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ค าน า  

 สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19  เป็นอย่างมากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกๆ ด้าน การศึกษาต้องสอนให้สอดคล้องกับความจริง ให้เกิดทักษะแห่ง
อนาคตใหม่เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พร้อมกับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ
แข่งชันมากยิ่งขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตลบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 เครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประกอบด้วย ศูนย์กลาง 
มทร.อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร  ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการ
จัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  และเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices 
for Knowledge Management)” ขึ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12  
(อาคารเรียนรวม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และปัจจัยความส าเร็จ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 อนึ่ง การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การน าเสนอบทความแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
(Oral and Poster Presentation) เอกสารบทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้ จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
รวบรวมบทสรุป ผลงานผู้ปฏิบัติงานทั้งสายอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าหรือเอกสารอ้างอิง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ต่อไป  ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าของผลงาน 
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนด าเนินงานอย่างดียิ่ง 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
เครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์สู่การเกษตรเชิงก้าวหน้า  
(Eco-based Smart Farming) 

11 

4 CoP1-04 มาตรฐานฝีมือแรงงาน สู่ต าแหน่งงานอย่างมืออาชีพ 15 
5 CoP1-05 เทคนิคการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี”  Accounting Professional 

Skill development  Technique 
17 

6 CoP1-06 เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์บณัฑิตนักปฏบิัติสู่ความเป็นเลิศ” Excellence 
Hands-on Center Management Technique 

26 

ประเด็นความรู้ที่ 2  การบริการวิชาการ 
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12 CoP2-06 กระบวนการวางแผนการท างานเพื่อสนับสนนุให้เกิดประสิทธภิาพด้านงาน
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23 CoP3-11 ระบบจัดการคลังความรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการแบ่งปนั 213 
24 CoP3-12 สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 218 
25 CoP3-13 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายแผ่นดนิให้เกิดประสิทธิภาพ 222 
26 CoP3-14 ผู้น ายุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง 225 
ประเด็นความรู้ที่ 4    การพัฒนานักศึกษา  
27 CoP4-01 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษา 228 
28 CoP4-02 การพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเกษตรและ

เทคโนโลย ี
231 

29 CoP4-03 การจัดการความรู้เพื่อลดสถิติไมย่ื่นขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

235 

30 CoP4-04 เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ปี 13 จัดโดยธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัดมหาชน 
โดยน าเสนอโครงการ “กล้าใหม.่.ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร” 

240 

31 CoP4-05 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ประสบความส าเร็จด้วย PDCA ดูที่บอร์ด 
Poster 
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อ 

 
 

ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอนุมัติเดินทางไปราชการ 
เจ้าของผลงาน : น.ส.อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล, น.ส.จีรนันท์  ตะสันเทียะ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : น.ส.สุหรรษา ใจหนึ่ง , นายธนโชติ,พัฒนกิจวิบูลย์,นายณัฐดนัย มีนาม 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเดินทางไปราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ มีปัญหาในเรื่องการอนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากร ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาในเรื่องการจัดการเอกสาร เนื่องจากการไปราชการในแต่ละครั้ง จะต้องมีการกรอกข้อมูลในเอกสาร
เยอะหรือบางครั้งจะต้องกรอกเอกสารซ้้าไปมา ส่งผลให้การด้าเนินการต่าง ๆ ล่าช้า ปัญหาในเรื่องการท้า
สัญญาขอยืมเงินไม่ทันกับเวลาเดินทางไปราชการ ปัญหานี้ส่งผลโดยตรงกับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ 
เนื่องจากต้องท้าการส้ารองเงินตนเองไปก่อนจากนั้นจึงมาจัดการเอกสารย้อนหลังเพ่ือขอเบิกเงินคืน ซึ่ง
เสียเวลาในการด้าเนินการและการตรวจสอบอย่างยิ่ง  

 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
จากปัญหาที่พบจึงต้องสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเอกสาร โดย

ระบบจะช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  โดยการป้อนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้การน้าเข้าและ
การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวมทั้งการน้าข้อมูลดังกล่าวมาเพ่ิมเติมหรือแก้ไขภายหลังได้อย่างสะดวก 
โดยข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ผู้จัดท้าจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศขออนุมัติ
การเดินทางไปราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือลด
ภาระในการจัดการเอกสารแก่บุคลากรที่จะเดินทางไปราชการในแต่ละครั้ง และบันทึกข้อมูลการเดินทางไป
ราชการของบุคลากรเพ่ือแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพของบุคลากรภายในคณะ และช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะและเจ้าหน้าที่วิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในครั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ตนได้ศึกษาเพ่ือเกิดเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นการวางแผนซึ่งบัณฑิตต้องมีทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ ก่อนเข้าที่บัณฑิตจะเข้า
ไปท้างานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
1. นักศึกษาได้มีกระบวนการวางแผนการปฏิบัติติงาน(Plan) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การจัดการอนุมัติการเดินทางไปราชการ กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ และออกค้าสั่ง
ปฏิบัติงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
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2. ในกระบวนการของการปฏิบัติ (Do) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ก้าหนดแผนการปฏิบัติงาน

ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ โดยการรวบรวมปัญหาของการท้างาน ซึ่งอาจจะเป็นการรวบรวม
ปัญหาจากการสอบถามถึงสาเหตุของการจัดการระบบไปราชการแบบเอกสารแล้วน้ามาวิเคราะห์เพ่ือให้
อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ 

3. ขั้นตอนของการตรวจสอบ (Check) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้คอยก้ากับและตรวจสอบ
แผนการปฏิบัติงานประจ้าสัปดาห์ มีการสรุปการท้างานประจ้าสัปดาห์ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าที่
นักศึกษาได้รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ต่าง ๆ 

4. การด้าเนินการให้เหมาะสม (Action) ในระหว่างที่นักศึกษาได้วิเคราะห์ระบบเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้พัฒนาระบบตรงตามเงื่อนไขของความต้องการของระบบจากการสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้แนะน้าการใช้ระบบให้เจ้าหน้าที่ได้ทดสอบเพ่ือหาความผิดพลาด
ของระบบที่เกิดข้ึนและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตรงตามขอบเขตที่วางไว้  

 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบหลังจากได้ท้าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว โดยตัวระบบมีระบบ

ย่อยภายใน ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ ระบบการจัดการคณะ ระบบการจัดการเจ้าหน้าที่ ระบบจัดการบุคลากร 
ระบบอนุมัติการเดินทางไปราชการ (ท้ังแบบก่อนไปราชการและแบบหลังไปราชการ ) และระบบการจัดการ
เอกสาร การท้างานของระบบแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ประจ้าคณะ เจ้าหน้าที่ประจ้าวิทยาเขต 
เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคลากร ดังรายละเอียดรูปที่ 1 แผนภาพการท้างานของข้อมูลระบบไปราชการฯ 
 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบหลังจากได้ท้าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว โดยตัวระบบมีระบบ

ย่อยภายใน ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ ระบบการจัดการคณะ ระบบการจัดการเจ้าหน้าที่ ระบบจัดการบุคลากร 
ระบบอนุมัติการเดินทางไปราชการ (ท้ังแบบก่อนไปราชการและแบบหลังไปราชการ ) และระบบการจัดการ
เอกสาร การท้างานของระบบแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ประจ้าคณะ เจ้าหน้าที่ประจ้าวิทยาเขต 
เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคลากร  ดังรายละเอียดรูปที่ 1. แผนภาพการท้างานของข้อมูลระบบไปราชการฯ 
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              รูปที่ 1. แผนภาพการท้างานของข้อมูลระบบไปราชการฯ 

ด้านความปลอดภัยของระบบ และด้านความสามารถและความครอบคลุมระบบงาน วัดผลประเมินความพึง
พอใจจากผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าทีระบบ(เจ้าหน้าที่คณะ , เจ้าหน้าที่วิทยาเขต และเจ้าหน้าที่การเงิน) และ
บุคลากร ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 

เอกสารประกอบผลงาน 
 ลักษณะของตัวอย่างระบบที่ได้พัฒนาได้ออกแบบดังนี้ 
 

 

 

 

 

               รูปที่ 2. แสดงหน้าหลักของระบบ      รูปที่ 3. แสดงหน้าการจัดการรายชื่อสาขาวิชา 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติท่ีด ี

1. ฝึกให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาได้ 
2. นักศึกษาได้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้งานและพัฒนาทางด้านทักษะในวิชาชีพ 
3. สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนไปท้างานจริงกับสถานประกอบการ 

 
ผลส้าเร็จของการท้าโครงการแล้วเสร็จจากแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบโดยแบ่งเป็นด้านการออกแบบระบบ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ   
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          รูปที่ 4. แสดงหน้าการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่       รปูท่ี 5. แสดงหน้าการจัดการข้อมูลบุคลากร 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6. แสดงหน้าการกรอกข้อมูลไปราชการ 
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ชื่อผลงาน : ฟาร์มสุข คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
เจ้าของผลงาน : นางสาวศศิชา  คงราศรี  นายวุฒิภัทร  สุขช่วย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช ,อาจารย์สุริยา ทองคุณ/ผศ.พีรกรู อนุชานุรักษ์ , 
อาจารย์สมชญา ศรีธรรม,ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ,ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล,
อาจารย์เกียรติภูมิ  ดวงศรี,นายธรรมรงค์  เชียวดี,นายวุฒิภทัร  สุขช่วย 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 
บทน า  

การมีฟาร์มเพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และหารายได้ตามพันธกิจ ของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพ”หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จัดท้าโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้มีชั่วโมงการปฏิบัติที่
เหมาะสมตามสภาพวิชาที่เน้นและตอบโจทย์ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนวิชา ฝึกให้นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจเรื่องระบบการท้าฟาร์มเพ่ือออกไปเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นตั้งแต่ การเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมปัจจัยการผลิตต่างๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตรประณีต และการใช้จุลินทรีย์ 
ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านตลาดเพ่ือจ้าหน่าย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอนและวิจัย มีบทบาทในการ
รองรับการบริการ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การ
บ้ารุงรักษาทรัพยากร และการพัฒนาการผลิตจากงานวิจัย รองรับการบริการการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ รายวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ เปิดหลักสูตรและสาขาด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติและพร้อมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถตอบโจทย์คลัสเตอร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรต้องการนักศึกษาที่มีความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่
กระบวนการผลิต การจัดท้า และการจ้าหน่าย นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีจะไม่เข้าใจถึงปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ในการท้างานที่เกิดขึ้นจริง ขาดทักษะในการท้างานฟาร์ม ไม่สามารถมองภาพการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร หรือการท้างานด้านการเกษตรอย่างแท้จริง ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่เน้น
การเลือกอาหาร เลือกผักที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฯของเราจึงพัฒนาสอนนักศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพ  
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ท้าฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยน้าเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีประกอบด้วย 6 สาขา ได้แก่ ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ ฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ ฟาร์มสาขาประมง 
ฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ฟาร์มสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และฟาร์มสาขาสิ่งทอและการออกแบบ 
โดยมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้ก้ากับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

1. เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท้างานฟาร์มทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

2. เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและจบไปเป็นผู้ประกอบการ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การท้างานฟาร์ม 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน   
มีการวางแผนการด้าเนินงานฟาร์มแต่ละสาขา โดยฟาร์มฯ จะจัดเตรียมพ้ืนที่ วัสดุ อุปกรณ์ 

บุคลากร แรงงาน สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และระบบรักษาความปลอดภัย ให้อาจารย์และนักศึกษา ตาม
บทปฏิบัติต่างๆ ที่นักศึกษามาเรียน การให้บริการการเรียนสอนระดับการผลิต โดยจัดท้าเป็นโครงการการ
ผลิตต่างๆ เช่น แผนกสุกร แผนกไก่ไข่ แผนกไก่เนื้อ แผนกโคเนื้อ  

