกับหนวยงานทองถิ่นและ

ภาครัฐ 

 

CoP 5 การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

สรุปองคความรู 

 แนวทางการนําองคความรูไปปฏิบัติ 

1. Internet, Web 

2. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

4. การสอนงาน (Coaching) 

5. แหลงผูรูในองคกร(Center of Excellence-CoE) 

6. Web blogs 
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7. การฝกอบรม 

8. ธรรมาภิบาล 

9. สงเสริมกระบวนการพัฒนาอาจารยใหม แบงเปน 3 ระดับ 

1. ระดับเริ่มแรก แบบ Coach / แบบพี่เลี้ยง และแบบเพ่ือน 

2. ระดับที่สอง แบบเลขานุการในงานตาง ๆ /แบบมอบหมายงานในสาขา คอยๆทํางานแทน 

3. ระดับที่สาม สาขาดําเนินการแตงตั้งหนาที่ในสาขา 

- ฝายวิจัย 

- ฝายบริการวิชาการและโครงการ 

- ฝายการเรียนการสอน 

- ฝายเลขานุการและประสานงานของสาขาวิชา 

10. การประเมินเชิงพฤติกรรม 

10.1 สังเกตดานมนุษยสัมพันธ: พฤติกรรมการอยูรวมกันกับผูอื่น 

10.2 สังเกตุดานความสามารถ: ในการทํางานและการแกปญหา 

10.3 สังเกตดานความคิดสรางสรรค 

10.4 สังเกตดานภาวะความเปนผูนํา 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีแบบประเมินเปนรูปธรรม โดยใหอาจารยในสาขาทุกทานเปนผูประเมินผลเชิงพฤติกรรม 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรในแตละมทร. เพื่อรวบรวมปญหาและ

แนวทางการพัฒนาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     สรุปองคความรูสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จในงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 

การดําเนินงาน/กลยุทธ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข 

1 ทุกคนตองรูงานประกันคุณภาพ - ผู บริหาร คณ าจารย  บุ คลากร มี

ความรูความเขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของงานประกันคุณภาพ 

จึงจะเกิดความรวมมือและมีสวนรวม

ในการทํางานรวมกัน 

- จัดอบรมใหความรูประกันคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 

 

 

2. ผู บ ริ ห าร ให น โยบ ายและกํ ากั บ 

กระจายงานลงสูการปฏิบัติ 

- มีการวางแผนและติดตามงานอยาง

เครงครัด ในทุกระดับ 

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานมีมี

ความพรอม 

- ระบบการจัดเก็บและแชรขอมูลยังไม

เปนระบบ ทําใหการติดตามงานลาชา 

จึงตองพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชใน

งานประกันคุณภาพ 

3. มี ก ารทํ า งาน ป ระกั น คุณ ภ าพ ที่ - มีการประชุมวางแผนรวมกันทั้งใน - ขาดประสิทธิภาพในการประสานงาน
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การดําเนินงาน/กลยุทธ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข 

เชื่อมโยงกันทั้งในระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน 

ระดับคณะ และหลักสูตร 

- มีการกํากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ 

 

ระหวางหนวยงานทําใหการรวบรวม

ขอมูลแตละระดับลาชา รายงานการ

ประเมินตนเองไมเสร็จตามเวลา สงผล

ตอการรวบรวมผลในระดับสถาบัน จึง

ตองเตรียมความพรอมรับการตรวจ

ประเมินแตเนิ่นๆ และทํางานประกัน

อยางตอเนื่องใหงานประจํากับภารกิจ

งานประกันเปนเนื้อเดียวกัน 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานผาน

การประชุมผูบริหาร 

- การใหความรวมมือ หรือมีสวนรวมใน

การทําประกัน และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน 

 

- ขาดกลไกกระบวนการ after review  

action ทํ าให ไม ส าม ารถวิ เค ราะห

ปญหาที่ เกิดขึ้น ตองนําผลการตรวจ

และขอเสนอแนะมาจัดทําแนวทางการ

ป รั บ ป รุ งก ารดํ า เนิ น งาน แ ล ะ ทํ า

แผนพัฒนา 

5. ใช ก ร ะ บ ว น ก า ร  PDCA ใน ก า ร

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

- มีทีมขับเคลื่อนงานในทุกระดับ 

- การกํากับติดตามทุกระดับ 

- ความรวมแรงรวมใจ 

- การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบควรมี

แบบฟอรมเก็บขอมูลและใชระบบ IT 

มาชวยจัดเก็บขอมูล 

6. อบรมใหผูบริหารอาจารย บุคลากร มี

ความรูระบบงานประกันคุณภาพ 

- ผูรับผิดชอบงานทุกภาคสวนมีความ

ตระหนั กและรับผิ ดชอบต อการ

บริหารงาน 

- ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ไมรูงาน

ประกันคุณภาพ ทําใหขาดระบบกลไก

ในการบริหารงานเชิงคุณภาพ ควรจัด

อบรมใหความรูเกณฑประกันคุณภาพ

และการบริหาร งานเชิงคุณภาพ 

 

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปองคความรู 

 กลยุทธการจัดบริการอํานวยความสะดวกนักศึกษาพิการ 

1. งบประมาณ/สถานที่/อุปกรณ 

- แผนงาน งบประมาณ (สกอ. /หนวยงานตาง ๆภายในมหาวิทยาลัย) 

- ปรับปรุงสถานที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาพิการแตละประเภท เชน ทางลาด

สําหรับรถเข็น/ อักษรเบลล/ ลิฟท/ หองน้ําที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการ/ลาม

ภาษามือ เปนตน 

2. การบริการสําหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ 

- การใหบริการดานการใหคําปรึกษา 
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- อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การจดคําบรรยายของอาจารยในชั้นเรียน, ชองทางการ

สื่อสารภาษามือ หรือเครื่อง TTRS, การชวยเหลือจากคณาจารยในสาขาและผูเกี่ยวของกับการ

วางแผนรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการและการใหความชวยเหลือในดานการใช

ชีวิตของนักศึกษาพิการ 

 กลยุทธดานวิชาการเพื่อการเรียนรู 

- โครงสรางบริหารจัดการงาน 

1. การวางแผนรายบุคคล 

1.1 การจัดทํา ISP (Individual Service Plan) 

1.2 การจัดทํา IEP (Individual Education Plan) 

2. มีนักจิตวิทยารวมการประเมินผลการเรียน และติดตามคัดกรองภาวะสุขภาพจิต และแนวทาง

การพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

- การจัดตั้งศูนยเพ่ือพัฒนาการภาวะการมีงานทําของนักศึกษาพิการและผูดูแลในรูปของการจางงาน 

- การทํา MOU รวมกับหนวยงานภาครัฐ/ เอกชน 

- การสรางเครือขายสหวิชาชีพกับสถานประกอบการ 

 

 กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของ 

- สิ่งประดิษฐอํานวยความสะดวก โดยนักศึกษา ซึง่อาจกําหนดในรูปของแผนงานพิเศษ เชน โปรเจค

รถเข็นอัจฉริยะของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน 

- สงเสริมการมีงานทําของนักศึกษาพิการ 

- โครงการปฐมนิเทศของนักศึกษาพิการ 

- การนํานักศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ 

- สงเสริมทักษะตามความสามารถเฉพาะบุคคลและแขงขันพัฒนาแรงงาน กีฬา ศิลปะ ดนตรี และอ่ืน 

ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล 

- ทุนการศึกษากรณีพิเศษ 

- โครงการหารายไดระหวางเรียน 

- เปดรับสมัครอาสาสมัครเพ่ือชวยนักศึกษาพิการในดานการเรียน 

 ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนานักศึกษาพิการ 

- ผูบริหารใหความสําคัญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับผูพิการของมหาวิทยาลัย 

- บุคลากรตองมีองคความรูในการดูแลนักศึกษาพิการ 

- สนับสนุนงบประมาณในการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก การปรับอาคารสถานที่ที่ เอื้อตอ

นักศึกษาพิการ 
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งบประมาณ รายละเอียดคาใชจายการดําเนินงาน 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

รายได       1,823,400  

    รายไดจากเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ 9 มทร.+2 สถาบัน @150,000 บาท     1,650,000    

    รายไดคาลงทะเบียนเพิ่มเติม (114 คน * 1,500 บาท) + (2 คน * 1,200 บาท)          173,400    

คาใชจาย       1,823,400  

    คาตอบแทนวิทยากร            41,400    

    คาอาหารและเคร่ืองดื่ม       1,031,850    

    คาที่พัก            13,500    

    คาใชจายการเดินทาง             7,885    

    คาน้ํามัน            53,249    

    คาผานทาง             4,510    

    คาเงินรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดผลงาน            54,000    

    คาจางเหมา          509,635    

    คาจัดทําเลมรายงานผลโครงการ             18,000    

    คาจัดทําเลมบทความแนวปฏิบัติที่ดี            36,000    

    คาวัสด ุ            53,371    

คงเหลือ   0 

 
 

 

 

 

 

 



123 

 

-   ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนเขารวมงาน 
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นิทรรศการภาคโปสเตอรแนวปฏิบัติที่ด ี

 

 

 

 

 
 

นิทรรศการ 1 ทศวรรษ การจัดการความรู 9 ราชมงคล +2 สถาบัน 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จังหวัดชลบุร ี
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ศึกษาดูงาน ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุร ี
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งานเลี้ยงรับรอง การแสดง และมอบของที่ระลึก 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ที่ ๘๔๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

................................................. 

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัณฑิตพัฒนศิลป “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส 

พัทยา จังหวัดชลบุรี  ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ประธาน 

 ๑.๒  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     รองประธาน 

๑.๓  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   รองประธาน 

 ๑.๔  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รองประธาน 

 ๑.๕  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   รองประธาน 

 ๑.๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   รองประธาน 

 ๑.๗  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   รองประธาน 

 ๑.๘  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  รองประธาน 

 ๑.๙  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   รองประธาน 

 ๑.๑๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   รองประธาน 

๑.๑๑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     รองประธาน 

๑.๑๒  อาจารยภาสวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์ มทร.ลานนา  กรรมการ 

๑.๑๓  รศ.จารุยา    ขอพลอยกลาง  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๑.๑๔  ผศ.ธยา        ภิรมย  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๑.๑๕  ผศ.ลักขณา    จาตกานนท  มทร.พระนคร  กรรมการ 
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๑.๑๖  อาจารยจิราภรณ สัพทานนท  มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

๑.๑๗  รศ.อุษาพร        เสวกวิ  มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๑.๑๘  อาจารยศิริรัตน  ภาศักด ี  มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๑.๑๙  อาจารยพงศวิทย  วุฒิวิริยะ  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๑.๒๐  ผศ.สุนทร    สงตรัส  มทร.อีสาน  กรรมการ 

๑.๒๑  ผศ.โพธิพันธ   พานิช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๑.๒๒  อาจารยประกิต  หงษแสนยาธรรม สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๑.๒๓  ผศ.จินตนา   เทียมทิพร            สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๑.๒๔  ผศ.นพรัตน   พบลาภ  สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๑.๒๕  อาจารยนิกร   สีแล  สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๑.๒๖ รศ.ประวิตร พุทธานนท  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๒๗ รศ.อํานวย คําตื้อ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๒๘ อาจารยมนตรี เรืองสิงห  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๒๙ อาจารยธํารงค เจียมทองอรุณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๐ ผศ.ชาติชาย ไชยชวย  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๑ ผศ.พรชัย อัจฉริยเมธากร มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๒ ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๓ อาจารยสกุลชาย สารมาศ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๔ อาจารยนนทศักดิ์ เปยมผล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๕ อาจารยชนาพร บุญเกิด  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๖ อาจารยจตุพร อรุณกมลศรี มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๗ รศ.เตือนตา ชาญศิลป  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๘ ผศ.มนัส คงศักดิ ์  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๓๙ ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๐ รศ.ฤกษชัย ฟูประทีปศิร ิ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๑ ผศ.ถาวร ธีรเวชญาณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๒ ผศ.นเรศ ใจหาญ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๓ อาจารยละอองศร ี เหนี่ยงแจม  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๔ อาจารยจิรายุ อัครวิบูลยกิจ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๕ ผศ.สมศักดิ ์ รักเกียรติวินัย มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๖ อาจารยภทรพร ยุทธนาภรณพินิจ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๗ นายธํารงค แจงเชื้อ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๘ นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๔๙ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 
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๑.๕๐ อาจารยเพชรรัตน พรหมทอง  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๑ ผศ. ณ นพชัย ชาญศิลป  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๒ ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๓ อาจารยนิตยา เรืองยุวนนท มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๔ นายไพฑูรย นิลเศรษฐ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๕ นางสาวนุสรา หนูกลัด  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๖ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๗ นางสมปอง นวมสุวรรณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๑.๕๘ รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 
  

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  

๒.๑  คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 ๒.๑.๑ รศ.ประวิตร พุทธานนท  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๑.๒ รศ.ชาญชัย    ศิริพันธุ  สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

      ๒.๑.๓  ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร มทร.พระนคร  กรรมการ 

 ๒.๑.๔  อาจารยภฤศพงศ เพชรบุล  มทร.ลานนา  กรรมการ 

๒.๑.๕  ผศ.สมหมาย   ผิวสอาด  มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๒.๑.๖  ผศ.อุดมวิทย   ไชยสกุลเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๒.๑.๗  ผศ.เสนอ   สะอาด  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๑.๘  ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๒.๑.๙  ผศ.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  มทร.อีสาน  กรรมการ 

๒.๑.๑๐ ผศ.จิราภรณ พงษศรีทัศน มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

๒.๑.๑๑ นายสมศักดิ์   พนเสาวภาคย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๑.๑๒ รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๓ ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๔ ผศ.สารดา จารุพันธ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๕ อาจารยสมโภช ภูพีระสุพงษ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๖ นายทวิชากร ขุนภักดี  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๗ นายกิตต ิ มะลิปรีดากุล มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๘ อาจารยพิรดา สุขประเสริฐ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๑๙ อาจารยภาน ุ เอี่ยมตอม  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๒๐ อาจารยปทมา ธรรมดี  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๑.๒๑ อาจารยธนสร กิรัมย  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑.๒๒ อาจารยปวีณา   พานิชชัยกุล    สถาบันการพลศึกษา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  

 ๑. ติดตอประสานงานและเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายทางวิชาการ  

 ๒. วางแผน เตรียมงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๓. รวบรวมและจัดทําเอกสารวิชาการ เพือ่แจกผูเขารวมโครงการฯ 

 ๔. รวบรวมองคความรูจากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อถายทอดผานเว็บไซตการจัดการความรูของเครือขายฯ 

 ๕. จัดเตรียมของที่ระลึกใหแกวิทยากรและกรรมการตัดสินผลการประกวด 

 

๒.๒  คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

 ๒.๒.๑  รศ.ประวิตร พุทธานนท  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๒.๒  ผศ.นพรัตน  พบลาภ  สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

      ๒.๒.๓  นายสุนทร   เหรียญจื้อ  มทร.พระนคร  กรรมการ 

 ๒.๒.๔  ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

 ๒.๒.๕  ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ  มทร.ลานนา  กรรมการ 

๒.๒.๖  รศ.อุษาพร  เสวกวิ  มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๒.๒.๗  อาจารยชฎาณัฎฐ   ปยะวิบูลย  มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๒.๒.๘  ผศ.ไชยยะ   ธนพัฒนศิริ มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๒.๙  นางสาววีรวรรณ  อําภา  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๒.๑๐ อาจารยอาคม   สงเคราะห  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๒.๒.๑๑ อาจารยชุดาภัค   เดชพันธ        มทร.อีสาน  กรรมการ 

๒.๒.๑๒ อาจารยประวีนา   เอี่ยมยี่สุน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๒.๑๓ ผศ.จินตนา  เทียมทิพร            สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๒.๑๔ อาจารยนิกร  สีแล                   สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๒.๑๕ รศ.สุชาติ ชัยวรกุล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๑๖ อาจารยรวินิภา ศรีมูล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๑๗ อาจารยพรพนิต ศศิวัฒนชุติกุล มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๑๘ นางสาวศศิวิมล ธนะมูล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๑๙ นางสาวอัญชลี มะลิวัลย  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๒๐ นางรัตนาภรณ ปนทอง  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๒.๒๑ นางสาวธัญณัฐ คําศรี  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๒๒ นางสาวธันยาภัทร กลิ่นเกลี้ยง มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  

 ๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด  

 ๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper 

 ๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด 

 ๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี

 ๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประเมินผลโครงการ 

 ๖. จัดทําเลมบทความ 

 ๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร 

๒.๓  คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน” 

 ๒.๓.๑  รศ.ประวิตร พุทธานนท  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๓.๒  ผศ.เกษร  อุทัยเวียนกุล           สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

 ๒.๓.๓  นายฉัตรชัย   ศรีสม  มทร.พระนคร  กรรมการ 

 ๒.๓.๔  ผศ.วุฒิวัฒน   คงรัตนประเสริฐ มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

 ๒.๓.๕  ผศ.พีระ จูนอยสุวรรณ มทร.ลานนา  กรรมการ 

๒.๓.๖  ผศ.ไพบูลย  แยมเผื่อน  มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๒.๓.๗  อาจารยนิภารัตน   สายประเสริฐ มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๒.๓.๘  อาจารยอัจฉรา   รัตนมา  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๓.๙  อาจารยแสงทอง  บุญยิ่ง  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๒.๓.๑๐ ผศ.สุนทร   สงตรัส  มทร.อีสาน  กรรมการ 

๒.๓.๑๑ นางสาวผองพรรณ  เมตตา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๓.๑๒ นายนรินทร  สุทธิศักดิ ์            สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๓.๑๓ ผศ.ชนิตา  ไกรเพชร                สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๓.๑๔ อาจารยมนนั ชํานาญศิลป มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๓.๑๕ อาจารยพรอารีย ศิริผลกุล  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๓.๑๖ อาจารยอินทิรา ครองศิร ิ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๓.๑๗ อาจารยมีนนภา รักษหิรัญ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๓.๑๘ อาจารยอรวรรณ มูสิกะ  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓.๑๙ อาจารยสุรางคนา สุขเลิศ  มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  

 ๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด  

 ๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper 
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 ๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด 

 ๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี

 ๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประเมินผลโครงการ 

 ๖. จัดทําเลมบทความ 

 ๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร 

 

 

๒.๔  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 ๒.๔.๑ อาจารยมนตรี เรืองสิงห  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๔.๒  ผศ.วัชรินทร  ขี่ทอง  สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

 ๒.๔.๓  นางสาวนปภัช  ถิรพัฒนธนโภคิน มทร.พระนคร  กรรมการ 

 ๒.๔.๔  นางสาววราพร ชาญชัยฤทธิ์ มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

๒.๓.๕  อาจารยอัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ มทร.ลานนา  กรรมการ 

๒.๔.๖  นายวิรัช  โหตระไวศยะ มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๒.๔.๗  ผศ.อาคีรา  ราชเวียง  มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๒.๔.๘  นายชนาธิป   ลีนิน  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๔.๙  ผศ.ทรงวิทย  เจริญกิจธนลาภ มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๒.๔.๑๐ อาจารยทนงศักดิ์  มากทอง  มทร.อีสาน  กรรมการ 

๒.๔.๑๑ นางสาวจําลอง  แจมนาม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๔.๑๒ นายมนบดี   รินอินทร           สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๔.๑๓ อาจารยสุชาดา ทาวลอม  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๔ อาจารยพัชนี บุญธกานนท มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๕ นางสาวชาลินี ชํานาญวารินทร มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๖ นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๗ นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ํา  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๘ นางสาววิชิดา จินดาดามห มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๑๙ นายเผาไท เมาะราศ ี  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๔.๒๐ นางสาวงามจิต อินทวงศ  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔.๒๑ นางสาวปรียาภรณ ธรรมศิรารักษ มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  

 ๑. กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ  

 ๒. ออกแบบและจัดทําสื่อประเภทตาง ๆ สําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก ปายประชาสัมพันธ 

โปสเตอร และการประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพและโทรทัศน 

 ๓. บันทึกภาพนิ่งตลอดโครงการ 
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 ๔. จัดเตรียมหองกองอํานวยการ พรอมบุคลากรใหบริการแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน 

๒.๕  คณะกรรมการฝายพิธีการ ปฏิคมและสวัสดิการ 

 ๒.๕.๑  อาจารยมนตรี เรืองสิงห  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๕.๒  รศ.นิติพันธ   สระภักดิ ์           สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

      ๒.๕.๓  นางสาวเปมิกา   จรรยาดี  มทร.พระนคร  กรรมการ 

 ๒.๕.๔  อาจารยกุลชยา พงษแสวง  มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 

 ๒.๕.๕  วาที่ ร.ต.รัชตพงษ  หอชัยรัตน  มทร.ลานนา  กรรมการ 

๒.๕.๖  นางสาวปยวรรณ   สนธิโสมพันธุ มทร.ธัญบุรี  กรรมการ 

๒.๕.๗  นางสาวสุภารัตน  ฤกษอรุณทอง มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 