แผนกโคนม แผนกกระบือ แผนกแพะแกะ แผนกไก่พ้ืนเมือง แผนกนาข้าว -โรงสี แผนกเห็ด 
แผนกสวนผัก แผนกไม้ผล แผนกไม้ดอก แผนกเรือนเพาะช้า แผนกเลี้ยงสัตว์น้้า แผนกผลิตภัณฑ์ขนม 
แผนกหม่อนไหม เป็นต้น โดยมีการจัดเตรียมการผลิตพืชหรือสัตว์ไว้ในขนาดใกล้เคียงกับการประกอบการ
จริง โดยน้าเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
เริ่มต้นตั้งแต่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมปัจจัยการผลิตต่างๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตร
ประณีต และการใช้จุลินทรีย์ ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
จัดการด้านตลาดเพ่ือจ้าหน่าย รวมทั้งใช้บริการวิชาการได้ด้วย หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จัดให้ มีวิชา
ปัญหาพิเศษที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติทดลองวิจัยด้วยตนเองผลผลิตที่ได้ จากการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา
สามารถจ้าหน่ายได้และเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น แผนกสวนผักปลูกผักปลอดสาร ปลูกเมล่อน
โดยใช้โรงเรือนปิดและน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ให้ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ (Action Learning) นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการท้างานฟาร์มหลังจาก
ว่างจากการเรียนการสอน มีการท้างานเป็นทีม ท้าให้ลดต้นทุนการจ้างบุคลากรในการท้างานฟาร์มและมี
การจัดการประชุมร่วมกันภายในงานฟาร์มเพ่ือทบทวนการด้าเนินงานฟาร์ม หาจุดบกพร่อง ปรับปรุง และ
พัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ การทบทวนสรุปบทเรียน  
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการด้าเนินงานฟาร์ม ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย ฟาร์มสาขาสัตว
ศาสตร์ ฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ ฟาร์มสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ฟาร์มสาขา
ประมง ฟาร์มสาขาสิ่งทอและการออกแบบ ภายใต้การเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นผู้ก้ากับดูแล โดยมีการจัดเตรียมการผลิตพืชหรือสัตว์ไว้ในขนาดใกล้เคียงกับการ
ประกอบการจริง โดยน้าเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนและ
ฝึกปฏิบัติ มีวิชาปัญหาพิเศษที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติทดลองวิจัยด้วยตนเอง มีการสอนฝึกปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งใช้บริการวิชาการและงานวิจัย มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและงานฟาร์มจ้าหน่ายเป็น
สินค้าที่ระลึกที่มี ความโดดเด่น มีรูปธรรมที่จับต้องได้ นักศึกษาเข้าไปฝึกทักษะด้านงานฟาร์มในรายวิชา
ทักษะวิชาชีพและเวลาว่างจากการเรียนการสอน ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ รู้จักการท้างานเป็นทีม มี
ความเชี่ยวชาญ และได้มีการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย 
นักศึกษามีความสุข บุคลากรภายในคณะก็มีความสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ และสามารถเป็น
แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตต่อไปและขณะเดียวกันฟาร์มสามารถพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้
ได้มาซึ่งองค์ ความรู้ ที่อาจจะสามารถพัฒนาสู่ภาควิสาหกิจเต็มรูปแบบของฟาร์มได้ต่อไป 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการฝึกนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2.   สามารถตอบโจทย์คลัสเตอร์มหาวิทยาลัยด้านเกษตรอินทรีย์ 
3.   ได้บริการวิชาการ โดยการเปิดฟาร์มให้บุคคลภายนอก หรือนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดู
งานได ้
 

 เอกสารประกอบผลงาน  
  แผนภูมิแสดงรายรับงานฟาร์ม 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม 
  

  
  

  

 นักศึกษาฝึกทักษะวิชาชีพ 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
นักศึกษาฝึกทักษะวิชาชีพ 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
นักศึกษาแข่งชันทักษะทางวิชาการ 

 

 

  
 
 
 

  

นักศึกษาจบไปเป็นผู้ประกอบการ  
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 

ชื่อผลงาน : โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคม ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกลเกษตรอินทรีย์สู่การเกษตรเชิงก้าวหน้า (Eco-based 
Smart Farming) 

เจ้าของผลงาน : นางสาวพรเทพินทร์  สุขแสงประสิทธิ์ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 

บทน า 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวนโยบายมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี 
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ พร้อมออกไปท้างานตามสาขาวิชีพของตน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมี
ทักษะ ชีวิตและสังคม ซึ่งหมายรวมถึง การสร้างเสริม คุณธรรม ในจิตใจ และส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม
และ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประเด็นของการเสริมสร้างทักษะที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (S-
Curve industry) ซึ่งเกษตรเชิงก้าวหน้า หรือ Smart Farming ถือเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมใหม่ ตาม
นโยบาย ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนา
เยาวชนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์สู่การเกษตรเชิง
ก้าวหน้า (Eco-based Smart Farming) ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาส เสริมสร้าง
ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการเกษตรเชิง ก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ในค่ายแห่งนี้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้จากการ ท้าเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งถือเป็นการฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้ฝึก ประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎี (Formal Learning) สู่กระบวนการภาคปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ (Productive learning) ได้รู้จักร้อยเรียงความคิด เป็นล้าดับขั้น ตลอดกระบวนการผลิต ใน
ภาคการเกษตร เริ่มจากระยะต้นน้้า โดยการเริ่มเก็บเมล็ดพันธ์ และการเพาะปลูก สู่ระยะกลางน้้า คือ 
การน้า เอาผลผลิตมา แปรรูป เพ่ิมมูลค่า เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้เรียนรู้เข้าใจและถึงการด้าเนินงาน
ของ เกษตรเชิงก้าวหน้า แบบยั่งยืนและครบถ้วนตามกระบวนการที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคม รวมถึง ทักษะด้านการเกษตรเชิงก้าวหน้าโดยเน้นการ บูรณา
การความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ 
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2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะด้านการเป็นผู้ประกอบการภาคการเกษตร และมีความรู้เพ่ือการ

ประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทั้ง 5 ด้าน 

วิธีด าเนินงาน   
การจัดโครงการที่น้านักศึกษาที่สนใจในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ ส่งใบสมัครในรูปแบบของบทความ 

Statement of Purpose และคัดเลือก เพ่ือให้กลับมาท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ แก่เพ่ือนนักศึกษา
คนอ่ืน รวมถึงร่วมเป็นก้าลังส้าคัญในการจัดท้าโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นต่อไป 

 
ผลการด าเนินงานโดยย่อ 

1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ      ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ    ร้อยละ  95.2 
3. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและสามารถถ่ายทอดได้ ร้อยละ  80 
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลา     ร้อยละ 100 

 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามแนวทาง
ของ ส้านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งมุ่งให้สถานศึกษา มีการพัฒนาการเรียน
การ สอน ในลักษณะบูรณาการระหว่างสาขาวิชาผ่านเครือข่ ายความร่วมมือของสถานศึกษาและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือร่วมกันสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด โดยเป็นผู้ที่
มีความรู้  ความสามารถ (Competence) มีทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life balance) มี
ความสามารถที่ เป็น  สากล (Globally Talented) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
mindset) และคุณลักษณะที่ส้าคัญที่สุดคือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และภาคีเครือข่ายความรู้จากองค์กรภายนอก 

 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

1. คณะกรรมการด้าเนินโครงการประชุม เพ่ือเสนอแนวคิดในการจัดท้าข้อมูลโครงการ และเลือก 
หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมที่น่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งกระบวนการนี้ คณะกรรมการด้าเนิน
โครงการทุกท่าน ได้น้าเอาประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยท้าโครงการ หรือเคยน้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
มาแลกเปลี่ยนกัน 

2. หลังจากได้ข้อสรุปกิจกรรมทั้งหมด คณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลการด้าเนินโครงการน้า 
นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงพาตนเอง  ณ สวน พัน  พรรณ 
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ระยะต้นน้้า) ซึ่งจะได้ทราบ 
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แนวคิดการท้าเกษตรจากมุมมองของการท้าเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง เมื่อนักศึกษามี ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์เบื้องต้นแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการเข้าอบรม  ด้านเกษตรอินทรีย์ ณ สวน
เกษตรอินทรีย์บัวชมพู ณ จอมคีรี จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยวิทยากรภาคทฤษฎี  

3. ระหว่างการอบรม ณ สวนเกษตรอินทรีย์บัวชมพู ณ จอมคีรี จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะ มี 
โอกาสได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างภายใต้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ม่วนใจ๋  จ้านวน 2 แห่ง (ระยะ ต้นน้้า
และกลางน้้า) โดยวิทยากรภาคปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้กระบวนการน้า เอาความรู้ภาคทฤษฎีสู่  การปฏิบัติจริง 
และได้เข้าใจหลักและวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
และเพ่ิมความม่ังคั่งให้แก่ชุมชนโดยรอบ  

4. เมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงจากการฝึกอบรมเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น ทั้ง
สถานีวิจัยเชิงเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิตการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมกับ  ชุมชน 
รวมถึงระบบการจัดการการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากสมาชิกโครงการเพ่ือส่ง  จ้าหน่ายให้แก่
โครงการหลวง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าชม “สวนกุหลาบหลวง” ซึ่งเป็น สถานที่จัดแสดงแปลง
กุหลาบหลากหลายสายพันธุ์และมีร้านอาหารที่รับซื้อผลผลิตทางการ เกษตรจากสมาชิกในโครงการ และ
น้ามาประกอบอาหารเพ่ือจ้าหน่ายแก่ลูกค้า โดยผลผลิตที่ ส้าคัญคือ อาโวคาโดสด ผักคะน้าฮ่องกง และ
ผักฮ่องเต้ อินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของร้านค้าที่ จ้าหน่ายผลผลิตจากโครงการหลวงในพ้ืนที่ และ
บริเวณใกล้เคียง ทั้งที่เป็นผัก และผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ได้แก่ ยาสระผม ครีมนวด ครีมบ้ารุงผิว 
ชากุหลาบ ชาสมุนไพร และขนมขบ เคี้ยวธัญพืช ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้มีความเข้าใจในการบริการ
จัดการธุรกิจการเกษตรใน ระยะปลายน้้าและสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการประกอบ
อาชีพในอนาคต ต่อไป  

5. ขณะนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมความพร้อมในการพานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ 
ชุมชนของกลุ่ม YSF – Young Smart Farmers จ.ขอนแก่นในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ระหว่าง Young Smart Farmers จ.ขอนแก่น ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ม่วนใจ๋   
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการด้าเนินงานถือว่าบรรลุผลตามความคาดหมายและยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ใหม่ 
ๆ จากการปฏิบัติจริงแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้เข้าใจ  แนวทางการเสริมสร้าง คุณลักษณะ
ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ (Competence) มีทักษะสังคมและ
ชีวิต (Social and Life balance) มีความสามารถที่ เป็นสากล (Globally Talented) มีความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) และคุณลักษณะที่ส้าคัญที่สุดคือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Socially Engaged) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และภาคีเครือข่าย
ความรู้จาก องค์กรภายนอก 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมงบประมาณโครงการเพื่อให้เด็กสาขาการจัดการและสาขาอ่ืนๆที่สนใจมีโอกาสได้เข้าร่วม 
โครงการมากขึ้น เนื่องจากการได้ไปเห็นและเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความส้าเร็จ อีกท้ังได้ลองปฏิบัติจริง จะ
สามารถติดอาวุธทางความคิด และเพ่ิมศักยภาพทางความคิดให้กับนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  

2. ควรมีการต่อยอดผลการด้าเนินโครงการไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเกษตร 
อินทรีย์ ท้องถิ่น เพ่ือสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

3. บูรณาการกิจกรรมตามโครงการ กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขา เช่น การ 
บริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การวิจัยและรายวิชาที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การร่วมกันระดมความคิดในการออกแบบและริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ขานรับกับแนวทางการ 
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการของตลาด แต่ยังสามารถที่จะก้าหนดอนาคตของ
ตัวเองตามศักยภาพท่ีมี 

2. การต่อยอดโครงการสู่การเชื่อมโยงความรู้ สู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยอาศัย 
หลักการพ่ึงพาตนเองและประสานความร่วมมือให้ตรงกลุ่ม โดยการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างภาคีการเรียนรู้และต่อยอด สู่การวิจัยที่พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 

ชื่อผลงาน : มาตรฐานฝีมือแรงงาน สู่ต้าแหน่งงานอย่างมืออาชีพ 
เจ้าของผลงาน : นายนภดล   หงส์สุวรรณ์ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.พิเชิษฐ  เวชวิฐาน, น.ส.รตันา อินทเกต,ุ นางไกรศรี  ศรีทัพไทย   

น.ส.ชนิษฐา  ทุมา 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 
บทสรุป 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต คือ เป็นการสร้างศักยภาพให้กับบัณฑิตหลังจากที่
ส้าเร็จการศึกษา โดยการจัดให้บัณฑิตสาขาวิชาแพทย์แผนไทยทุกหลักสูตรเข้ารับการทดสอบ เพ่ือเป็นผู้ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการเข้าสู่
ต้าแหน่งงานของบัณฑิตในทุกหลักสูตรของสาขาแพทย์แผนไทย 

 
ค าส าคัญ : การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต , กระบวนการจัดการเรียนการสอน , มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
 