๒.๕.๘  นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ  มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ 

๒.๕.๙  อาจารยณรงคศักดิ์ แสงปอม  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๒.๕.๑๐ นางสาวมนตธิณี   ดุลยเภรี     มทร.อีสาน  กรรมการ 

๒.๕.๑๑ นางสาวสิริสกุล   เกิดมี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๕.๑๒ นางสุขเสนอ   รัตนรังสิกุล สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๕.๑๓ นางสาวภัคนิจ  ผดุงศักดิ์สิริกุล    สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๕.๑๔ ผศ.สมศักดิ ์ ผลภักดี  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๑๕ อาจารยอนงคนาฎ โสภณางกูร มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๑๖ อาจารยกรรณิการ พิมพรส  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๑๗ นางจรีพร เผือกผอง  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๑๘ นางสาวธิดารัตน ทองประส ี มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๑๙ นางสาวปภัสชญาภรณ แพรดํา มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๐ นายพันธุธัช อภินันทฐกรณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๑ นายณัฐกิตติ์ สุกใส  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๒ นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๓ นางสาวอรพรรณ เสียงเพราะ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๔ นางเฉลิมวรรณ บัวขาว  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๕ นายคมสัน ระยาแดง  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๖ นางสาวณัฐชา อินทรโชติ  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๕.๒๗ นางสาวสยุมพร บุญเกิด  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕.๒๘ นางสาวอนงลักษณ สุขใส  มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  

๑.   จัดทําคํากลาวเปดงาน - ปดงาน และดําเนินการพิธีเปดงาน - ปดงาน 
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๒.  พิธีกรตลอดงาน 

 ๓.  รับลงทะเบียน ตอนรับแขกผูมีเกียรติและผูรวมงานในพิธีเปดงาน 

 ๔.  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับบริการใหแกแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน 

๒.๖  คณะกรรมการจัดการแสดง 

 ๒.๖.๑ นางสาวนุสรา หนูกลัด  มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๖.๒ นายปรีชา  ศรีเขียวพงษ         สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

๒.๖.๓ ผศ.ณรงค  วิชัยรัตน           สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๖.๔ นางน้ําทิพย  สรอยสังวาล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 

๒.๖.๕ ผศ.ปราณี นิมิบุตร  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๖.๖ อาจารยปฏิยุทธ ขวัญออน  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๖.๗ อาจารยสุธีรา อานามวงษ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๖.๘ นายนครชาย ไวยวิเชียร  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๖.๙ นายเด็ดเดี่ยว บุญมา  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖.๑๐ นายวรวุฒิ ตะนุมงคล  มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  

 ๑. จัดหา คัดเลือก นักแสดงในการแสดงบนเวที  

 ๒. จัดเตรียมรายการแสดง 

 ๓. ประสานงานสวนที่เก่ียวของและจัดตกแตงสถานที ่

๒.๗  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 

 ๒.๗.๑ อาจารยนิตยา เรืองยุวนนท มทร.ตะวันออก  ประธาน 

๒.๗.๒ อาจารยนฤมล   อินสวาง  สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

๒.๗.๓ นางสุมิตรา       สมประสงค มทร.พระนคร  รองประธาน 

๒.๗.๔ นางสาวน้ําผึ้ง ตรีภัทร  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๗.๕ นางโสภา อางกระโทก มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๗.๖ นางสาวสุจิตรา อานนท  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๗.๗ นางสาวเพ็ญนภา พรหมชี  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๗.๘ นางสาวศิริพร รุงแสง  มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  

 ๑. จัดทําประมาณการคาใชจายและนําเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลยั  

 ๒. ออกใบเสร็จรับเงินสมทบการจัดงาน 

 ๓. เบิกจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 ๔. รวบรวมและเสนอรายการคาใชจาย 
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 ๕. ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของโครงการ 

๒.๘  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

 ๒.๘.๑ นายไพฑูรย นิลเศรษฐ มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๘.๒ นางสาวฐปนพรรษ  ฤกษเปลี่ยน สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

๒.๘.๓ อาจารยญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๘.๔ นายยุทธศาสตร นนตา  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๘.๕ พนักงานขับรถ    มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๘.๖ นายกุหรั่ง สุปนราช  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๘.๗ นายอนุวัตร ปนจริต  มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  

 ๑. จัดใหบริการ รับ - สง วิทยากร  

 ๒. ประสานงานการขนยายวัสดุ อุปกรณในการจัดงาน ควบคุมดูแลเรื่องยานพาหนะ 

๒.๙  คณะกรรมการฝายจัดทําโครงการ ประเมินผลและจัดทํารายงาน 

 ๒.๙.๑ อาจารยจิรายุ อัครวิบูลยกิจ มทร.ตะวันออก  ประธาน 

 ๒.๙.๒ นายสมเจตน   ทองดี             สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 

๒.๙.๓ นางสาวอลิศรา  เอี่ยมลออ สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๙.๔ นายสุวิทย  ศรีแกว            สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 

๒.๙.๕ อาจารยปภากร ศรสีอน  มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๙.๖ อาจารยศธิธร ปุรินทราภิบาล มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๙.๗ นางสาวประกาย ขวัญหลาย มทร.ตะวันออก  กรรมการ 

๒.๙.๘ นางสาวสุวรรณา ปดทาบาล มทร.ตะวันออก  กรรมการ  

๒.๙.๙ นางสาวเอมอร ชุติปญโญ มทร.ตะวันออก   กรรมการ 

๒.๙.๑๐ นางสาวจันทนา กสิวิทย  มทร.ตะวันออก  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๙.๑๑ นางสาวภัสรธณิณธรณ  สุขเจริญ มทร.ตะวันออก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

มีหนาที่  

๑.   จัดทําโครงการเสนอเพ่ืออนุมัต ิ 

๒.   ออกแบบสูจิบัตรและจัดทําสูจิบัตร 

 ๓.  จัดทําแบบสอบถาม 

 ๔.  เก็บขอมูลจากทุกสวนงานเพื่อรวบรวมขอมูลประเมินผลโครงการ 

 ๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 ๖.  จัดเตรียมของที่ระลึกใหแกวิทยากรและกรรมการตัดสินผลการประกวด 
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 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่   ๒   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

   สั่ง   ณ   วันที่    ๒   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

                                                                         

(นายสาธิต  พุทธชัยยงค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 



143 

 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ที ่๑๒๘๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการประชุมสมัมนาเครอืขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรยีนรู” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

................................................. 

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน

การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” ประจํา     ปการศึกษา 

๒๕๕๙ เปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา โครงการยอยที่ ๓: โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ

พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ ระหวางวันท่ี ๓๐ มกราคม ถึง      ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ประธานกรรมการ 

 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     รองประธาน 

รองอธิการบดีทุกฝาย      กรรมการ 

 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีทุกดาน      กรรมการ 

 คณบดีทุกคณะ       กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต    กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง     กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาที่   อํานวยการดําเนินงานของทุกฝายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน (ฝายวิชาการ)  

 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยประวิตร  พุทธานนท)   ประธานกรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     รองประธาน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ     กรรมการ 

 หัวหนาสาขาวิชาทกุสาขา      กรรมการ 

 หัวหนาสํานักงานคณบดีทุกคณะ     กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยดลฤทัย  ศรีทะ     กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยสารดา   จารุพันธ     กรรมการ 

 นายสมโภช     ภูพีระสุพงษ    กรรมการ 

 นายทวิชากร     ขุนภักดี    กรรมการ 
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นายกิตติ   มะลิปรีดากุล    กรรมการ 

นางสาวอังคณา  ประเสริฐศรี    กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  ปนทอง     กรรมการ 

นางสาวธนสร    กิรัมย     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพิรดา  สุขประเสริฐ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. ติดตอประสานงานและเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายทางวิชาการ 

๒. วางแผน เตรียมงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. รวบรวมและจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อแจกผูเขารวมโครงการฯ 

๔. รวบรวมองคความรูจากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ 

เพื่อถายทอดผานเว็บไซตการจัดการความรูของเครือขาย 

๑. คณะกรรมการฝายการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน) 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยประวิตร  พุทธานนท)   ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารยสุชาติ ชัยวรกุล     รองประธาน 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ     กรรมการ 

หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา      กรรมการ 

หัวหนาสํานักงานคณบดีทุกคณะ     กรรมการ 

นางสาวรวินิภา  ศรีมูล     กรรมการ 

นางพรพนิต  ศศิวัฒนชุติกุล    กรรมการ 

นางสาวศศิวิมล  ธนะมูล     กรรมการ 

นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย     กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  ปนทอง     กรรมการ 

นางสาวธัญณัฐ    คําศรี     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวธันยาภัทร  กลิ่นเกลี้ยง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  ประสานการดําเนินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และประสานงานคณะกรรมการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดี (สําหรับ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน)ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการฝายการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (สําหรับนักศึกษา) 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยอํานวย  คําตื้อ)    ประธานกรรมการ 

ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา     รองประธาน 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 

หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา      กรรมการ 

หัวหนาสํานักงานคณบดีทุกคณะ     กรรมการ 

นางมนัน   ชาญนําสิน    กรรมการ 

นางสาวพรอารีย  ศิริผลกุล     กรรมการ 

นางสาวอินทิรา  ครองศิริ     กรรมการ 

นางสาวมีนนภา  รักษหิรัญ     กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ    มูสิกะ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุรางคณา  สุขเลิศ    กรรมการและผูชวยเลานุการ 
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มีหนาที่ ประสานการดําเนินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และประสานงานคณะกรรมการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดี (สําหรับ

นักศึกษา)ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. คณะกรรมการกลั่นกรองบทความแนวปฏิบัติที่ดี 

รองศาสตราจารยประพฤติ พรหมสมบูรณ   ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารยอุธร ฤทธิลึก    รองประธาน 

ผูชวยศาสตราจารยทรงศักดิ ์ จันทรอุดม   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย โอฬารกนก   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยชาญยุทธ คงภิรมยชื่น   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย พุยศิริ    กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยบรรณารัก แกวจรูญ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวศธิธร  ปุรินทราภิบาล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  พิจารณากลั่นกรองบทความ ตรวจสอบความถูกตองตัวอักษร และความสมบูรณของบทความ ตาม

องคประกอบที่กําหนดในรูปแบบการเขียนบทความแนวปฏิบัติที่ดี 

๔. คณะกรรมการฝายดําเนินงานและประสานงาน 

ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการกองกลาง     รองประธาน  

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยอโณชา บูรมปรมากุล   กรรมการ 

นางสาววิจิตร  วิโสรัมย    กรรมการ 

นางสาวรัชดา  ไชยเจริญ    กรรมการ 

นางเฉลิมวรรณ  บัวขาว    กรรมการ 

นางสาวอรพรรณ  เสียงเพราะ   กรรมการ 

นางสาวรุงรัตน  สุวรรณกูล   กรรมการ 

นายคมสัน  ระยาแดง    กรรมการ 

นายยุทธศาสตร  นนตา    กรรมการ 

นางสาวพรทิพย  จําจด    กรรมการ 

นางสาวอุบลรัตน  พวงงาม    กรรมการ 

นางสาวกรรณิการ พิมพรส  กรรมการ 

นางสาวกัลยาณ ี มิ่งเจริญพร กรรมการ 

นางสาวณัฐชา อินทรโชต ิ กรรมการ 

นางกาญจนา กรอกกลาง กรรมการ 

 นางสาวปภัสชญาภรณ แพรดํา    กรรมการ 

นางสาวปยะมาศ ชุมเงิน  กรรมการ 

นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย กรรมการ 

นางสาวงามจิต อินทวงศ กรรมการ 

นายพันธุธัช อภินันทฐกรณ กรรมการ 

นายณัฐกิตติ ์ สุกใส  กรรมการ 
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นางสาวจันทนา กสิวิทย กรรมการ 

นางสาวภัสรธณิณธรณ สุขเจริญ กรรมการ  

นางสาวเอมอร ชุติปญโญ กรรมการ 

นางสาวธิดารัตน  ทองประส ี   กรรมการ 

นางสาวอนงลักษณ  สุขใส    กรรมการ 

นางสาวศิริพร  รุงแสง    กรรมการ 

นายอนุวัตร  ปนจริต    กรรมการ 

นางสาวสยุมพร  บุญเกิด    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวชาลินี  ชํานาญวารินทร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่ เปนคณะทํางานและประสานงานใหฝายตางๆ ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

ผูชวยอธิการบดีดานกิจการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

นางสุชาดา  ทาวลอม    รองประธาน 

นายไพฑูรย  นิลเศรษฐ    กรรมการ 

นางสาวชลลัดดา  เกษรจันทร   กรรมการ 

นางสาวธัญวรรณ  แจงสุวรรณ   กรรมการ 

นายมนตร ี  โสภา    กรรมการ 

นางสาวปุณณภา  เหลื่อมล้ํา    กรรมการ 

 นางวิชิดา    จินดาดามพ   กรรมการ 

 นายเผาไท    เมาะราศ ี   กรรมการ 
นางสาวปรียาภรณ   ธรรมศิรารักษ   กรรมการ 

นางสาวรัติยา  ตาลทอง    กรรมการ 

นางสาวณัฐกานต  แชมชอย    กรรมการ 

นายสิชล   เกตุสิงห    กรรมการ 

นางสาวงามจิต  อินทวงศ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ ออกแบบและจัดทําสื่อประเภทตางๆ สําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก 

ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร และการประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ บันทึกภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และประมวลผลการดําเนินโครงการสําหรับการเผยแพร จัดเตรียมของที่ระลึก เกียรติบัตร และปาย

คณะผูประสานงาน 

๖. คณะกรรมการฝายโสตนทัศนูปกรณ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานกรรมการ 

นางสาวน้ําฝน  ใจดี    รองประธาน 

นางสาวอัมรา  เชื้อชาญ    กรรมการ 

นายเอกมินต  บัวขาว    กรรมการ 

นายอนุวัตร  ปนจริต    กรรมการ 

นายอนุวัฒน  โชโต    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่  จัดเตรียมอุปกรณตางๆ และอํานวยความสะดวกควบคุมสื่อสารสนเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
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๗. คณะกรรมการฝายพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 

นายสกุลชาย   สารมาศ    รองประธาน 

นายอภินันท  ธาน ี    กรรมการ 

นายอานนท  เพ็ชรมณี    กรรมการ 

นายสิทธิชัย  ดวงแกว    กรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์  วิลาวรรณ   กรรมการ 

นายสถาพร  ทรัพยวิบูลพงษ   กรรมการ 

นายขตัติยะ  สมดี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  พัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศ อํานวยความสะดวกใหระบบเครือขายเปนไปดวยความเรียบรอย   

๘. คณะกรรมการฝายพิธีการ 

ผูชวยอธิการบดีดานกิจการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    รองประธาน 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ  

รองศาสตราจารยเกศริน ฑีฆายุ     กรรมการ 

นางสาวชุลีพร ลักขณาพิพัฒน กรรมการ 

นางสาวกรรณิการ พิมรส                                      กรรมการ 

นางสาวสุธีรา อานามวงษ กรรมการ 

นายสุพจน แวงภูลา กรรมการ 

นางสาวกัลยาณ ี มิ่งเจริญพร กรรมการ 

นางสาวณัฐชา อินทรโชต ิ กรรมการ 

นายนครชาย    ไวยวิเชียร   กรรมการ 

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา    กรรมการ 

นางสาวนารีรัตน บุญมั่ง    กรรมการ 

นางสาวณัฐวด ี แกวจินดารัตน   กรรมการ 

นายวรวุฒ ิ ตะนุมงคล กรรมการ 

นางกาญจนา กรอกกลาง กรรมการ 

นางสาวปภัสชญาภรณ แพรดํา กรรมการ 

 นางสาวปยะมาศ ชุมเงิน กรรมการ 

นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย กรรมการ 

นางสาวงามจิต อินทวงศ กรรมการ 

นายพันธุธัช อภินันทฐกรณ กรรมการ 

นายณัฐกิตติ ์ สุกใส กรรมการ 

นางสาวธิดารัตน ทองประส ี กรรมการ 

นางสาวสยุมพร   บุญเกิด กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่  จัดทําคํากลาวเปดงาน – ปดงาน และดําเนินการพิธีเปดงาน – ปดงาน ดําเนินงานเปนพิธีกรตลอดงาน 

กําหนดรูปแบบ ลําดับขั้นตอนในสวนของพิธีการ จัดทําโลรางวัล และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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๙. คณะกรรมการฝายนิทรรศการ 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยอํานวย  คําตื้อ)   ประธานกรรมการ 

นางสุชาดา   ทาวลอม    รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสัจจา กอนพรหม กรรมการ 

นางสาวปทมา ธรรมดี    กรรมการ 

นายจอมยศ กิจนุกูล    กรรมการ 

นายภานุ เอี่ยมตอม   กรรมการ 

นายเยี่ยมพล โชติปญญาธรรม   กรรมการ 

นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยะผดุง กรรมการ 

นายภานุมาศ บญุผดุง กรรมการ 

นางสาวประกาย             ขวัญหลาย   กรรมการ 

นางสาวสุวรรณา ปดทาบาล   กรรมการ 

นางสาวปุญณชา สุริยะสาร   กรรมการ 

นางสาวงามจิต อินทวงศ กรรมการ 

นางสาวลักษิกา      ปรีดาวัลย         กรรมการ 

นายศุภชัย   เชื้อเกต ุ กรรมการ  

นายสิปปกร             พรหมปน   กรรมการ 

นางสาวสงวน  นามเที่ยง   กรรมการ 

นางวิชาดา จินดาดามพ   กรรมการ 

นางสาวนันทมาลิน ณ นคร    กรรมการ 

นางสาวธัญวรัตน โพธิ์ศรี    กรรมการ 

นางสาวอนงลักษณ สุขใส    กรรมการ 

นางสาวศิริพร  รุงแสง    กรรมการ 

นางสาวชาลินี  ชํานาญวารินทร   กรรมการ 

นางสาวสยุมพร  บุญเกิด    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่ ออกแบบ และจัดตกแตงสถานท่ี จัดแสดงนิทรรศการ และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๑๐. คณะกรรมการฝายการเงิน 

ผูอํานวยการกองคลัง     ประธานกรรมการ 

นางสาวเพ็ญนภา  พรหมช ี    กรรมการ 

นางโสภา   อางกระโทก   กรรมการ 

นางสาวสุจิตรา  อานนท    กรรมการ 

นางสาวน้ําผึ้ง   ตรีภัทร    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ประสานงานการเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ออกใบเสร็จรับเงินสมทบการจัดงาน และ

ประสานงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของโครงการ  

๑๑. คณะกรรมการฝายสถานที ่  

ผูอํานวยการกองกลาง     ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสัจจา กอนพรหม   รองประธาน 

นายจอมยศ กิจนุกูล    กรรมการ 
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นายภานุ เอี่ยมตอม กรรมการ 

นางสาวงามจิต อินทวงศ    กรรมการ 

นางสาวลักษิกา      ปรีดาวัลย         กรรมการ 

นายศุภชัย   เชื้อเกต ุ กรรมการ  

นายจิรัฏฐ จิระวรนิธิกุล กรรมการ 

นายพลนิพรชัย สวัสดิวอ กรรมการ 

นายดาวรุง พรหมสุวรรณ กรรมการ 

นายอาทิตย ทับหัวหนอง กรรมการ 

นายกุลทีป เลียงผา กรรมการ 

นายสิปปกร   พรหมปน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการจัดงาน ออกแบบตกแตงสถานท่ีจัดงาน และจัดนิทรรศการ  

๑๒.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 

นางสาวกรรณิการ พิมพรส รองประธาน 

นางสาวสุธีรา อานามวงษ กรรมการ 

นายสุพจน แวงภูลา กรรมการ 

นางสาวจิราภรณ คงสมมาตย กรรมการ 

นางสาวจุรีรัตน ไชยจันทร กรรมการ 

นายยุทธศาสตร นนตา กรรมการ 

นางสาวกัลยาณ ี มิ่งเจริญพร กรรมการ 

นางสาวณัฐชา อินทรโชต ิ กรรมการ 

นางสาวจันทนา กสิวิทย กรรมการ 

นางสาวภัสรธณิณธรณ สุขเจริญ กรรมการ  

นางสาวเอมอร ชุติปญโญ กรรมการ 

นางกาญจนา กรอกกลาง กรรมการ 

นางสาวปภัสชญาภรณ แพรดํา กรรมการ 

นางสาวปยะมาศ ชุมเงิน กรรมการ 

นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี กรรมการ 

นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย กรรมการ 

นางสาวงามจิต อินทวงศ กรรมการ 

นายพันธุธัช อภินันทฐกรณ กรรมการ 

นายณัฐกิตติ ์ สุกใส กรรมการ 

นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย กรรมการ 

นางสาวรุงรัตน สุวรรณกูล กรรมการ 

นางสาวสุรีพัชร เสาวพันธ กรรมการ 

นายวสันต บัณฑิต กรรมการ 

นางสาวเกษร อินธิเสน กรรมการ 

นางสาวปาณิตรา จอมทะรักษ กรรมการ 
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นางสาวแรมจันทร คําแกว กรรมการ 