บทน า 

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ด้วยกัน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบริบาล
ผู้สูงอายุ) ซึ่งในแต่ละหลักสูตรนั้นได้จัดการเรียนการสอนให้สามารถผ่านการเทียบเกณฑ์ด้านความรู้ และ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ โดยบัณฑิตท่ีส้าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรของสาขาวิชาแพทย์แผนไทยสามารถสอบเพื่อเป็น
ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สอบรับรองสาขาอาชีพนวดไทยระดับ 1  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สอบรับรอง สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพ แบบ
องค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ้าบัด)  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลผู้สูงอายุ) สอบรับรอง สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ เ พ่ือให้บัณฑิตของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทุกหลักสูตร มีศักยภาพที่สูงกว่าบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา
จากสถาบันอ่ืน และเพ่ิมโอกาสในการเข้าสู่ต้าแหน่งให้มากยิ่งข้ึน 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
วิธีการด าเนินงาน   

1. ศึกษาประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  

2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร เพ่ือวางและปรับแผนการการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

3. พัฒนาอาจารย์ประจ้าสาขาวิชา ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินการทดสอบฝีมือแรงงาน ทั้ง 3 
สาขาอาชีพ พร้อมกับยื่นเรื่องต่อส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เพ่ือขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือ
แรงงาน   ทั้ง 3 สาขาอาชีพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

4. ด้าเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

5. ด้าเนินการจัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับบัณฑิตทุกหลักสูตรของสาขาวิชาแพทย์แผน
ไทย ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ก้าหนดไว้ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน     

การจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความรู้ และคุณสมบัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสามารถสอบ
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ครบทั้ง 3 สาขาอาชีพ ดังนั้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าวจึงเป็นวิธีการจัดการที่ดี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี  

บัณฑิตทุกหลักสูตรของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ครบทั้ง 
3 สาขาอาชีพ และมีโอกาสการเข้าสู่ต้าแหน่งงานได้มากขึ้น 
 
สรุป 

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพให้สูงขึ้น ซึ่งเมื่อส้าเร็จการศึกษานอกจากได้รับพระราชทานใบปริญญาบัตรแล้ว ยังได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพด้วย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส
การเข้าสู่ต้าแหน่งงานให้เพ่ิมมากข้ึน 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ชื่อผลงาน : เทคนิคการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน Community Product Development 

Technique 
เจ้าของผลงาน : น.ส.ทิพวรรณ์  ศิริมาตร 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.เพชรไพรริน  อุปปิง, น.ส.วิมลสิริ  มุสิกา, น.ส.วิมลใย เทือกตาถา, 

นางโสภิดา  สัมปัตติกร, น.ส.ฐานิตย์ เกสร,น.ส.สาวิตรี บุตรศรี 
ชื่อหน่วยงาน : โปรแกรมวิชาการบัญชี  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

 
บทน า 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางวิชาชีพบัญชี สามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนในชั้น
เรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ สถานประกอบการ ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
การศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมีความส้าคัญต่อการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี  ปัจจัยที่ท้าให้การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีประสบความส้าเร็จ
ได้แก่ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีระบบที่ปรึกษา ระบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือนอาจารย์มีความพร้อม 
นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถพัฒนานวตกรรม
การสอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
( X =4.34, S.D.=0.70)   
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ดังนั้น เพ่ือก้าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่
จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยเน้นให้ความส้าคัญกับวิธีการบูรณาการ    การเรียนการสอนที่หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ ปัจจุบันการเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ก้าหนดให้
นักศึกษาออกฝึกงานในภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 2 เดือน และในระดับปริญญาตรีก้าหนดให้นักศึกษาออกสห
กิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ปัญหาที่พบคือ ข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับของกิจการ ท้าให้การเรียนรู้
กระบวนการจัดท้าบันทึกบัญชี และการจัดท้ารายงานทางการเงินของนักศึกษา ไม่สามารถเรียนรู้ได้จาก
สถานประกอบการจริงภายใน 2-4 เดอืน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี 
การบริหารธุรกิจ และทักษะในการด้าเนินชีวิตที่ดี เช่น ความเป็นผู้น้าผู้ตามที่ดี และการท้างานเป็นทีม 
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เป็นต้น การบูรณาการสอนการเรียนโดยใช้หลักการของ PDCA ออกแบบการบูรณาการสอนเป็นกิจกรรม
เป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ 
 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์ในหลายหลักสูตร ในรายวิชาต่าง ๆ การสอนใน
ห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การท้าวิจัย การเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง 
เพ่ือนสอนเพื่อน การมีระบบที่ปรึกษา การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ใน
ห้องปฏิบัติการ และสถานประกอบการ เป็นต้น ดังนั้นโปรแกรมวิชาการบัญชีจึงได้พัฒนาเทคนิคการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี โดยนักศึกษาสามารถฝึกทักษะในวิชาชีพบัญชี และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อส้าเร็จ
การศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 การด้าเนินงานโดยใช้หลักการ PDCA  ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Planning) การประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี เพ่ือบรรจุแผนการจัดการ
ความรู้ที่ดีของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

2. การด้าเนินโครงการ (Do) ด้าเนินการดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการสอนบูรณาการการสอน 
2.2 กิจกรรมการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2.3 กิจกรรมการสอนกิจกรรมเพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน 
2.5 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.6 กิจกรรมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
2.7 กิจกรรมการจัดท้าโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
2.8 กิจกรรมการน้าเสนอผลงาน  

3. การประเมินโครงการ (Check) ด้าเนินการดังนี้ 
3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ  
3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. การปรับปรุงการด้าเนินโครงการ (Act) ด้าเนินการดังนี้ 

           4.1 น้าผลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

          4.2 น้าผลสรุปการด้าเนินงาน เข้าที่ประชุมประจ้าโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือวางแผนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งจัดท้ารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของ
คณะ 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) 
     การประชุมประจ้าโปรแกรมวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจ้าปี เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี โดยมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยให้อาจารย์มีอิสระในการออกแบบการสอน  โดยมีการเสนอเข้าไปในแผนของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตามแบบฟอร์มเสนอหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management: KM) แผนพัฒนาการจัดการความรู้ ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2559-2562) 

 2. การปฏิบัติงาน (Do) 
   1. จัดกิจกรรมโดยการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียนโดยเน้นให้มีการฝึก

ปฏิบัติในรายวิชาชีพบัญชีต่าง ๆ เช่น วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางบัญชี การสอบบัญชี 
การวิจัยทางบัญชี โปรแกรมส้าเร็จรูปทางบัญชี เป็นต้น 

   2. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญกับสถานการณ์จริงในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่น การ
ฝึกปฏิบัติในต้าแหน่งหัวหน้างานบัญชี พนักงานบัญชี มีหน้าที่ในการจัดท้าเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี  การบันทึกบัญชี การจัดท้ารายงานทางการเงิน เป็นต้น  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 
เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับล่างตามโครงสร้างองค์กร การเป็นผู้น้า ผู้ตาม และการเป็น
พนักงานในศูนย์สหกรณ์จ้าลอง และศูนย์ธนาคารจ้าลอง เป็นต้น 

  3. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น วิชาพิมพ์ดีดเพ่ือให้
นักศึกษาพิมพ์ดีด แบบสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

  4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการจริงและ
ชุมชน 

  5. จัดกิจกรรมโครงการอบรม เพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีมาบรรยายพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญชีภาครัฐ  และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยฝึกทักษะด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการสอบบัญชี เป็นต้น 

  6. จัดกิจกรรมการการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ส้านักงานบัญชี และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทระดับชาติและนานาชาติ 

  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนข้ามศาสตร์ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ให้นักศึกษาร่วมกันจัดท้าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์สหกรณ์จ้าลอง 
รวมถึงวีดีทัศน์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้
นักศึกษาร่วมกันจัดโปรแกรมอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือควบคุมค่าไฟฟ้าภายในศูนย์สหกรณ์จ้าลอง 
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  8. จัดกิจกรรมการน้าเสนอผลงาน ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการน้าเสนอรายงาน 
เช่น การวิจัยทางบัญชี การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศทางบัญชี 
รวมถึงวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงานเป็นต้น 

 
ส้าหรับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เช่น วชิาโครงงาน เพื่อฝึกทักษะการบัญชีและการ

บริหารธุรกิจ เป็นต้น  
 3. การตรวจสอบ (Check) 

การประเมินความพึงพอใจในรายวิชา ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร การมีงานท้า และ
ผลส้าเร็จจากการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ พบว่าในปีการศึกษา 2560 และ 2561 นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถแข่งขันทักษะระดับประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
      - ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ที่ดี (Knowledge 
Management: KM) ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ และได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ 
“รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทอง พร้อมถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จ้านวน 3,000 บาท”  จากผลงานชื่อบทความ “การ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 " ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ้าลอง  
     - ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้ง
ที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์อพร์ท จังหวัดปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์  2562 

1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,500 บาท  
ประเภทนักศึกษา  ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจ
ชุมชน”  (Transfer Knowledge Management of Hands-on Center to community enterprise)  

2.  รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจ้านวน 1,000 
บาท ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน 

3. ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 
25-28 กุมภาพันธ์  2562 ได้รับรางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จ้านวน 1,500 บาท    ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนัก
ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
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3.2 การประเมินผลโดยข้อมูลเชิงปริมาณ  การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาการ
จัดการสอนในรายวิชาต่าง ๆสามารถแปลผลตามเกณฑ์ความพึงพอใจในทุกรายวิชาในระดับมาก( X =
4.34, S.D.=0.70)  

 

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
     ในปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ธนาคารจ้าลอง ซึ่งเป็นศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 
เนื่องจากจ้านวนนักศึกษาบัญชีมีจ้านวนมากทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 
โดยระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาแบบต่อเนื่องและเทียบโอนโดยใช้
เวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และกลุ่มที่ส้าเร็จการศึกษา ม. 6 เข้าเรียน 4 ปี  ดังนั้น เพ่ือฝึกทักษะให้กับ
นักศึกษาการปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่ม จึงได้มติให้จัดตั้งศูนย์ธนาคารจ้าลอง โดยให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
เป็นผู้บริหารศูนย์ธนาคารจ้าลอง  และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี เป็นผู้บริหารศูนย์สหกรณ์จ้าลอง  แต่ให้
นักศึกษาบัญชีทั้งหมดฝึกปฏิบัติทั้ง 2 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ น้าผลการประเมินเข้าที่ประชุมประจ้า
โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเสนอรายงานประจ้าปีต่อที่ประชุมกรรมการประชุม
คณะเพ่ือร่วมกันปรับปรุงพัฒนา และน้าไปสู่การวางแผนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในปีถัดไป  
     โดยมีเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส้าคัญ  ได้แก่  

 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ที่ดีและได้รับรางวัลระดับประเทศ 

 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) มีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  
 การสอนงาน (Coaching) มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีภาครัฐและเอกชน 

สถานประกอบการ เช่น ธนาคารออมสิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เข้ามาให้ความรู้ เป็นต้น 

 พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การมีระบบรุ่นพี่คอยสอนรุ่นน้อง แบบรุ่นต่อรุ่น 
 การศึกษาดูงาน  (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น 

การจัดท้าโครงการสหกรณ์จ้าลองน้าความรู้สู่ชุมชน 
 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง 

ด้าน การจัดท้าเอกสารทางบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดท้างบ
การเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

 
ผลส าเร็จของงาน 

1. นักศึกษามีทักษะในการจัดท้าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทักษะในการวิเคราะห์รายการ
ค้า ทักษะในการบันทึกบัญชี ทักษะในการผ่านบัญชีแยกประเภท ทักษะในการจัดท้างบการเงิน และการ
วิเคราะห์งบการเงิน 

2. นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้น้า ผู้ตาม ทักษะการท้างานเป็นทีม การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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3. นักศึกษามีทักษะทางบัญชี และทักษะชีวิต มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
4. อาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning และพัฒนาการ

เรียนการสอนตลอดเวลาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ซึ่งจะท้าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาชีพบัญชี
และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี/ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารสนับสนุน โดยบรรจุแผนการจัดการความรู้ที่ดีของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมอาจารย์ผู้สอนมีความพร้อม และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา น้ารูปแบบการสอนแบบบูรณา

การและรูปแบบการสอนแบบ Active Learning มาใช้ ออกแบบการสอนรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา  
3. การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ มีการมอบทุนการศึกษา ใบประกาศ

ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน และใบประกาศเกียรติคุณ ส้าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และ
ฐานะยากจน 

4. สถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการให้ความรู้
ทางวิชาชีพ 

5. ระบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน มีการเรียนรู้รุ่นต่อรุ่น สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
สร้างความสามัคคีในรุ่นพี่รุ่นน้อง 

ความท้าทายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีในอนาคตจะเน้นการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส้านักงานสอบบัญชี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยจะท้าความร่วมมือ MOU ร่วมกับ
ส้านักงานสอบบัญชีระดับ Big 4เพ่ือร่วมมือกันในการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เป็น
ต้น 
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ภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ KM 
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ชื่อผลงาน : เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ  

“Excellence Hands-on Center Management Technique” 
เจ้าของผลงาน : นายอภิชาต  ราชค้า 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  

ปัญญาแก้ว ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรไพรริน อุปปิง  นายอภิชาต ราชค้า  
นางบุษบา  นครินทร์สาคร    นางเยาวภา ราชค้า   และนางสาวเบญจมาตย์ 
พรหมดีราช   

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

 
บทน า 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ออกแบบการเรียนการสอนโดยศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการน้านวตกรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการความรู้ในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
ออกแบบการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การบริหารงานข้ามศาสตร์ทั่ วทั้งองค์กร 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
พัฒนานวตกรรมการสอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์บัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.19)  ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ
ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การ
บริหารจัดการที่ดี ตามหลักการ PDCA ทุกหลักสูตรสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และเชื่อมโยงกันทั่วทั้ง
องค์กรจะสามารถท้าให้ “ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ”  ประสบความส้าเร็จและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการ
ปฏิบัติงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นั้นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา
หลักสูตรในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และ
ฝึกสหกิจศึกษาใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะจึงได้จัดตั้งศูนย์บัณฑิต
นักปฏิบัติขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเสมือนห้องเรียนเป็นสถานที่
ท้างาน โดยนักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  โดยสามารถฝึก 
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ทักษะในวิชาชีพของตนเอง ได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย ดังนั้น การบูรณาการสอนการเรียนโดยใช้
หลักการของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแหล่งเรียนรู้จึงประกอบด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ สอนเป็น
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์ในหลายหลักสูตร ในรายวิชาต่าง ๆ การ
สอนในห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การท้าวิจัย การเรียนรู้แบบพ่ี
สอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และการมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น การสอนแบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่ง
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า อาจารย์กับนักศึกษาควรต้องเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันโดยผ่านการ
ปฏิบัติในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนที่ดีควรประกอบด้วยวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต การ
สอนโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และสามารถเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานได้จริง 
 
วิธีการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) ด้าเนินการดังนี้ 
1.1 ประชุมจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญดังนี้  

1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ  3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ  และ 6) การบริหาร
จัดการ 

2. การด้าเนินโครงการ (Do) ด้าเนินการดังนี้ 
2.1 การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.3 จัดสรรงบประมาณ 
2.4 จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา 
2.5 จัดตารางเรียนตารางสอนให้นักศึกษาทุกชั้นเข้ามาฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.6 ด้าเนินการสอนตามรูปแบบความเชี่ยวชาญในศูนย์ต่าง ๆ 
2.7 สรุปผลลัพธ์การด้าเนินงานของแต่ละศูนย์ 

     3.   การประเมินโครงการ (Check) ด้าเนินการดังนี้ 
3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผลลัพธ์การด้าเนินงานในศูนย์บัณฑิต 
3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อ

การจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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     4.   การปรับปรุงการด้าเนินโครงการ (Act) ด้าเนินการดังนี้ 
 4.1 น้าผลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา 

4.2 น้าผลสรุปการด้าเนินงานและข้อคิดเห็นของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา สถานประกอบการ 
เข้าที่ประชุมประจ้าคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือวางแผนการสอนในปีถัดไป 
รวมทั้งจัดท้ารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของคณะ 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการด้าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะของบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งใช้วิธีด้าเนินโครงการ
โดยยึดหลัก PDCA สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) การจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติจ้านวน 10 ศูนย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนเปรียบเสมือนสถานที่ท้างาน โดยมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการศูนย ์
 2. การด าเนินโครงการ (Do)  
 อาจารย์ผู้สอนด้าเนินการสอนโดยใช้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงกับ 1) 
หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) อาจารย์  4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การบริหารจัดการ 
โดยมีเครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ การจัดตั้งศูนย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ้าคณะ และมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุมัติ จัดท้าค้าสั่งในการ
ด้าเนินงานศูนย์บัณฑิตแต่ละศูนย์ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด้าเนินการ และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 

2.3 จัดสรรงบประมาณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานแต่ละปี 

2.4 จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.5 จัดตารางเรียนตารางสอนให้นักศึกษาทุกชั้นปีมาเข้ามาฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นการ
ควบคุมการฝึกทักษะ เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสเข้าฝึกงานในศูนย์ 

2.6 ด้าเนินการสอนตามรูปแบบความเชี่ยวชาญในศูนย์ต่าง ๆ จ้านวน 10 ศูนย์ เช่น การจัดเรียน
การสอนแบบบูรณาการ (Integrated learning) การจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning  การ
สอนแบบพ่ีสอนน้อง  การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน และการมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.7 สรุปผลลัพธ์การด้าเนินงานของแต่ละศูนย์ การทบทวนหลังการปฏิบัติ ในประเด็นนักศึกษา
ได้เรียนรู้องค์ความรู้อะไรบ้าง อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการท้า) และนักศึกษาจะน้า
องค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนเป็นรายงานประจ้าปี จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนน้าเสนอ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
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       2.7.1 องค์ความรู้ 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต องค์ความรู้เกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ 
เสี่ยงองค์กร การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชี
ต้นทุน การวิจัยทางบัญชี และการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในงานบัญชี ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างรายการทาง
บัญชีโดยใช้เอกสารต่าง ๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้ แทนการสร้างโจทย์แบบฝึกหัดเดิม แต่เป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง ท้าให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชี                     

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการที่ดี   
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การเงิน การบัญชีและระบบสารสนเทศ  มีการจัดตั้งองค์กร 
การวางแผน การควบคุม ภาวะผู้น้า  

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  เช่น ทักษะ 
ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 

4) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าและการ 
อนุรักษ์และการประหยัดพลังงานในไฟฟ้าในองค์กร  การติดตั้ง PLC การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC 

5) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล องค์ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ ทักษะในการ งานซ่อม 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล  และทักษะงานบ้ารุงรักษารถยนต์และจักรยานยนต์ 

6) หลักสูตรศิลปศาสตร์องค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  
7) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา แขนงวิศวกรรมโครงสร้าง  

แขนงวิศวกรรมชลศาสตร์ แขนงวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ และแขนงวิศวกรรมการทาง 
8) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  เช่น การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมและ 

ปรับปรุงคุณภาพและผลิตผลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การน้าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
งานเชื่อม โลหะเบื้องต้น และตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน ต่าง ๆ 

2.7.2 การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
1) ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สามารถน้ามาปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  

และประยุกต์การท้างานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงงาน
อุตสาหกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทาง
หลวง เป็นต้น 

2) ด้านการปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการของสหกรณ์ 
ที่เน้นในเรื่องของการออม และการลงทุน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองและสามารถ
บริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดแทรกทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา รวมถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะทางด้านระเบียบ ฝีมือ น้้าใจ เป็นต้น 
ส้าหรับทักษะทางบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง การรักษาความลับ และความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นหัวใจส้าคัญ นอกจากนั้นยังฝึกทักษะในเรื่องความสามัคคี ความเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี การยอมรับฟัง



30 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

ความคิดเห็นของผู้อื่น การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ กล้าคิด กล้าท้า กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น         

3) ด้านการจัดการองค์กร ได้แก่ สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ การบริหาร 
จัดการที่เป็นระบบได้ทั่วทั้งองค์กร และการท้างานเป็นทีม เป็นต้น  
 
องค์ประกอบของการด าเนินการสอน (Do) ที่ส้าคัญ มีดังนี้ 

1) หลักสูตร 
     สาขาวิชามอบหมายให้หลักสูตรรับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ จ้านวน 
8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ เป็นต้น โดยการด้าเนินการสอนทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นเสมือนสถานที่ท้างาน (Classroom as a work 
place) 

2) สถานประกอบการ  ที่เก่ียวข้องกับการฝึกทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
เช่น สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์สหกรณ์ ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เปิดสอนวิชาสหกิจศึกษา 
โดยมีนักศึกษาบางส่วนได้เข้าไปฝึกงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
สถานประกอบการอ่ืนๆและท้าให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท้าโครงงานร่วมงาน
สถานประกอบการดังกล่าว หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มีสถาบันรับรองการจัดการพลังงานที่มีบทบาทท้าให้
อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในหน่วยงาน ต่าง 
ๆ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา นอกจากนี้สถานประกอบการประเภทสหกรณ์ร้านค้าชุมชน และร้านธงฟ้ า
ประชารัฐ เป็นสถานประกอบการหนึ่งที่ท้าให้นักศึกษาได้มีโอกาสวางระบบบัญชีให้กับร้านค้าต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง 
 3) อาจารย ์อาจารย์ผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น ใน
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน การภาษีอากร รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบัน ส้าหรับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ได้
เข้ารับการฝึกอบรมด้านการตรวจรับรองการจัดการพลังงานภายในอาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งสอบใบประกอบเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงานได้ เป็นต้น 
 4) นักศึกษา นักศึกษามีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะ 
 5) ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานทางด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้าน
การเงิน บัญชี การตลาด และการจัดการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ทักษะด้านช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีการบูรณาการข้ามศาสตร์กับศูนย์สหกรณ์ โดยได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีการจดบันทึก
การใช้ไฟฟ้าประจ้าเดือน ท้าให้สหกรณ์ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน สามารถควบคุมการใช้
ไฟฟ้าและจัดท้าแผนการประหยัดพลังงานภายในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติได้ 
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 6) การบริหารจัดการ โดยมีการก้ากับดูแลโดย 1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) 
ห้องปฏิบัติการ 4) อาจารย์ที่ปรึกษา 5) นักศึกษา 6) การบริหารจัดการ การจัดตารางการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ร่วมกับตารางเรียนตารางสอนประจ้าภาคเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาฝึก
ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์สหกรณ์จ้าลอง ก้าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ฝึกปฏิบัติการขายและการจัดท้า
รายงานการขายประจ้าวัน นักศึกษาปีที่ 3 และ 4 บันทึกบัญชีและจัดท้ารายงานทางการเงิน         การ
จัดโครงการสร้างองค์กรก้าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ด้าเนินการโดยสวมบทบาทตามต้าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ประจ้าทุกปี และมีการสอนแบบรุ่นพ่ี
สอนรุ่นน้อง เพ่ือนสอนเพื่อน มีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ 

3. การประเมินโครงการ (Check)  
3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ  การประเมินหลักสูตร  จากการสังเกต พบว่า นักศึกษามี

กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้โดยการค้นหา
ความรู้เพ่ิมเติม มีการตั้งค้าถามในสิ่งที่อยากรู้ และฝึกทักษะในการน้าเสนอ การท้ากิจกรรมต่าง ๆ และมี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ศูนย์สหกรณ์จ้าลองสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น  

3.2 การประเมินความยั่งยืนของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่น “ศูนย์สหกรณ์จ้าลอง” ด้าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีจ้านวนสมาชิกประกอบด้วยอาจารย์ และนักศึกษาจ้านวน 393 ราย มีหุ้น
จ้านวน 3,259 หุ้น มูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 65,180 บาท  มียอดเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นโดยประมาณ 308,000 
บาท เป็นต้น 

3.3 การประเมินของการจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 
1) หลักสูตร ปัจจุบันมีจ้านวน 8 หลักสูตร ที่มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน 

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์และสามารถบูรณาการการสอน โดยสามารถบริหารงานข้ามศาสตร์ทั่วทั้ง
องค์กร 

2) สถานประกอบการ จ้านวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมตามศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ กรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร สรรพากรพ้ืนที่สกลนคร ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ธนาคาร 
สหกรณ์ร้านค้าชุมชน สหกรณ์โคนม โรงน้้าแข็ง องค์การบริหารส่วนต้าบล สถาบันภาษา สถาบันพลังงาน
เพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และมีจ้านวนสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนทุกปี 

3) อาจารย์ ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้าโครงการร่วมกับสถานประกอบการ  
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการจัดการ
สหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

4) นักศึกษา การมีงานท้าของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีงานท้าเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพต่าง ๆ  
เช่น วิชาชีพบัญชี เช่น ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
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5) ห้องปฏิบัติการ ที่มีความพร้อมสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติทาง 