นางสาวอรพรรณ เสียงเพราะ กรรมการ 

นางสาวฐิติมา ขันเดช กรรมการ 

นางชนิกานต สวัสดิ์วอ กรรมการ 

นางสาวนารี ติดใจด ี กรรมการ 

นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง กรรมการ 

นางสาวณัฐรดา นันผาย กรรมการ 

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว กรรมการ 

นางสาวพรทิพย จําจด กรรมการ 

นางสาวอุบลรัตน พวงงาม กรรมการ 

นางสาวอารีดา ขันต ี กรรมการ 

นางสาวเจนฐกานต พลรม กรรมการ 

นางสาวธิดารัตน ทองประส ี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ ตอนรับผูเขารวมงาน และอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนแกผูเขารวมงาน 

๑๓. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ผูอํานวยการกองกลาง ประธานกรรมการ 

นางสาวอนงคนาฏ  โสภณางกูร   รองประธาน 

นางสาวปภากร  ศรีสอน    กรรมการ 

นางสาวพัชนี  บุญธกานนท   กรรมการ 

นางสาวศธิธร  ปุรินทราภิบาล   กรรมการ 

นายญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย   กรรมการ 

นางสาวอัจฉรีภรณ  เผือกผอง    กรรมการ 

นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ   กรรมการ 

นางสาวขจีพรรณ  รื่นรมย    กรรมการ 

นางสาวรุงรัตน  สุวรรณกูล   กรรรการ 

นางจรีพร   เผือกผอง    กรรมการและเลขานุการ 

  หนาที่  ประสานงานและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

๑๔. คณะกรรมการฝายจัดการแสดง 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยปรานี นิมิบุตร    รองประธาน 

นายปฏิยุทธ ขวัญออน กรรมการ 

นางสาวสุธีรา  อานามวงษ   กรรมการ 

นายนครชาย  ไวยวิเชียร   กรรมการ 

นายเด็ดเดี่ยว  บุญมา    กรรมการ 

นางสาวนารีรัตน  บุญมั่ง    กรรมการ 

นางสาวณัฐวด ี  แกวจินดารัตน   กรรมการ 

นายวรวุฒ ิ  ตะนุมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที ่ จัดหา คัดเลือก นักแสดงภายในงาน จัดเตรียมการแสดง และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 
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๑๕. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

ผูอํานวยการกองกลาง      ประธานกรรมการ 

พนักงานขับรถ ๔ วิทยาเขต      กรรมการ 

นายอัครินทร  แซแต    กรรมการ 

นายบุญมี  สาระผล    กรรมการ 

นายเตชากิจ  คุมเหลือ    กรรมการ 

นายหอมกุน  กสิวิทย    กรรมการ 

นายจักริน  เกตุบาง    กรรมการ 

นายสุพรรณ  อัญชุล ี    กรรมการ 

นายสมชาย  ซิ้มเต็ก    กรรมการ 

นายภัทราวุธ  ไทยทอง    กรรมการ 

นายประเสริฐ  บุสุวะ    กรรมการ 

นายกุหรั่ง  สุปนราช    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการและผูรวมงาน 

๑๖.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 

ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธาน  

 นางสาวเอมอร  ชุติปญโญ    กรรมการ 

นางสาวประกาย  ขวัญหลาย   กรรมการ 

นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล   กรรมการ 

 นางสาวจันทนา  กสิวิทย    กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวภัสรธณิณธรณ สุขเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                 มีหนาที่  จัดทําแบบสอบถาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    
 

สั่ง ณ วันท่ี   29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุร ี

๑. หลักการและเหตุผล  

 สถาบันอุดมศึกษาจะกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนไดจะตองมี

การดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบันใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทยกาวสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

สถาบันการศึกษาจึงตองรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงและ

ประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแขงขันมากยิ่งขึ้น ควรจะตองมีความพรอมและบริหารจัดการองค

ความรูที่มีเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะการจัดการความรูสูองคกรแหง

การเรียนรู 

 เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แหง รวมทั้งสถาบันการพล

ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +๒) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนา

ความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ และใชในการพัฒนาการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

   

๒. วัตถุประสงค  

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ 

 ๒.๒ เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู  
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๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

(RMUT KM +๒) โดยมีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมกับ สถาบันการพล

ศึกษา  

 

๔.  กลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐๐ คน ประกอบดวย  

 ๔.๑ สมาชิกเครือขายการจัดการความรู มทร.+๒ จํานวน ๒๗๕ คน  

  (จํานวน ๙ มทร. และ ๒ สถาบัน แหงละ ๒๕ คน) ไดแก  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  สถาบันการพลศึกษา  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 ๔.๒ และบุคคลภายนอก จานวน ๑๒๕ คน  

 

๕. กิจกรรม ประกอบดวย  

๕.๑  การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Thailand ๔.๐”  

๕.๒  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “KM ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพอ”  

๕.๓  กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ด ีของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรูสูองคกร 

       แหงการเรียนรู”  

๕.๔  กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ด ีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  

๕.๕  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน ๗ ชุมชนนักปฏิบัต ิ

(CoP) ไดแก  

CoP ๑ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : ๑ ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 CoP ๒ งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการ

เพื่อการนําไปใชประโยชน 

 CoP ๓ การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  
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 CoP ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน   

 CoP ๕ การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร  

 CoP ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 CoP ๗ การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๕.๖  นิทรรศการ  

 ๕.๖.๑  นิทรรศการแสดงผลงาน “๑ ทศวรรษ การจัดการความรูราชมงคล” จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมกับ สถาบันการพลศึกษา  

 ๕.๖.๒  โปสเตอรนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ด ี“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”  

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ  

 ระหวางวันที ่๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

 

๗.  สถานที่ดําเนินการ  

 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  

 

๘.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณดําเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง และ ๒ สถาบัน รวมทั้งสิ้น 

๑๑ แหงๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน)  

 

๙.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 ๙.๑  บุคลากรในองคกรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู เกิดการแบงปน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูอยาง

ยั่งยืน 

 ๙.๒  สงเสริมการสรางเครือขายการจัดการความรู รวมกันระหวางหนวยงานภายใน/ภายนอก

องคกร  

 ๙.๓  เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกร  

 

๑๐. การประเมินผล  

 ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ 
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กําหนดการ 

โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

   
วันจันทรที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๗๐๐ น. - จัดแสดงผลงานนิทรรศการและโปสเตอรนําเสนอแนวปฏบิัติที่ด ี 

   “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”  

   (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. - การแสดงตอนรับ 

- VTR  “ ๑ ทศวรรษ การจัดการความรูราชมงคล” 

- กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน โดย ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

   - กลาวเปดงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานโครงการในพระราชดําริ  

       โดย ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.       - ประธานในพิธีและแขกผูมีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ (พักเบรค)     

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง  “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. - นําเสนอวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุวัจน ธัญรส 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง  “การพัฒนาคนสู Thailand ๔.๐” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 

๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอย

พอ”  โดย มทร.พระนคร  มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป 
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๑๖.๑๕-๑๘.๑๕ น. - การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารยและบุคลากร “การจัดการความรู     สู

องคกรแหงการเรียนรู” 

   - การนําเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน” 

   - ชมผลงานภาคโปสเตอร และรวมใหคะแนน  

๑๘.๑๕-๒๐.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงตอนรับ ชมการแสดงบนเวที/การขับรองเพลง

พระราชนิพนธ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๐๙๐๐-๑๒.๐๐น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ด ี

     “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน ๗ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบดวย 

 CoP ๑  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : ๑ ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  

 CoP ๒  งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิง

บูรณาการเพ่ือการนําไปใชประโยชน 

 CoP ๓  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชน

เขมแข็ง 

 CoP ๔  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

 CoP ๕  การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

 CoP ๖  การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 CoP ๗  การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. - เขาเยี่ยมชมศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (CoP ๑, ๔, ๕, ๖, ๗) 

- เขาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (CoP ๒, ๓) 

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น 

วนัพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. - สรุปผล และนําเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ด ี

     “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน ๗ ชุมชน 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. - พิธีมอบรางวัลการนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ด ี

   - พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร 

   - การแสดงพิธีปด โดย สถาบันการพลศึกษา 

   - พิธีปด และพิธีการสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไป 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ   (๑) พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 

  (๒) กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คํากลาวรายงานเปด/ปด 

 
 

คํากลาวรายงาน 

โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ  เทียนไชย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทุกทาน 

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทานวิทยากร คณะผูบริหาร และผูเขารวม

โครงการทุกทาน 

 กระผม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมย ตัตตะวะศาสตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ มหาวิทยาลัย  สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ตลอดจนผูเขารับการอบรม  ทุกคน ขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนอยางสูง  ที่

ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ หัวขอ “การจัดการความรูสูองคกรแหง

การเรียนรู” ในวันนี้ 

 ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯ  ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ 

เปาหมาย และวิสัยทัศนไดนั้น  จะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปน

ตอการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ตองมีการ

จัดการที่ดีที่จะสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตมีความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถประยุกตใช

ความรูเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงขึ้น นั้นคือมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ตองมีความพรอมเพื่อการบริหาร

จัดการองคความรูเพื่อการยกระดับทักษะของการจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู 

 เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการ

พลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงไดรวมกันจัดการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนา
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ความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ  

          ในป ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันการพลศึกษา ไดมีมติที่ประชุม

ให รวมกันเปนเจาภาพหลัก 

 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดโครงการในครั้งนี้ ดังนี้ 

 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ 

 ๒. เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

  โดยมีการดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย  

  ๑. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Thailand ๔.๐”   

  ๒. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “KM ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพอ”  

  ๓. กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารยและบุคลากร เรื่อง “การจัดการความรูสูองคกรแหง

การเรียนรู”  

  ๔. กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ด ีของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  

  ๕. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน ๗ ชุมชนนักปฏิบัต ิ

(CoP) ไดแก 

   CoP ๑ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต หัวขอ ๑ ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

   CoP ๒ งานวิจัยและงานสรางสรรค หัวขอ การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการ

เพื่อการนําไปใชประโยชน 

   CoP ๓ การบริการวิชาการ หัวขอ การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  

   CoP ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หัวขอ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน  

   CoP ๕ การบริหารจัดการ หัวขอ การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร  

   CoP ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา หัวขอ QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   CoP ๗ การพัฒนานักศึกษา หัวขอ การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

  ๖. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน “๑ ทศวรรษ การจัดการความรูราชมงคล” และการแสดงผลงานการ

ประกวดภาคโปสเตอร  

 

  ทั้งนี้ไดกําหนดใหการดําเนินการโครงการขึ้น  ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ 

โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  และกําหนดกลุมเปาหมาย เปนจํานวน ๔๐๐ คน 

ประกอบดวย  

  ๑. สมาชิกเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ มหาวิทยาลัย สถาบันการ   

พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๒๗๕ คน  
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  ๒. บุคคลภายนอก และผูสนใจ จํานวน ๑๒๕ คน  

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเรียนเชิญ ทานผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ไดกลาวเปดโครงการ

ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” ในครั้งนี ้

   ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 
 

คํากลาวเปด 

โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน     บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ มหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คณะผูบริหาร และผูเขารวมโครงการทุกทาน 

 กระผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดี เปนอยางยิ่ ง ที่ ไดมาเปนประธานในพิธี เปดโครงการ

ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐“การจัดการความรูสูองคกร แหงการเรียนรู” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก รวมกับสถาบันการพลศึกษา ไดรวมกันจัดขึ้น ในวันนี้ 

 จากการรับฟงคํากลาวรายงาน นับวาเปนสิ่งนายินดีเปนอยางยิ่ง สําหรับทุกคนที่มีโอกาสไดเขารวม

ประชุมสัมมนาเครือขาย        การจัดการความรูในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวาง

เครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการ 

ความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา

ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะการจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู 

 การดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูในครั้งนี้ นับเปนการเปดโอกาสให

บุคลากรในองคกรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู เกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน สงเสริมการสรางเครือขายการ

จัดการความรู รวมกันระหวางหนวยงานภายใน/ภายนอกองคกร และเปนการประชาสัมพันธเพื่อสราง

ภาพลักษณขององคกร  

 ทายที่สุดนี้ กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดโครงการใน

ครั้งนี้ วิทยากรที่ไดเสียสละเวลา และขอขอบคุณผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนา    ทุกทานอีกครั้งหนึ่ง และขอ

อวยพรใหการจัดโครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ 
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 บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑๐ “การจัดการ

ความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”  
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 สรุปผลการประเมินบทความแนวปฏิบัติที่ดี 

โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๑๐ 

“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู”(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

1 KMRMUTTO60.2-1 เทคนิคการสอนที่สงผลตอการพัฒนาทักษะฝมือผูเรียนปพาทย อาจารยหรือบุคลากร วีระศักดิ ์ กลั่นรอด 

2 KMRMUTTO60.2-2 กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรูทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ อาจารยหรือบุคลากร ภูริ วงศวิเชียร 

3 KMRMUTTO60.2-3 การทําโหวด อาจารยหรือบุคลากร โยธิน  พลเขต 

4 KMRMUTTO60.2-4 การเดินทางไปราชการตางประเทศ อาจารยหรือบุคลากร วิสรพัฒ  บุญม ี

ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร 

5 KMRMUTTO60.2-5 เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว อาจารยหรือบุคลากร เกษร  เอมโอด 

6 KMRMUTTO60.2-6 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการบริการที่ด ี อาจารยหรือบุคลากร กนิษฐา  วงศเศรษฐภูษิต 

7 KMRMUTTO60.2-7 กลองยาวสุโขทัย อาจารยหรือบุคลากร เกษร  เอมโอด 

8 KMRMUTTO60.2-8 ทักษะการวาดเสน อาจารยหรือบุคลากร สุทธาสินีย  สุวุฒโฑ 

9 KMRMUTTO60.2-9 การสรางสรรคผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน อาจารยหรือบุคลากร ชูเกียรติ  สุทิน,  

จุฬาลักษณ  สุทิน 
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ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

10 KMRMUTTO60.2-11 กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปนตนแบบ ครูนัฐพงศ โส

วัตร 

อาจารยหรือบุคลากร นิตยา รูสมัย 

11 KMRMUTTO60.2-15 เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) อาจารยหรือบุคลากร สุจิตตรา  มินา 

12 KMRMUTTO60.2-16 การดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี 

อาจารยหรือบุคลากร ธนันญภา  บุญมาเสมอ 

13 KMRMUTTO60.2-17 การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต อาจารยหรือบุคลากร ศักดิ์ชาย  บุญอินทร 

14 KMRMUTTO60.2-18 การพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะ เพื่อสราง

ความพึงพอใจใหผูรับบริการ 

อาจารยหรือบุคลากร เบญจภรณ  เทียนทอง     

15 KMRMUTTO60.2-19 การทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ อาจารยหรือบุคลากร สุรชาต ิ นุกูลธรรม 

16 KMRMUTTO60.2-20 วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณ จังหวัดสิงหบุรี อาจารยหรือบุคลากร ลิขิต  สุนทรสุข 

17 KMRMUTTO60.2-28 เทคนิคการสรางสรรคงานนาฏศิลปนานาชาติเพื่อตอนรับอาคันตุกะ อาจารยหรือบุคลากร นิติพงษ  ทับทิมหิน 

18 KMRMUTTO60.2-30 อนุรักษสืบสานดนตรีปแกว อาจารยหรือบุคลากร ยงยุทธ   ไปรสุข 

19 KMRMUTTO60.1-31 กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ นักศึกษา สุภาวดี เจริญพร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

1 KMRMUTTO60.1-112 รถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi นักศึกษา ชุมพร  ลวนเสง                     

เทวิน        บัวส ี

อภิชาติ     จํานงสังข         

ขนิษฐา ดีสุบิน (ที่ปรึกษา) 
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ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

2 KMRMUTTO60.1-113 ระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นักศึกษา นิพนธ   เอี่ยมอู    

บัญญัต ิ    เคลาคลึง  

มัทนา    เพช็รเศษ 

ขนิษฐา ดีสุบิน (ที่ปรึกษา) 

3 KMRMUTTO60.2-114 การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา อาจารยหรือบุคลากร ขนิษฐา    ดีสุบิน  

4 KMRMUTTO60.1-115 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคูบูรณาการความรูสูสังคมเพื่อสรางเครือขาย

เศรษฐกิจชุมชนระหวางประเทศฯ 

นักศึกษา กวินท  อิสสระวาณิชย 

คมชาญ  โชติวรอนันต 

ชญาน ี แหยมเจริญ 

5 KMRMUTTO60.2-116 การศึกษาการออกแบบและสรางตนแบบชิ้นงานยางปดฝาวาลวในรถใชกาสธ

รรมชาต ิ

อาจารยหรือบุคลากร ธวัชชัย ชาติตํานาญ                   

จักรวัฒน เรืองแรงสกุล 

6 KMRMUTTO60.2-118 เรื่องเลาจากงานวิจัยชุมชน รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนกลุมภาคกลาง

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ณรงค โพธิ์พฤกษานันท

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชญานนท กุลฑลบุตร 

7 KMRMUTTO60.2-124 MCT สื่อมวลชนนักปฏิบัติสูองคกรแหงการเรียนรู อาจารยหรือบุคลากร อรรถการ สัตยพาณิชย 

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 

ดุริยางค คมขําธีรวัจน   

อุดมสินเจริญกิจ 
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8   การสรางสรรคสื่อการเรียนการสอนออนไลนในศตวรรษที่ 21 สูองคกรแหง

การเรียนรูอยางยั่งยืน  

อาจารยหรือบุคลากร นฤศร  มังกรศิลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

1 KMRMUTTO60.2-32 โครงการคายเยาวชนอาเซียน อาจารยหรือบุคลากร ดร.อาคีรา  ราชเวียง 

2 KMRMUTTO60.2-46 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม : วิชาที่มหาวิทยาลัยไดสอน + 

ประสบการณที่มหาวิทยาลัยสอนไม 

อาจารยหรือบุคลากร ดร.ฐปณี  รัตนถาวร                   

พรชัย  จิตติวสุรัตน  

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

3 KMRMUTTO60.2-63 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน อาจารยหรือบุคลากร ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง             

ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป 

อภิเสษฐ สุวรรณสะอาด 

4 KMRMUTTO60.2-78 การจัดการความรูจากบทรองของผีมด (รางทรง) ในพิธีกรรมเสนของกลุมชาติ

พันธุไท-ดํา (ลาวโซง) 

อาจารยหรือบุคลากร อลงกรณ  อิทธิผล 

5 KMRMUTTO60.2-95 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาในมหาวิทยาลัย อาจารยหรือบุคลากร ฟาใส  สามารถ                       

เชวงศักดิ ์ บุญประกอบ 

6 KMRMUTTO60.2-106 สรางความเขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง อาจารยหรือบุคลากร ดร.ฐปณี  รัตนถาวร                   

พรชัย  จิตติวสุรัตน  

7 KMRMUTTO60.1-126 ภาพถายแทนใจ : กิจกรรมกระตุนสํานึกรักบานเกิด ชุมชนตลาดน้ําหลักหา 

ริมคลองดําเนินสะดวก 

นักศึกษา กิตติภณ  สุดฉาย                     

อาณัต ิ เจาะล้ําลึก 

8 KMRMUTTO60.1-134 กราฟกพาเดิน เพลิดเพลินในชุมชนคลองบางหลวง กรุงเทพฯ นักศึกษา กิตติภณ สุดฉาย                      

อาณัต ิ เจาะล้ําลึก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

1 KMRMUTTO60.2-33 กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑขาวเกรียบจากแปงสาค ู อาจารยหรือบุคลากร สุพัตรา  คําแหง  

2 KMRMUTTO60.2-35 การจัดการความรูสูความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนบานปากคลอง จังหวัด

ตรัง 

อาจารยหรือบุคลากร กันยสินี พันธวนิชดํารง             

มาโนช ขําเจริญ 

3 KMRMUTTO60.2-37 การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

และยั่งยืนในชุมชนบานไสตนวา จังหวัดตรัง 

 

 

อาจารยหรือบุคลากร ผองศรี  พัฒนมณ ี 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

4 KMRMUTTO60.2-40 การประยุกตใช เครื่องมือการจัดการความรูสําหรับพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการของบุคคลากรสายสนับสนุนในสํานักงาน 