วิชาชีพได้ทั่วทั้งองค์กร เช่น โปรแกรมส้าเร็จรูปทางบัญชี โปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
โยธา เป็นต้น 

6) การบริหารจัดการ  ศูนย์บัณฑิตนักปฏบัติ ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ดังนี้ 
ในปี 2561 รางวัลการจัดการความรู้ที่ดี ในการประกวด“การจัดการความรู้สู่การ

ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ครั้งที่ 11 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา 
และสถาบันพัฒนศิลป์ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับรางวัล “บทความดีเด่น เหรียญ
ทอง พร้อมถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกียรติ
บัตรและเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท”  จากผลงานชื่อบทความ “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่
บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 " ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ้าลอง 

ในปี 2562 รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางด้านการออกแบบ
สามมิติส้าหรับงานวิศวกรรม (Solidworks) ในการประชุม สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

ในปี 2562 รางวัลชมเชยในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest ครั้งที่ 11 จัด
โดย บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทยจ้ากัด ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัลจ้านวน 3,000 บาท 

ในปี 2562 รางวัลการจัดการความรู้ที่ดี ในการประกวด“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัย
นวัตกรรม” ครั้งที่ 12 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา และ
สถาบันพัฒนศิลป์ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับรางวัล “บทความดีเด่น เหรียญ
ทองแดง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท” จากผลงานชื่อบทความ “การถ่ายทอด
ความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน” และรางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ พร้อมเกียรติและ
เงินรางวัล จ้านวน 1,000 บาท 

ในปี 2562 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท จากผลงาน 
“เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นรางวัลในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 
18 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562  

3.4 การประเมินโดยข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.19)  

4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  
    ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณให้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติแต่ละศูนย์เพ่ิมเติม

จากปี 2560 จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาทเป็นจ้านวนเงินรวม 200,000 บาทเพ่ือเป็นงบประมาณ
ในการด้าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเบื้องต้นก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บัณฑิต
นักปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอีก 1 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจ้าลอง          เพ่ือส่งเสริมทักษะบัณฑิต
นักปฏิบัติด้านการเงินและการธนาคาร ดังนั้น ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงชุดความรู้หรือชุด



33 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

กิจกรรม สามารถด้าเนินงานในปีต่อๆ ไป เพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ดังที่ ไพรฑูรย์  สินลารัตน์ 
(2560) ได้กล่าวถึง การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการผสมผสานความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม  ดังนั้นการบูรณา
การข้ามศาสตร์ในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ท้าให้มหาวิทยาลัยเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา 

โดยมีเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส้าคัญ  ได้แก่  
 แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio) การบันทึกผลงานดี ๆ และการพัฒนานวัตกรรม

ของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติที่ประสบความส้าเร็จ 
 การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) การสรุปผลงานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด 
 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ที่ดีและได้รับรางวัลระดับประเทศ 
 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) มีการสอนแบบเพ่ือนสอนเพื่อน เพ่ือลดเวลา ลดช่องว่าง

ของการเรียนการสอน 
 การสอนงาน (Coaching) มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม

ให้ความรู้ 
 พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การมีระบบรุ่นพี่คอยสอนรุ่นน้อง แบบรุ่นต่อรุ่น 
 การศึกษาดูงาน  (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการพัฒนาศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) สถาน

ประกอบการ  3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักการ 
PDCA ทุกหลักสูตรสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรจะสามารถท้าให้ “ศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติ”  ประสบความส้าเร็จและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  การมีหลักสูตรรับผิดชอบและ
หลักสูตรร่วมเข้ามาด้าเนินการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีสถานประกอบการเข้ามาร่วมด้าเนินงาน มีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษา มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นเอาในใจสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับนักศึกษาได้
ตลอดเวลา มีครุภัณฑ์ เครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงานจริง และมีการบริหารจัดการที่ดีโดยให้นักศึกษา
เป็นผู้ด้าเนินงานเองและมีระบบอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ระบบการสอนแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความส้าเร็จของการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ  ความท้าทายในการพัฒนาศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคตจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ศูนย์ผู้ช่วยทางภาษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ท้าความร่วมมือ 
MOU กับ สถาบันสอนภาษาซากุระ เพ่ือร่วมมือกันในการฝึกทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
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การบริการวิชาการ 

ภาคบรรยาย    CoP  2  การบริการวิชาการ 
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ชื่อผลงาน : บริการความรู้สู่ชมชน สรรค์สร้างสังคม สู่ความมั่งคงอย่างยั่งยืน 
เจ้าของผลงาน : นางไกรศรี  ศรีทัพไทย 
ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

: ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน  นายนพดล หงส์สุวรรณ  นางสาวรัตนา อินทเกตุ  
นางสาวขนิษฐา  ทุมา 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 

 
บทน า  

จังหวัดสกลนครได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีนโยบาย  ในการส่งเสริมการพัฒนา “พืช
สมุนไพร” เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน  โดยตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2559  ลงวันที่ 14 มกราคม  2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินการยกร่าง แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564   
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแผนแม่บทแห่งชาติฯ ไปสู่การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   จึงมีนโยบายให้
การสนับสนุน การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal  City)  จังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 
4 จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร ที่มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และ
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจ าพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว "สกลนคร มหานครแห่งพฤกษเวช" การด าเนินการพัฒนา
สมุนไพรที่มีคุณภาพสูง ต้องปลูกอยู่บนพ้ืนที่ที่เป็นอินทรีย์ พ้ืนที่ป่าครอบครัวจึงเป็นเป้าหมายหลักของการ
ด าเนินงาน และต้องให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่เสื่อมโทรมของราษฎรให้เป็นพ้ืนที่อินทรีย์โดยการส่งเสริมให้เป็น
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว (ป่าท่ีราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็น
เมืองสมุนไพรต้นแบบ และยังเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และลดภาวะเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย 

“ป่าเศรษฐกิจครอบครัวจังหวัดสกลนคร” เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 
ในจังหวัดสกลนคร (เช่น หอการค้าจังหวัดสกลนคร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สกลนครจ ากัด ชมรม
ส่งเสริมคนดีเมืองสกล เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายอินแปง  คณะท างานส่งเสริมธรร
มาภิบาลจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ส านักงานทรัพยากรและธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร เป็น
ต้น  ในลักษณะการลดรายจ่ายครัวเรือนโดยเก็บผลประโยชน์จากป่าครอบครัวของตนเองไว้ใช้เอง และ
จ าหน่ายในส่วนที่มากพอ การปลูกสมุนไพรเพ่ิมเติมเพ่ือจ าหน่ายตามแนวทางนครแห่งพฤกษเวช และการ
เก็บรักษาป่าไว้ยังเป็นการลงทุนที่เพ่ิมมูลค่าจากไม้ยืนต้นที่เติบโตขึ้นเป็นการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีธรรมชาติร่มรื่น ลดมลภาวะโลกร้อนอีกด้วย หอการค้าจังหวัดสกลนครในฐานะตัวแทน
กลุ่มท างานได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลให้ด าเนินงานโครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัวแตกต่างจากการปลูก
พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์สกลนคร) 
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หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 สภาพปัญหา/ความต้องการ  
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดองค์ความรู้ ขาดการรับรู้ ตระหนัก และดูแลตนเองเกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจ

ครอบครัว การน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นความมั่นคงในการด ารงชีพ เหลือใช้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง
เศรษฐกิจไปสู่ตลาดโลก  

2. ป่าเศรษฐกิจครอบครัวขาดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือน ามาก าหนดพื้นที่ ต่อยอด 
ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. กลุ่มชุมชนที่มีป่าครอบครัวขาดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่จะน าป่าครอบครัวที่มีมาใช้ประโยชน์ 
ปรับปรุงให้เกิดคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและประเทศชาติ จ าเป็นต้องมีการปรับทัศนคติ
จิตวิญญาณ ปลูกจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพป่าครอบครัวต้นแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 4. พ้ืนที่ป่าครอบครัวทีมีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นห่วงโซ่อาหารหลักในการด ารงชีพของคนใน
ครอบครัวยังขาดกระบวนการคิด น าต้นทุนของป่าครอบครัว ส่งต่อและถ่ายทอดสู่ทายาท คนรุ่นใหม่ และ
ผู้บริโภคท่ัวไปได้เข้าถึงเข้าใจ ความส าคัญและประโยชน์ของป่า สร้างสรรค์พัฒนาก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างยั่งยืน 
 5. ขาดการพัฒนาศักยภาพยกระดับป่าเศรษฐกิจครอบครัว ความแตกต่างด้วยวิถีของแต่ละชุมชน 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ทุนวัฒนธรรมและสังคมด้วยการได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากป่าในชุมชนโดยตรง 

ชาวสกลนคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ค่อนข้างน้อย ท าให้คนหนุ่มสาวที่
อยู่ในวัยท างานออกไปหางานท าต่างถิ่น หรือในเมืองที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าชนบท และส่งเงินมาเลี้ยงดูคนที่
อยู่ที่บ้านได้แก่ คนชรา เด็ก และคนพิการ ซึ่งคนเหล่านี้มักสนใจในสุขภาพและพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการ
ออกไปหาของกินจากธรรมชาติที่มีอยู่ในป่าครอบครัว ส าหรับใช้บริโภคในครัวเรือน แบ่งปันหรือจ าหน่าย
ให้คนในชุมชน รวมถึงการแปรรูปส่งไปให้บุตรหลานที่ท างานหาเงินอยู่ต่างถ่ิน  

จากการออกไปหาเก็บผลผลิตจากป่าครอบครัวนั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 
1. ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน และมีรสชาติ 

แปลกใหม่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล ตลอดทั้งปี 
2. ได้สารอาหารที่ครบถ้วน และมีสรรพคุณในการป้องกัน รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้ 

สมบูรณ์ 
3. ได้ออกก าลังกายจากการออกไปเสาะแสวงหาเก็บผลผลิตในป่าครอบครัว เกิดการเคลื่อนไหว 

ทุกส่วนของอวัยวะร่างกาย ตื่นเต้น และเข้าใจธรรมชาติของคนกับป่า 
4. ได้คลายความเครียดจากปัญหาต่างๆ ของตน ของครอบครัว จากคนรอบข้าง รวมถึง 

สิ่งแวดล้อมข้างเคียง 
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จากที่กล่าวมาพบว่า สังคมและชุมชนอยู่ได้เพราะเกิดจากกิจกรรมของคนที่อยู่ในชุมชนท าเท่านั้น 
ดังนั้นการจะด ารงผลผลิตจากป่าครอบครัวให้อยู่ได้ จึงต้องสร้าง “ทายาทรักษ์ป่าเศรษฐกิจครอบครัว” เป็น
คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษา เรียนรู้ พัฒนาการใช้ประโยชน์ สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และขยายผลเป็น
ต้นแบบของชุมชนต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว พร้อมระบุชนิดที่ถูกต้องตามหลัก 
อนุกรมวิธานพืชบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) นิเวศวิทยา และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชทุกตัวอย่าง
ที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและบันทึกน าเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

2. สร้างทายาทรักษ์ป่าเศรษฐกิจครอบครัว น าทายาทมารับบริการวิชาการด้านการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรในป่าครอบครัว เพ่ือให้เกิดรายได้เสริม จากป่าครอบครัว 

3. จัดสร้างแปลงสมุนไพรต้นแบบ ในการจัดการปลูกพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจเสริมรายได้มี 
เป้าหมายสมุนไพรในแปลง 

4. พัฒนาชุมชนป่าครอบครัวต้นแบบแบบครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตั้งแต่การ 
เก็บรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชุมชน 

5. สร้างกระบวนการรับรู้และเข้าใจถึงเรื่องเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร 
ชีวภาพของชุมชนในพ้ืนที่ป่าครอบครัว 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการให้บริการความรู้ด้านการจัดการป่าครอบครัว เรียนรู้การส ารวจพรรณไม้ที่ 
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น อาหาร ยารักษาโรค ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ  สร้างบ้านที่อยู่อาศัย เกิดจาก
กระบวนการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนในเรื่องภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์ 
ตลอดจนการสร้างทายาทป่าครอบครัว ในเรื่องการสร้างอาชีพเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
ของชุมชน การสร้างแปลงป่าครอบครัวต้นแบบในการจัดการผลิตเชิงเศรษฐกิจ เชิงนิเวศ เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ ท่องเที่ยว พักผ่อน ดังนั้นการจะด ารงป่าครอบครัวให้อยู่ได้ จึงต้องสร้าง “ทายาทรักษ์ป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว” เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษา เรียนรู้ พัฒนาการใช้ประโยชน์ สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
และขยายผลเป็นต้นแบบของชุมชนต่อไป 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. สร้างกระบวนการเรียนรู้สมุนไพร และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในป่า 
ครอบครัวแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้คู่มือสมุนไพร ที่พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสืออ้างอิงต่อไป 