อาจารยหรือบุคลากร อนุกูล นันทพุธ                      

สาวภาวดี ชุมชวย 

ฤทัยรัตน สุวรรณเรืองศรี 

5 KMRMUTTO60.2-41 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

อาจารยหรือบุคลากร สุนันทา ของสาย                     

ณัฐทิตา โรจนประศาสน               

สุดคนึง ณ ระนอง                     

มาลินี ฉินนานนท 

จันทรา อุยเอง                     

ลักษม ีวิทยา                        

นฤทธิ์ กลอมพงษ 



167 

 

6 KMRMUTTO60.2-45 องคกรแหงการเรียนรูดวย R2R อาจารยหรือบุคลากร พรเพ็ญ จันทรา  

เพ็ญพักตร แกลวทนงค  

ภัทราภรณ เพ็ชรจํารัส  

จิราวรรณ จิตรวิจารณ  

7 KMRMUTTO60.2-48 การใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาการสอนโดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย

กับชุมชน 

อาจารยหรือบุคลากร อัครเดช  ศิวรักษ 

8 KMRMUTTO60.2-49 การจัดการองคความรู สู ชุมชนตนแบบกะปางโมเดล อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารยสุธรรม  

ชุมพรอมญาติ  กลอยใจ  

ครุฑจอน 

9 KMRMUTTO60.2-52 การจัดการความรูการเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับปลากะพงขาวในบอดิน 

 

 

อาจารยหรือบุคลากร มาโนช ขําเจริญ,                      

กันยสินี พันธวนิชดํารง 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

10 KMRMUTTO60.1-61 การพัฒนาแมพิมพสบูสมุนไพรจากยางพารา สําหรับกลุมเกษตรกรอําเภอนา

บอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักศึกษา สุดารัตน  พริกเล็ก                

อภิสิทธิ ์ พันธพงศ  

อนุชิต  วิเชียรชม  

11 KMRMUTTO60.2-66 ทักษะวิชาชีพเพื่อการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู : สาขาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร 

อาจารยหรือบุคลากร อนุชิต  วิเชียรชม  
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12 KMRMUTTO60.2-71 การถายทอดองคความรูโดยงานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งสูชุมชน

ตะโหมด 

อาจารยหรือบุคลากร ณิชา  ประสงคจันทร                

นุชลี  ทิพยมณฑา 

สุดา  บินสุริยะ 

13 KMRMUTTO60.2-76 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพเพื่อเปนแหลงพลังงานทางเลือก

ระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยหรือบุคลากร นุชลี ทิพยมณฑา 

ณิชา ประสงคจนัทร  

ไพพรรณ มุงศิร ิ 

ธนินธรณ ขุนจันทร  

14 KMRMUTTO60.2-84 การจัดการความรู เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ในศตวรรษที่  21 สาขา

การแพทยแผนไทย 

อาจารยหรือบุคลากร ชฎาพร เกลี้ยงจันทร                

วิญู  วงศวิวัฒน  

15 KMRMUTTO60.2-93 วิดีโอชวยสอน : สื่อการเรียนรูดวยตนเองเรื่องชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง อาจารยหรือบุคลากร กิติศักดิ ์ชุมทอง  

16 KMRMUTTO60.2-94 รูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย 

อาจารยหรือบุคลากร ไชยยะ ธนพัฒนศิริ 

ปุณฑริก เกิดทิพย 

ภิสาย ขุนทอง 

ตุลยดา อุดมศิลป  

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

17 KMRMUTTO60.1-103 การวิ เคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต 

กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูยางพารา จังหวัดกระบี 

นักศึกษา ชาลิสา  คลังทรัพย                  

เบญจวรรณ  ศรีคง  

กัลยาณ ี ทองเลี่ยมนาค 
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18 KMRMUTTO60.2-107 การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใชแนวคิดไคเซ็น ของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย 

อาจารยหรือบุคลากร เพ็ญพักตร  แกลวทนงค  

พรเพ็ญ  จันทรา  

ภัทราภรณ  เพ็ชรจํารัส  

จิราวรรณ  จิตรวจิารณ  

19 KMRMUTTO60.1-110 การพัฒนาระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมสําหรับชุมชนกะปาง อําเภอทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักศึกษา กมลศรี กอเจริญวิสสุตา 

ขุนมชีริยา นนทกาญจน

กลอยใจ ครุฑจอน 

20 KMRMUTTO60.2-135 นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการการเรียนรูสรางสรรคชุมชน อาจารยหรือบุคลากร สมบูรณ  ประสงคจันทร  

21 KMRMUTTO60.2-138 การเสริมสรางทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรผานการบริการวิชาการที่

กอใหเกิดรายได 

อาจารยหรือบุคลากร ธัญวลัย รัศธนันกิจจ 

ดร.โกสินทร ทีปรักษพันธ 

อัญณี บุญชัย 

สรรชัย สอนกชกร 

22 KMRMUTTO60.2-140 การสื่อสารขยายผลการผลิตขาวไรในแปลงยางพารา เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

อาจารยหรือบุคลากร อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย              

กัลยาณ ี ทองเลี่ยมนาค              

สุขกมล  รัตนสุภา 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

23 KMRMUTTO60.2-145 การบูรณาการการเรียนการสอนแปรรูปผลิตภัณฑจากมะมวงเบากับงาน

บริการวิชาการแกวิสาหกิจชุมชนบานนาออก 

อาจารยหรือบุคลากร วิชชุลฎา  ถาวโรจน 

พงษเทพ  เกิดเนตร   
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จิราภรณ  ตันติตันติพงศ

อาภา นุชลี  ทิพยมณฑา 

24 KMRMUTTO60.1-147 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนงบประมาณ 

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยา 

นักศึกษา เกษราพร โสมาล ี                     

ธิดาวรรณ ยมเกิด                     

อุทัยรัตน แผวศร ี                

กัลยาณ ีทองเลี่ยมนาค 

25 KMRMUTTO60.1-148 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจโฮมสเตย นักศึกษา จิตตรา จินกระวี  

ศิริญา สานุกูล                      

กัลยาณ ีทองเลี่ยมนาค  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

1 KMRMUTTO60.2-34 การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมดานระบบสารสนเทศเชิงพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา ชุมชนบางหัวเสือ จัง 

อาจารยหรือบุคลากร สุธินี กิจลาภพินิจกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

พิลาพรรณ  โพธิ์นรินทร 

ดร.เชิงชาย สุวรรณกุฏ 

จารุวรรณ กาญจนศุภวร

รณ 

2 KMRMUTTO60.2-38 การเชื่ อมโยงองคความรูกับการจัดการชุมชนตนแบบในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม : ชุมชนสวนหลวง 1 

อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.

สุวิมล  พิชญไพบูลย 
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3 KMRMUTTO60.2-56 องคความรูจากการวิจัยดานอาหารไทยฮาลาลสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน อาจารยหรือบุคลากร กฤษณ  สงวนพวก 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

4 KMRMUTTO60.2-69 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อ

สรางชุมชนเขมแข็ง ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บานนาจอก จังหวัด

นครพนม 

อาจารยหรือบคุลากร ฉัตรดนัย  ใจเสงี่ยม 

5 KMRMUTTO60.2-101 วิธีปฎิบัติที่ดี: การจัดการเรียนการสอนโดยใช Google - Classroom อาจารยหรือบุคลากร ขนิษฐา  เจริญลาภ                    

นารีวิลาส  กิจวิธ ี                 

พรสวัสดิ ์ ผดุง 

6 KMRMUTTO60.1-120 การถายทอดความรูจากบทเรียนสูการบริการวิชาการแกชุมชน นักศึกษา เจษฎา  จิรปญญาวงศ                

อรวรา  วงศมหาศิร ิ                 

กฤษณ  สงวนพวก 

7 KMRMUTTO60.2-122 การพัฒนาความรูเพื่อตอยอดผลิตภัณฑของที่ระลึกอัตลักษณชุมชน จังหวัด

นครพนม 

อาจารยหรือบุคลากร ณัฐวิทย  คงศรีชาย  

8 KMRMUTTO60.2-130 การจัดการความรูการเขียนเอกสารประกอบการสอน อาจารยหรือบุคลากร ชฎาจันทร  โชคนิรันดรชัย 

9 KMRMUTTO60.2-132 การสอนคณิตศาสตรโดยการปฏิบัติสําหรับวิชาแคลคูลัส II อาจารยหรือบุคลากร ดร.อัครวุฒิ  จินดานุรักษ 

10 KMRMUTTO60.1-133 คายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ: การสอนงานและ การเปน

พี่เลี้ยง 

นักศึกษา ปรมัตถ  ดีแสน 
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11 KMRMUTTO60.2-139 การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ศิราณ ี ศรีกนก 

ดร.หทัยชนก  โทสินธิต ิ

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

1 KMRMUTTO60.2-36 “สหกรณสมุนไพรสกลนคร จํากัด” อาจารยหรือบุคลากร ไกรศร ี ศรีทัพไทย 

สุกิจ  ไชยชมภู 

นภดล   หงษสุวรรณ 

2 KMRMUTTO60.2-70 สรางสรรคหลักสูตร เสริมสรางเครือขาย สรรสรางวิทยากร อาจารยหรือบุคลากร ชลาลัย    เหงานอย   

ศิริวิภา    คําโส   

จันทิศา  แกวทองม ี 

ทรงศิลป   ประทุมวงษ  

วทัญ ู   วรรณวงค 

3 KMRMUTTO60.2-75 การพัฒนาระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรเน็ตเพื่อการบริหารความเสี่ยงในองคกร อาจารยหรือบุคลากร ชัยวัฒน แดงจันทึก                  

ปวีณา นาดี 

ประกาย นาด ี                        

ปรีชา สมหวัง                        

กฤษฎา ทาสันเทียะ 
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4 KMRMUTTO60.2-79 Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน อาจารยหรือบุคลากร ปราโมทย เหลาลาภะ 

วีรยุทธ สีหานู                      

อโนทัย วิงสระนอย  

5 KMRMUTTO60.2-80 การทํางานวิจัยดวยการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ 

อาจารยหรือบุคลากร อโนทัย วิงสระนอย                   

ปราโมทย เหลาลาภะ 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

6 KMRMUTTO60.2-117 การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ: ศูนยการเรียนรูสหกรณจําลองสําหรับนักบัญชี

มืออาชีพ 

อาจารยหรือบุคลากร เพชรไพรริน   อุปปง 

โสภิดา   สัมปตติกร 

วิมลสิริ   มุสิกา 

ทิพวรรณ   ศิริมาตร 

7 KMRMUTTO60.1-119 2M2P พัฒนาโจทย พิชิตทุน กลาใหม...สรางสรรคชุมชน นักศึกษา คุณากร  เจริญศิลป                  

เทพนิมิตร  เขจรจิตร 

ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ                    

สุพัตรา  คําพิลา 

วรุฒ  ศรีกงพาน                      

ปราโมทย  เหลาลาภะ 

8 KMRMUTTO60.2-121 การจัดการความรูเพ่ือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง อาจารยหรือบุคลากร นายนิกร  ศรีนวล   