2. สร้างทายาทในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าครอบครัวแบบยั่งยืนในการ 
ด ารงชีพอยู่ร่วมกับป่า การสร้างอาชีพ และเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ชองชุมชน 
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3. สร้างแปลงสมุนไพรต้นแบบในการจัดการผลิตเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้สมุนไพร 
เชิงนิเวศ การส่งเสริมสุขภาพ และมีรายได้ตลอดปี 

4. พัฒนาแปลงป่าครอบครัวต้นแบบ เพ่ือการอนุรักษ์ การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์การด ารงชีพ  
การพักผ่อน และท่องเที่ยว 

5. สร้างธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงป่าเศรษฐกิจครอบครัว ส าหรับเก็บรักษา 
ตัวอย่างสมุนไพรที่มีศักยภาพจากป่าครอบครัว และแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช 

 
เอกสารประกอบผลงาน  

1. เล่มรายงานโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือมูลค่าสมุนไพรจากป่า 
ครอบครัวจังหวัดสกลนคร 

2. หนังสือสมุนไพรในป่าครอบครัวสกลนคร 
3. วีดีโอป่าครอบครัว 
4. วีดีโอการบริการวิชาการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรในป่าครอบครัว 
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ชื่อผลงาน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การเกษตรเบื้องต้น 

เจ้าของผลงาน : นายปริญญวัตร  ทินบุตร 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายส าเภาโยธี,นายมานพ  ดอนหมื่น,นายภูริพัส  แสนพงษ์, 

นางสาวเบญจมาศ ทินบุตร 
ชื่อหน่วยงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 

 

บทน า  
จากการส ารวจความต้องการของชุมชน พบว่า ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

ประสบภัยน้ าท่วมเป็นเวลานาน จึงท าให้ เครื่องมือการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งชาวบ้านต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าซ่อมแซมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
การเกษตร ทางผู้ด าเนินการ จึงได้จัดท าถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการเกษตรเบื้องต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือการเกษตรเบื้องต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันและเพ่ือช่วยลดต้นทุนในการท าการเกษตรภาคครัวเรือน 

จากการด าเนินโครงการ พบว่า ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการวิชาการของผู้รับบริการ ร้อยละ 95 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 90 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
ต าบลขนวน ตั้งอยู่ที่อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างประมาณ 100 กิโลเมตร ชาวอ าเภอหนองนาค าจะประกอบอาชีพเกษตรกร
เป็นส่วนมาก ในกลางปีพุทธศักราช 2560 อ าเภอหนองนาค าได้รับอุทุกภัย เนื่องจากอ าเภอหนองนาค านี้มี
ท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ท าให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าวเป็นเวลานาน จึง
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงท าให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

คณะผู้ด าเนินโครงการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาของเกษตรกรดังกล่าว ในฐานะผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานช่างฝีมือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการใช้/วิธีการซ่อมแซมและดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรได้   จึงจัดท าโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรเบื้องต้น” ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การใช้งาน/การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยตนเอง สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน พ่ึงพาตนเอง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่แก่เกษตรกร
และชุมชนได้ในอนาคต 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน   
ในการด าเนินงานโครงการ ผู้ด าเนินการได้ ท าการวางแผนด าเนินการ (P_Plan) โดยการออก

ส ารวจความต้องการของชุมชนว่า ชุมชนมีความต้องการอย่างไร จากนั้นจึงท าการวางกรอบงบประมาณ  
เขียนข้อเสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ เมื่อ
โครงการได้รับการพิจารณา จึงด าเนินการโครงการตามแผน (D_Do) ตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่วาง
ไว้  ในการปฏิบัติงานมีการน าเอา เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) หลากหลายกระบวนการ เข้า
มาใช้ เพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทของผู้เข้าร่วมโครงการที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ให้เข้าใจ
ถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการและสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้น จึงท าการสอนงาน (Teaching) โดยแบ่งกลุ่ม และให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อม 
ที่มีทักษะและความช านาญ ร่วมกับอาจารย์ เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แนะน าวิธีการซ่อมบ ารุง การดูแล
รักษาอุปกรณ์แก่ผู้ร่วมโครงการ เมื่อด าเนินโครงการไปสักระยะ ผู้ด าเนินการจะพยายามสังเกตผู้ร่วม
โครงการ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ หากผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พอที่จะถ่ายทอดได้ ผู้ด าเนินการจะ
มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าใจ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดในลักษณะ เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) เพ่ือที่
ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดใจรับได้ดียิ่งขึ้น (C_Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการแล้วผู้
ด าเนินโครงการจะท าการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (A_Action) ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1,2 ขั้นตอนการกล่าวเชิญชวนชาวบ้านร่วมพิธีเปิดโครงการ 
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รูปที่ 3,4 ให้ความรู้ วิธีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการ 

ใช้งานได ้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร ได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือการเกษตร ด้วยการเชื่อมไฟฟ้า  

เครื่องมือตัดไฟเบอร์และเจียรนัยได้ 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรเบื้องต้น 
จ านวนผู้รับบริการ จ านวนทั้งสิ้น 38 คน จากผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อย
ละ 85 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการของผู้รับบริการ ร้อยละ 95  สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90  

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความกังวลและไม่มีความถนัดที่จะใช้เครื่องมือช่าง เช่น เครื่องเชื่อม เครื่อง
เจียร์ และเครื่องตัด แต่ผู้ด าเนินโครงการได้น าเครื่องมือจัดการองค์ความรู้มาใช้ อีกทั้งใช้ภาษาง่ายๆ จึงท า
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกผ่อนคลาย จนสามารถ 
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ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในธรรมชาติ 
เจ้าของผลงาน : นางสาวชลาลัย  เหง้าน้อย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ชลันธร  วิชาศิลป์, นางจุฑามาศ ที่อร่าม, น.ส.สุดารัตน์ จรบุรมย์  

นายทรงศิล ประทุมวงษ์, น.ส.นฤมล สัพโส 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 

 

บทน า 
 ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ จัดท าขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการท างานร่วมกันกับเครื่องอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared spectroscopy (NIRs) ) ในการ
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผ้าคราม สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ของผ้าคราม เป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการเพ่ิมมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลิตภัณฑ์แชมป์เปี้ยนของจังหวัดสกลนคร คือผ้า
ครามสกลนคร และได้ยกระดับเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ   
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 ผ้าย้อมคราม เป็นกรรมวิธีการผลิตที่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และจังหวัด
สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าครามมากที่สุดของประเทศ กล่าวได้ว่า จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่
มีศักยภาพในการผลิตผ้าย้อมคราม ทั้งนี้ครามได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งการผลิตครามนั้นต้องได้จากธรรมชาติ และอาศัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้
มีการปลอมแปลงครามโดยใช้สารเคมี ท าให้มีผลิตภัณฑ์ครามผสมเคมีจ าหน่ายปะปนกับครามธรรมชาติ 
ท าภาพลักษณ์ครามจากสกลนครมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 

ดังนั้นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพ่ือยืนยันครามจากธรรมชาติ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน ใน
การรับรองครามจากธรรมชาติ และเป็นการยกระดับสินค้าครามและผ้าทอคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีเทคโนโลยีการตรวจผ้าคราม ด้วยเทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้ 
(Near-infrared spectroscopy (NIRs) ) ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในคราม
ธรรมชาติ ทั้งในผงคราม น้ าคราม และผ้าคราม แล้วปริ้นผลการตรวจได้ 

แผนกบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลันธร วิชาศิลป์ ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ
ตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกับ เครื่อง
อินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared spectroscopy (NIRs) ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่น าผ้าครามมาตรวจสอบ เนื่องจากผลการตรวจสอบนั้นเป็นเอกสารที่รายงานมาจาก
เครื่อง NIRs หลักฐานดังกล่าว อาจยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้าไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ ที่ได้รับการยืนยันผลการ



42 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 
 

 
 

ตรวจสอบสินค้าแต่ละชิ้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยปริ้นรายงาน
ผลการตรวจสอบในรูปแบบ QR – Code  

ระบบสาระสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ     เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับผลการตรวจสอบคุณภาพครามจากเครื่องอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared 
spectroscopy (NIRs) เพ่ือแสดงรายงานผลการตรวจสอบ ในในรูปแบบ       QR-Code ผ่านทางอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า  

สรุป ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ เป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับผลการตรวจสอบคุณภาพครามจากเครื่องอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared 
spectroscopy (NIRs) เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบ QR – Code ระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการผ้าครามในจังหวัดสกลนคร และผู้ซื้อผ้าครามท าให้เกิดความมั่นใจในสินค้า 
 

วิธีการด าเนินงาน
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ผลและอภิปรายผลการท างาน 

จากการท างานของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ ท า
หน้าที่ในการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบเอกสาร โดยผลการ
ตรวจสอบแบ่งออกเป็น 4 คลาส คือ  

Class A  หมายถึง  ครามแท ้
Class B  หมายถึง  ครามปนเปื้อนเคมีเล็กน้อย 
Class C  หมายถึง  ครามปนเปื้อนเคมีระดับมาก 
Class D  หมายถึง  ผ้าเคมี 
 

ในกรณีที่ผู้ที่ส่งตรวจเป็นผู้ประกอบการ จะน าผลการตรวจไปติดประกาศไว้ที่ร้านเพื่อให้ 
ลูกค้าได้ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่เกิดปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบครามในจังหวัดสกลนครมี
มากกว่า 100 กลุ่ม และในบางกลุ่มยังมีการปนเปื้อนของสารเคมี ส่งผลท าให้เอกสารผลการตรวจจาก
มหาวิทยาลัยฯ ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า ในการนี้ แผนกงานบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการและ
ทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบ
คุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ เพ่ือบันทึกผลการตรวจในรูปแบบระบบสสาร
สนเทศ โดยการท างานร่วมกันระหว่าง ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในรูปแบบ QR 
Code ติดกับชิ้นตัวอย่างที่ส่งตรวจ เพ่ือเป็นการการันตีคุณภาพของคราม เพ่ือให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าแต่
ละชิ้น 

จากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ โดยศูนย์
ตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการผ้าย้อมคราม นักวิชาการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในคราม
ธรรมชาติที่สนับสนุนการท างานของศูนย์ เพ่ือบันทึกผลการตรวจสอบตัวอย่างครามในรูปแบบระบบ
สารสนเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นมีประโยชน์แตกต่างกัน
จ าแนกตามกลุ่มผู้ขอรับบริการ ดังนี้ 

กลุ่มผู้ขอรับบริการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ประกอบการผ้าคราม 1. สร้างความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

2. เพ่ิมรายได้ร้อยละ 10 
ลูกค้า 1. ได้สินค้าท่ีเป็นครามแท้  

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการเลือกซ้ือสินค้า 
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ผลส าเร็จของงาน 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพครามและการปนเปื้อนเคมีในครามธรรมชาติ
ท าให้เกิดกระบวนการในการท างานร่วมกันของสหวิชาการ ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาระกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง  
 
เอกสารประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน : เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เจ้าของผลงาน : นายประทีป  ตุ้มทอง1 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.อรลัดา เจือจันทร์2 และ สันติ สาแก้ว3 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 2สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  3สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 
 บทน า 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถานบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาววิชาการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นการมุ่งสู่นโยบายระดับ
สากล โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ต่างๆ กับเครือข่าย ของกลุ่มประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อนุรัตน์, 2557) 

สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไพรพยัคฆ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์จ าพวกผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์ขนมพ้ืนบ้านไทย
โบราณ โดยเฉพาะขนมนางเล็ด ขนมดอกจอก และขนมโดนัทเขมร แต่กระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท าแห้งขนมนางเล็ดยังเป็นปัญหาในกลุ่มโดยไม่สามารถผลิตวัตถุดิบในการท าขนมนางเล็ดให้ปราศจากเชื้อ
รายได้ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับการน าไปแปรรูปต่อไป สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีบ้านไพรพยัคฆ์นับวันมีแต่จะเพ่ิมจ านวนสมาชิกมากข้ึนซึ่งในขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน 
ซึ่งทางกลุ่มฯ มีความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้น า
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นสูตรหรือส่วนผสมของอาหาร การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการปลูก
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ข้าว มีการวางแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขนม
นางเล็ด สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ สร้างระบบการท า งานเป็นทีม 
แบ่งหน้าที่กันท างาน และขยายก าลังผลิต สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าขนมพ้ืนบ้าน และ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน มีผลให้สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมความเข้มแข็งให้
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไพรพยัคฆ์ เ พ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป (อัญชนา, 2558) 

 

 

 

 

 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไพรพรัคฆ์ ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น
กลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังเนื่องจากเป็นต าบลที่อยู่แถวเขตตะเข็บ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให้ขาดการติดต่อสื่อสารราชการกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแบบยั่งยืน ส่วนมากเกษตรกรหรือกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังกล่าว ก็จะลองผิด
ลองถูกกันเองท ากินท าขายกันในหมู่บ้านแต่ก็เจอปัญหามากมายในการลองผิดลองถูก อย่างไรก็ตามกา 

รศึกษา การแก้ปัญหา คือการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพ้ืนฐาน
ของวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างต่อเนื่อง จะท าให้กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์นางเล็ดมีความช านาญ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง 
ขยายวงกว้างไปยังหมู่บ้านต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ และสร้างความ
มั่นใจให้กับทางผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นางเล็ดที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและปลอดสารพิษที่เป็นอันตรายกับ
ผู้บริโภค (อัญชนา, 2558) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและคาดหวังว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไป
ถ่ายทอดและช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกได้ ผู้น าเสนอผลงานจึงได้เขียนโครงการเข้าร่วมรับการพิจารณา
คัดเลือกขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ โดยคาดหวังว่าความเดือดร้อนของกลุ่มสมาชิกจะท าให้
คณะกรรมการเปิดโอกาสและอนุมัติให้งบประมาณมาด าเนินโครงการได้ 

 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท าแห้งวัตถุดิบขนม
นางเล็ด 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลปัญหากระบวนการผลิตของกลุ่มสมาชิกส่งผลให้โครงการได้รับการอนุมัติ 
2. ความพร้อมของสมาชิกท่ีพร้อมจะเรียนรู้และรับฟังเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
3. การวางแผนการด าเนินงานที่ถูกต้องและเป็นล าดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่

ความส าเร็จ 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมส่งผลให้กลุ่มสมาชิกสามารถที่
จะด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เดินหน้าไปได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไป
อย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ เป็น
วิทยากรในการขยายองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดที่มาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือและปลอดสารพิษ 
 

 

 

 

สรุปและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและน าเสนอเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชน 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและปัญหา
ของกลุ่มสมาชิกฯกบัความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการผลิต 

ศึกษาแหล่งเงินทุนและเง่ือนไขการ
ขอรับทุนเพื่อด าเนินโครงการฯ จัด
เอกสารตามเง่ือนไขการขอรับทุน 

เขียนโครงการตามฟอร์ม ง.8 และ
เขียนฟอร์ม มคอ.3 เพื่อบูรณาการ
โครงการกับการเรียนการสอน 

ปรับปรุงเอกสารโครงการ ง.8 ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
แหล่งทุนเงินงบประมาณ 

ปฏิบัติการตามล าดับขั้นตอนที่ได้
น าเสนอไว้ในเอกสารโครงการ ง.8 
และท าตามเง่ือนไขของแหล่งทุน 
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เอกสารประกอบผลงาน 

 
 

 

 

ภาพชุดที่ 2 เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา และ ประธานกลุม่สมาชิกกองทุนฯ 

 

 

 
 

ภาพชุดที่ 3 เข้าพบสมาชิกกลุ่มพฒันาบทบาทสตรผีู้ผลิตขนมนางเลด็เพื่อศึกษาปัญหาและกระบวนการผลิตฯ 
 

 

 
 

ภาพชุดที่ 4 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มสมาชิก 

 

 

 
 

ภาพชุดที่ 5 กลุ่มสมาชิกผูผ้ลติขนมนางเล็ด โรงอบนางเลด็ และตัวอย่างแหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของสมาชิก 

 

 

 

 
ภาพชุดที่ 6 สมาชิกและนักศึกษาในโครงการ การติดตามโครงการจากผู้ให้ทุน พาสมาชิกออกงานอ าเภอยิ้ม 
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ชื่อผลงาน : สื่อสารการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

เจ้าของผลงาน : นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ และนายนิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายอลงกรณ์ อัมพุช, นายบุญเหลือ นาบ ารุง, นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ  

ส.อ.ทองล้วน สิงห์นันท์,นางสาวอัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล, นายทองมี ละครพล 
นางสาวจีรนันท์ ตะสันเทียะ, นายนิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม, นายอัตพล คุณเลิศ 
นายนราศักดิ์ วงษ์วาสน์, นายศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์, นางสาวสุหรรษา 
 ใจหนึ่ง, นางสาววิภาสิทธิ์ หริญัรัตน์ 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน และได้มีโอกาสให้การพัฒนาสติปัญญาให้เท่าเทียมกับเด็กปกติทั่ว ๆ ไป คณะ
ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร 
วีดิโอภาษามือประกอบการบรรยาย มีตัวอย่างประกอบเป็นองค์ประกอบ โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรายวิชาจากผู้สอนและบริบทของประเทศ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี
จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่รายวิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่ผู้พิการ
ทางการได้ยินมีปัญหาในการเรียนรู้ อีกทั้งสื่อที่มีอยู่ไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน เพราะส่วน
ใหญ่ถูกออกแบบมาให้เฉพาะคนปกติ ด้วยเหตุผลข้างต้นน ามาซึ่งการพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  นอกจากนี้ผู้จัดท ายังได้ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจาก
การใช้สื่อที่คณะผู้จัดท าได้พัฒนาขึ้นซึ่งพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นอีกด้วย 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เป็นนวัตกรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดสภาพการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการน าเสนอ ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ ใฝ่เรียนรู้  และสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองกับผู้เรียน
กลุ่มปกติ แต่กลับมองข้ามผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น  แม้ปัจจุบันจะมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งถ่ายเนื้อหาไปยังผู้เรียนกลุ่มนี้  แต่ไม่ได้ถูกออกแบบเนื้อหาเพ่ือ
น าเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการ (พะโยม และศิริชัย , 2556) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการได้ยินที่เกิดความเสียเปรียบในด้านการรับรู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาพูดสื่อสารได้เหมือนกับคน
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ปกติ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาให้แล้วก็ตาม (พชร และคณะ , 2555) 
นอกเหนือจากนั้นหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติ 
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมเพียงเล็กน้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะสอนให้ผู้เรียนกลุ่มนี้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้
อย่างเท่าเทียมกัน  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินมีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับ
บุคคลปกติทั่วไป จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจ ชวนให้
ติดตามค้นคว้า และเสริมสร้างพัฒนาสติปัญญา  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือความต้องการพิเศษทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน  คณะผู้จัดท าจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือจะน าไปสู่พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการคุณภาพการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 ในประเด็นที่ 4: การศึกษาที่
เหมาะสมและเพียงพอว่าด้วยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครื่องช่วย เพ่ือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึง การศึกษาได ้รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิต (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2557) 

  
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน   

1. ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) คณะผู้จัดท าประสานงานไปยังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด 
สุรินทร์เพ่ือสอบถามถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา พบว่ามีจ านวน 4 รายวิชา 
ได้แก่รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนยากต่อการเรียนรู้และจดจ า 
จากนั้นน าปัญหาที่พบมาจัดท าหัวข้อวิจัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สนใจจะท า
ปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา จัดท าหัวข้อ  
ก าหนดความรู้ในเนื้อหา ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือจะน ามาใช้
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน ขั้นตอนที่ 2 น าเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และแบบทดสอบทั้งหมดไปด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน และระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เพ่ือที่จะน าส่งเนื้อหา
ไปยังผู้เรียน ขั้นตอนที่ 4 น าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ
วิธีการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  ขั้นตอนที่ 5 เป็นน าสื่อผ่านการหาคุณภาพไปติดตั้ง และจัดท าคู่มือการ
ใช้งานเพ่ือแนะน าการใช้งานให้กับผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียน และขั้นตอนสุดท้าย ท าการส่งมอบสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ให้กับทางโรงเรียน  

3. นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดย 
การจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ให้กับบุคลากรเพ่ือร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียบกับเด็กปกติทั่วไป 
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4. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) จากผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิจัยได้ท า 
การตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน และติดตามผู้เรียนใน
การเข้าถึงเนื้อหา พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เนื่องจากว่ามีวิดีทัศน์ภาษามือที่ช่วยอธิบาย
เนื้อหาท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น    

5. ขัน้การปรับปรุงด าเนินการ (Action) จากการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ทั้งหมด 3 วิชา พบว่า 
แต่ละวิชามีเนื้อหาและองค์ความรู้ที่แตกต่างระดับกันไป ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่อนข้างใช้เวลานาน เพราะหากใช้เนื้อหาจากต าราทั้งเล่มมา
จัดพิมพ์โดยไม่ผ่านการออกแบบระบบการสอนก็เป็นเรื่องยากต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนจะต้องใช้วิดีโอภาษามือ และภาพประกอบด้วย หากมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียว
จะส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาเป็นอย่างมาก  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

คณะผู้จัดท าพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และส่งมอบให้กับทางโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ทั้งหมดจ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3  รายวิชาภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3  ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จากการหาคุณภาพของสื่อการสอนออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคและ
วิธีการพบว่าสื่อการสอนดังกล่าวมีคุณภาพเหมาะสมที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้คณะผู้จัดยังได้ศึกษาถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนหลังจากที่เรียนรู้ด้วยสื่อการสอนออนไลน์พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสื่อดังกล่าวได้รับการออกแบบและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีการน าเสนอเนื้อหาด้วย
วิดีทัศน์ภาษามือ จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากติดตามเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน 
จดจ าเนื้อหาได้นานยิ่งขึ้น    

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

จากผลการด าเนินงานและจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วยท าให้กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และได้แนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละประเภทส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นยังไม่สามารถน าส่งเนื้อหาผ่านแอพพลิเคชั่นได้ หากมีการพัฒนาต่อยอดในส่วนนี้จะ
ท าให้การเข้าถึงบทเรียนง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น แต่ยังมีผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ซ้ าซ้อน (บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา) อย่างไรก็ตามในส่วนนี้คณะผู้จัดท าอยู่
ระหว่างการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้
เพ่ิมเติมเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 



52 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

 
 

เอกสารประกอบผลงาน   
 

 

 
 

ภาพที่ 1 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 2 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาไทย 

 



53 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างคู่มือการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  

  
 

ภาพที่ 5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์โครงการวิจัย 
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ชื่อผลงาน : กระบวนการวางแผนการท างานเพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพด้านงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
(The Planning Process to Support Efficiency of Academic Services 
for Sustainability of Community and Society) 

เจ้าของผลงาน : นางสาวปนัดดา   จันทะกล 
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 
บทน า  
  การบริการวิชาการแกสังคม  เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานที่มหาวิทยาลัยไดใหความส าคัญและด าเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจนี้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประชุมของสภา
มหาวิทยาลัยในการ Retreat ยุทธศาสตร์ทางด้านคลัสเตอร์ ได้แก่  Logistics & Tourism , Agriculture 
Technology,  Food & Health , Digital Economy ,Green University , Hands On  โดยเป็นแบบ
บูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  ถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา และความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนอย่างมั่นคง ทางฝ่ายบริการวิชาการและ
งานวิจัย จึงได้น าหลักการเทคนิคการศึกษาบริบทชุมชนแบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ชุมชน ท าให้ผลการด าเนินงานในขั้นการศึกษาบริบทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2561  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และมีข้อมูลชุมชนเพ่ือด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ิมมากขึ้น  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการโครงการหมู่บ้านราชมงคลตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกระบวนการในการศึกษาบริบทชุมชน แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ  ด้านที่ 2 ลักษณะทางชีวภาพ  ด้านที่ 3 เศรษฐกิจ  และด้านที่ 
4 สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผลในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในครั้งที่ 1 พบว่ากระบวนการในการเก็บข้อมูลขาด
การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  
  จากข้อมูลข้างต้นทางฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย จึงได้น าหลักการเทคนิคการศึกษาบริบท
ชุมชนแบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของชุมชนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการ 
 
 
 



56 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
  จากผลการด าเนินงานการศึกษาบริบทชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใน
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้เทคนิค PDCA มีเนื้อหาและ
ความถูกต้องที่เพ่ิมขึ้นจากการเก็บครั้งที่ 1 คือ จากเดิมที่ได้เพียงข้อมูลปฐมภูมิเพียงด้านเดียว ก็ได้ข้อมูล
ทุติยภูมิเพ่ิมข้ึน เช่น เอกสาร แผนที่ รูปภาพ เป็นต้น  
 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาบริบทชุมชน  