มนตธิณี  ดุลยเภรี  

9 KMRMUTTO60.2-125 พัฒนาระบบรายงานผล โดย Google Apps อาจารยหรือบุคลากร นิกร  ศรีนวล  มนตธิณี  

ดุลยเภรี  
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10 KMRMUTTO60.2-149 นวัตกรรมงานศิลปที่ทําจากคอนกรีตมวลเบา เพื่อลดตนทุน เพิ่มผลกําไร ใน

ชุมชนหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา 

อาจารยหรือบุคลากร ชุดาภัค  เดชพันธ 

ศตคุณ  เดชพันธ 

จิระยุทธ  สืบสุข 

คมกร  ไชยเดชาธร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

1 KMRMUTTO60.2-39 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแนวปฎิบัติที่ดีในการถายทอดวิธีการสอน

รองเพลงเรือ 

 

อาจารยหรือบุคลากร ศุภชาติ เสถียรธนสาร 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

2 KMRMUTTO60.2-51 ระบบพี่เลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ #และการตีพิมพเผยแพร 

อาจารยหรือบุคลากร อํานวยพศ ทองคํา 

3 KMRMUTTO60.2-53 พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม: ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัย

เพือ่พัฒนาเชิงพ้ืนที ่

อาจารยหรือบุคลากร กิตต ิบุญเลิศนิรันดร     

ธารนี  นวัสนธี                      

รวีวรรณ สุวรรณศร 

4 KMRMUTTO60.2-64 การบริการวิชาการเชื่อมโยงการวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพใหแกวิสาหกิจชุมชน 

อาจารยหรือบคุลากร ผูชวยศาสตาจารย ดร.วสุ

ธิดา  นุริตมนต 

5 KMRMUTTO60.2-67 นมแพะกับการจัดการความรูแบบครบวงจร อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารยทศพร  

นามโฮง 
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6 KMRMUTTO60.2-102 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจาปการศึกษา 2559 อาจารยหรือบุคลากร ณัฐพล  จงสมจิตต   

เสาวลักษณ  คีรีวงศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

1 KMRMUTTO60.2-42 การจัดการความรูงานวิจัยแบบผสมผสาน อาจารยหรือบุคลากร ปรีชา  คํามาดี 

เคน  ตัณฑสุวรรณ 

2 KMRMUTTO60.2-72 การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ขับเคลื่อนดวยการวิจัย : ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อาจารยหรือบุคลากร ผูชวยศาสตราจารยนวล

ละออ  อานามวัฒน 

3 KMRMUTTO60.2-73 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติลูกเจาฟาจักรพงษภูวนารถ อาจารยหรือบุคลากร อรวรรณ  มูสิกะ 

วรัญญา  เดชพงษ  

4 KMRMUTTO60.1-96 วิเคราะหอุปสงคการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไปฮองกง นักศึกษา วิลัยลักษณ  ทองชิด 

นวลละออ  อานามวัฒน 

 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

5 KMRMUTTO60.1-97 วิเคราะหอุปสงคการสงออกยานยนตไปออสเตรเลีย นักศึกษา ชมพูนุช สังขศาสตร 

นวลละออ  อานามวัฒน 

6 KMRMUTTO60.1-98 ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

เวียดนาม 

นักศึกษา รัชวรรณ  ชินะอาชว 

นวลละออ  อานามวัฒน 

7 KMRMUTTO60.2-100 การจัดการความรูดานวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน วิทยาเขตจักรพงษภูวนา

รถ 

อาจารยหรือบุคลากร ธนสร  กิรัมย 
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8 KMRMUTTO60.2-104 แนวปฏิบัติที่ดีของวิชาโลจิสติกอิเล็กทรอนิกสจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ อาจารยหรือบุคลากร พูลศิร ิ ประคองภักดิ์ 

กชนิภา  เสริมสัย 

มีนนภา  รักษหิรัญ 

9 KMRMUTTO60.2-105 การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขม แข็ง อาจารยหรือบุคลากร ชญาดา  รวมโพธิ์รี  

10 KMRMUTTO60.2-141 ชั้นเรียนประกันคุณภาพ อาจารยหรือบุคลากร อรวรรณ  มูสิกะ 

สุกัญญา  สงสวาง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

1 KMRMUTTO60.2-65 การจัดการความรูแบบบูรณาการสูนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอน อาจารยหรือบุคลากร กนกวรรณ  เวชกามา  

ผูชวยศาสตราจารยดวง

จันทร  ขัดสีทะลี    

ผูชวยศาสตราจารยนวลศรี  

จารุทรรศน 

คงศักดิ ์ ตุยสืบ    

นิตยา  เอกบาง  

วราภรณ   สิงหแกวสืบ      

อํานาจ   ผัดวัง      

วิระยะ   เดชแสง  
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ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

2 KMRMUTTO60.2-81 การจัดการความรูโดยใชวงจรการพัฒนาระบบเปนเครื่องมือ อาจารยหรือบุคลากร นริศ  กําแพงแกว  

วาที่รอยตรี รัชตพงษ  หอ

ชัยรัตน  

วาที่รอยตรี เกรียงไกร  ศรี

ประเสริฐ  

ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา  

เขาสุเมรุ 

3 KMRMUTTO60.2-85 ชุมชนตนแบบบานมอนเงาะ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน อาจารยหรือบุคลากร วรรณธิดา  วงศเรือน                

วรสิทธิ์  ตันตินิพันธุกุล          

วรจักร  เมืองใจ 

4 KMRMUTTO60.2-127 กระบวนการจัดคายสะเต็มเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที ่21 อาจารยหรือบุคลากร ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต              

วิสูตร  อาสนวิจิตร                  

จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน                

พีรยา  สมศักดิ ์                    

เสาวภาคย  เรือนใจ                  

จุฑารัตน   ศิริจันทรชื่น 

5 KMRMUTTO60.2-128 การจัดการความรูเพื่องานบริหารเครือขาย กรณีศึกษา : โครงการสงเสริมการ

จัดการศึกษานอกระบบฯ 

อาจารยหรือบุคลากร เกรียงไกร  ศรีประเสริฐ  

นริศ กําแพงแกว 

รัชตพงษ  หอชัยรัตน 
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6 KMRMUTTO60.2-131 รูปแบบการจัดการความรู คลังความรูชุมชน อาจารยหรือบุคลากร วาที่รอยตรีรัชตพงษ  หอ

ชัยรัตน  

รัตนาภรณ สารภ ี 

ทิน ออนนวล  

พิษณ ุ พรมพราย 

อารีรัตน พิมพนวน 

 

ลําดับที่ รหัสผลงาน ชื่อเรื่องผลงาน ประเภท รายช่ือผูสงบทความ 

มหาวิทยาลัยบูรพา   

1 KMRMUTTO60.1-62 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหง

หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นักศึกษา รัศมน  แสงจํารัสรอง

ศาสตราจารย ดร.พงษ

เสฐียร  เหลืองอลงกต 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศกึษาและสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10 “การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” 

(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) 

ระหวางวันที่ 30  มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2560 

ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 

******************************* 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองขอมูลทั่วไปและระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของทาน ทั้งนี้

คณะกรรมการจะนําผลการวิเคราะหไปใชเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น 

สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ  1.  ชาย  2.  หญิง 

อายุ  1.  ต่ํากวา 30 ป  2.  อายุ 31 – 45 ป  3.  อายุ 46 – 50 ป 

  4.  อายุ 51 - 55 ป  5.  อายุ 56 – 60 ป  6.  อายุ 61 ปขึ้นไป 

สถานะ  1.  ผูบริหาร  2.  คณาจารย  3.  เจาหนาที ่  4.  นักศึกษา  

             5.  อื่นๆ ระบุ......................... 

หนวยงานที่สังกัด 

  1.  มทร.ธัญบุรี  2.  มทร.กรุงเทพ  3.  มทร.ตะวันออก  4.  มทร.พระนคร 

  5.  มทร.รัตนโกสินทร  6.  มทร.ลานนา  7.  มทร.ศรีวิชัย  8.  มทร.สุวรรณภูมิ 

  9.  มทร.อีสาน  10. สถาบันการพลศึกษา   11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  12.  อื่นๆ ระบุ......................... 

ทานทราบขาวการจัดงานจากแหลงใด 

  1.  สื่อออนไลน  2.  จดหมายเชิญ  3.  ปายโฆษณา ปายประชาสัมพันธ 4. อ่ืนๆ ระบุ......................... 

กิจกรรมที่เขารวม (ชุมชนนักปฏิบัติ CoP)  

  1.  CoP 1 การเรียนการสอนเพือ่พัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 

  2.  CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน 

  3.  CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชมุชนเขมแข็ง 

  4.  CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

  5.  CoP 5 การบริหารจัดการ : การนําองคความรูสูการพัฒนาองคกร 

  6.  CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  7.  CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 สวนที่ 2 : ความคิดเห็น/พึงพอใจที่มีตอการจัดโครงการ 

รายการความคิดเห็น 
ความรูที่ไดรับ การนําความรูไปใชประโยชน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Social 

Enterprise” 

          

2. ก ารนํ า เสน อวารส ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร 

“ราชมงคลเพื่อสังคม” 

          

3. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู 

Thailand 4.0” 

          

4. การเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“KM 9 ราชมงคล+2 สถาบัน ตามรอยพอ” 

(ตาม CoP) 

          

5. การนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของ

อาจารยและบุคลากร “การจัดการความรูสู

องคกรแหงการเรียนรู” 

          

6. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ           

7. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามีความ

เหมาะสม 

          

 สวนที่ 3 : ความคิดเห็น/พึงพอใจดานการจัดการ 

รายการความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. รูปแบบการจัดการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม      

2. สื่อประชาสัมพันธท่ีไดรับมีผลตอการเขารวมงานมีความเหมาะสม      

3. การติดตอประสานงานสะดวกและรวดเร็วมีความเหมาะสม 
     

4. การตอนรับและการใหบริการตาง ๆ มีความเหมาะสม      

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงานมีความเหมาะสม 
     

6. สถานที่จัดงานมีความสะดวก เพียงพอและเหมาะสม      

 

 



181 

 

 ตอนที่ 4 : ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

***  คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณทานเปนอยางสูงในการแสดงความคิดเห็น  *** 
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