Plan  วางแผน   
  - ประชุม Core team 
  - ก าหนดและค้นหาผู้ให้ ข้อมูลข่าวสารหลัก (Key Informants : KIs) 
  - Snowball Technique 
  - วางแผนในการก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล 
  - การติดต่อประสานงานกับชุมชน 

Do ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนทั้ง 4 ด้าน 
ด้วยวิธีการ  
  - สัมภาษณ์เดี่ยว / สัมภาษณ์เชิงลึก 
   (In-depth Interview) 
 - สัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus group) 
 - สังเกต Observation 
 - ท า Village walk  

  

 

Check  ตรวจสอบข้อมูล โดยการคืนข้อมูล
และสอบถามคนในชุมชน 
- จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อยืนยันและรับรอง

ข้อมูลจากชุมชน 
 

Action 
 ด าเนินการให้เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
 - เพ่ือมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง และสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นต้นแบบ 
 - พัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพ่ึงพาตนเองและกันเอง 
  อย่างยั่งยืน      
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 กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง  ต.โนนสะอาด  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
 

ด้านกายภาพ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง ขนาด 245 ไร ่
ด้านชีวภาพ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ หน่อไม้ฝรั่งและกล้วยหอมทอง  

ลักษณะของป่าในชุมชนเป็นป่าเบญพรรณ ประมาณ 25 ไร่ มีไม้ยูคา 
ด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน หาของป่าขาย 

รับจ้างทั่วไป และ ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ าห้วยม่วง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท า
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 6,000 - 8,000 บาทต่อเดือน หรือปีละ 72,000-100,000 
บาท  

ด้านสังคมวัฒนธรรม บ้านห้วยม่วง  เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ประมาณ 40 ปี ท่ีผ่านมาโดยการน าเอาช่ือของล า
ห้วยที่มีต้นมะม่วงเยอะมากมาตั้งเป็นช่ือของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกช่ือหมู่บ้านว่า 
“บ้านห้วยม่วง” ในปี 2525 ประชากรเริ่มย้ายเข้ามาอาศัยที่บ้านห้วยม่วงซึ่งประชากรที่
เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันมีภูมิล าเนามาจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน และประชากรที่เข้ามา
ในยุคแรกคือเมื่อประมาณ ปี 2523 มาจากจังหวัดเลย จ.อุดรธานี บ้านห้วยม่วงตั้งอยู่
ต าบลห้วยม่วง ห่างจากอ าเภอภูผาม่านไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร 

   

หลังจากน าหลักการ PDCA  มาใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมี
ความถูกต้องแม่นย า  
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วม เน้นกระตุ้นและสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     

 ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

   ต้องสร้างให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเกิดการ
รวมตัวและมีจดทะเบียนอย่างถูกต้อง  เพ่ือขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ  ภาคประชา
สังคมต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของชุมชนที่ชัดเจนและเป็นการยอมรับร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้น าที่มี
ประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรมเป็นที่ยอมรับให้เข้ามามีบทบาท มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
เน้นชุมชนที่ประสบความส าเร็จเพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของชุมชน  สร้างงาน   สร้างเงิน  
สร้างอาชีพ  ถ้ามี 3 ส.เกิดขึ้นได้ความเข็มแข็งของชุมชนจะเป็นผลลัพธ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ต่อไปได้อย่างยั่งยืน และต้องสร้างให้ชุนชนรู้จักแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ไม่หวงความรู้  
เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางแนวคิดและพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และขายได้ 
 

 

 

 

   ด้านเศรษฐกิจ   = เกิดรายได ้
  ด้านสังคม       = ความสามัคคี การมีส่วนร่วม 
  ด้านวัฒนธรรม  = เกิดการด ารงรักษาขนบธรรมเนยีม 
  ด้านสิ่งแวดล้อม = สภาพแวดล้อม ธรรมชาต ิ
  ด้านสุขภาพ = สุขภาพจิตดี กายกด็ีไปด้วย 
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ชื่อผลงาน : เทคนิคการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(Community Product Development Technique) 

เจ้าของผลงาน : น.ส.วิมลใย  เทือกตาถา 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.เพชรไพรริน  อุปปิง, น.ส.วิมลใย  เทือกตาถา, น.ส.ทิพวรรณ์  ศิริมาตร, 

น.ส.ฐานิตย์  เกสร,น.ส.วิมลสริิ  มุสิกา,นางโสภิดา  สัมปัตติกร, 
น.ส.สาวิตร ี บุตรศรี 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมครามใน
จังหวัดสกลนคร โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ที่ดี
ของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นฐาน การวางแผน (Plan) ที่ดีจะต้องมี
การส ารวจความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในชุมชน การด าเนินงาน (Do) ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกในกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความพร้อมของ
งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนและอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผล 
(Check) จากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์โดยก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข (Act) จะน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการติดตาม
รายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนครจ านวน 7 กลุ่ม สามารถน าผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้าจ าหน่ายท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 10  

 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมครามในปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการแข่งขันในการ

ผลิตสูง ผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกันมาก สินค้าไม่มีความหลากหลาย ลายผ้าค่อยข้างน้อย สินค้าไม่มี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ไม่มีระดับราคาท่ีแน่นอน มีจุดจ าหน่ายน้อยแห่ง มีการออกร้านตามเทศกาลเท่านั้น 
ขาดความรู้ด้านการใช้โปรแกรมส่งเสริมการตลาด ดังนั้น การที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่ง
ขันได้ จ าเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นและความแตกต่าง ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับวิถี ชีวิต มี
ความแตกต่างในเชิงคุณค่าและสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้หลักการ PDCA มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน

ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งทุน ชุมชน โดยการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส ารวจความต้องการของชุมชน กิจกรรมการวินิจฉัยเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเชิงลึก และ
การจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การติดตามและประเมินผล รวมถึงการหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดรายได้
อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการดังนี้  1. การวางแผน (Plan)  2. การปฏิบัติงาน (Do) 3. การตรวจสอบ 
(Check)  4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความต้องการของชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตประเภทผ้า
และเครื่องแต่งกาย พบว่ามีจ านวน 7 กลุ่มที่มีความพร้อมและมีความต้องการในการพัฒนา ปัจจัยในการ
เลือกกลุ่ม ผู้น ามีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความสามัคคี และกลุ่มได้รับรางวัล เช่น รางวัลนาคราชทองค า 
รางวัลผ้าย้อมครามระดับ 5 ดาว และ 3 ดาว เป็นต้น โดยมีการด าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม 2561-
กันยายน 2561 

2. การปฏิบัติงาน (Do)  
กิจกรรมที่ 1 การวินิจฉัยเบื้องต้น เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาสินค้าประเภท

ผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสกลนคร จ านวน 7 กลุ่ม พบว่าแต่ละกลุ่มมีความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามศักยภาพของกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือให้ผู้ประกอบการ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณา  การจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การทดสอบตลาด และการส ารวจความต้องการ
ของลูกค้า  การปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการตลาด 
รวมถึงการจัดแสดงสินค้า การเดินแบบแฟชั่นโชว์ เป็นต้น 

กิจกรรรมที่ 4 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

3. การประเมินผล (Check) 
 การประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ การตรวจสอบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประเมินการมีรายได้เพ่ิมข้ึนของกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 
 
 
 



60 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

 
 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 การรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนา การปรับปรุง หรือการแก้ไข เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส าคัญ  ได้แก่  
1. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) เช่น การบอกเล่าเรื่องราวของลาย 

ผ้าและของกลุ่ม เป็นต้น 
2. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) การสรุปผลงานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เป็น 

แนวปฏิบัติที่ดี และการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด เช่น กลุ่มบ้านพันนาเรียนรู้
จากอดีตว่า ผลิตสินค้าโดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า จึงไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้  ต่อมาได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และบางกลุ่มในอดีตมีปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ
ระหว่างสมาชิก ต่อมาได้จัดท าระบบบัญชี และการเงินอย่างเป็นระบบ จึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และสมาชิกเข้าร่วม 
การจัดการความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการยกระดับผ้าย้อมคราม ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีการประชุมเสวนา 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดีเกี่ยวผ้าย้อมคราม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

4.  การสอนงาน (Coaching) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและการออกแบบและ 
ตัดเย็บเข้ามาให้ความรู้ เพ่ือประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องและหาเอกลักษณ์ของกลุ่ม ท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

5. พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  อาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
 และเข้าใจธรรมชาติของชุมชน  จึงจะสามารถท างานร่วมกันกับชุมชนได้ 

6. การศึกษาดูงาน  (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น  
กลุ่มผ้าครามบ้านเสาวัดไปศึกษาดูงานการย้อมผ้าที่กลุ่มบ้านพันนา เป็นต้น 

7. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) สมาชิกมีการเรียนรู้ด้วยการลงมือ 
ปฏิบัติงานจริง  เช่น การย้อมผ้า การออกแบบลายผ้า และการออกแบบการตัดเย็บ เป็นต้น  

8. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุด เช่น การ 
ออกแบบลายผ้า และการออกแบบชุดราตรีผ้าย้อมคราม  
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 สมาชิกกลุ่มสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด โดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยผ่านกระบวนการ PDCA  เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มในครั้งต่อไป และมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 
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แนวปฏิบัติที่ดี 
 การจัดการความรู้ที่ดีของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นฐาน การ
วางแผน (Plan) ที่ดีจะต้องมีการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในชุมชน การด าเนินงาน (Do) 
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกในกลุ่ม และหน่วยง านที่
เกี่ยวข้อง ความพร้อมของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนและอาจารย์
ที่ปรึกษา การประเมินผล (Check) จากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข (Act) จะน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการติดตาม
รายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนครจ านวน 7 กลุ่ม สามารถน าผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้าจ าหน่ายท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม 10 % 
 

  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย  
ชุมชน ประกอบด้วย ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  ผู้น ามีความเข้มแข็ง  สมาชิกมีความ

สามัคคี มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุน  อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ มีความมุ่งม่ันตั้งใจ 
การบริหารตามหลัก PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การด าเนินโครงการ (Do) การ

ประเมินโครงการ(Check)  การปรับปรุงโครงการ (Act) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การมีงบประมาณสนับสนุน  มีการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน เป็นระยะ ๆ  
การยกระดับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับกลางน้ า 

คือการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์  การพัฒนาด้านลายผ้า การย้อมคราม และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส าหรับ
ความท้าทายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคตจะเน้นการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านปลายน้ า ได้แก่ 
การส่งเสริมด้านการขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับ เวปไซต์ออนไลน์ เช่น Shoppy Lazada เป็นต้น 
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เอกสารประกอบผลงาน KM 
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มที ่ ผลิตภัณฑ์/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว รายได้
เพ่ิมขึ้น 

1. กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสี
ธรรมชาต ิ
นางบุญเรือง  สุนารักษ์  

การออกแบบพัฒนาแปรรูปผลติภณัฑ ์
เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี กางเกง เน้นชุดล าลอง 
การแปรรปูผ้าคราม 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. เสื้อล าลองชาย 
2. กางเกงชาย 
3. เสื้อคอจีนชาย 
4. เสื้อคอจีนหญิง 
5. เสื้อแขนกุด 
6. เสื้อแขนตุ๊กตา 
7. เสื้อแฟช่ันหญิง 
8. เสื้อคอปีน 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 

2. กลุ่มแปรรปูผลิตภณัฑ์จาก
ผ้าบ้านสามัคค ี
นางพัชรินทร์  แก้วฝ่าย 
 

การออกแบบพัฒนาแปรรูปผลติภณัฑ ์
เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี กางเกง เน้น เสือ้ผ้าชุด
ท างาน 
การแปรรปูผ้าคราม 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. เสื้อสตรี 1 
2. เสื้อสตรี 2 
3. เสื้อกางเกงสตรี 
4. เสื้อเช้ิต 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 

3. นางพิสมัย  กิมูล 
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดง
เสียว 
 

การออกแบบพัฒนาแปรรูปผลติภณัฑ ์
เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี กางเกง 
การแปรรปูผ้าคราม 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. เสื้อยีนส์ชาย 
2. กางเกงยีนส์ชาย 
3. เสื้อคลุมผู้หญิง 
4. กระโปรง 
5. กางเกงห้าส่วนผู้หญิง 
6. หมวก 
7. กระเป๋า 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 

4. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าบ้าน
ขัวก่าย 
นางกรรณิการ์  สุวรรณจันทร์ 

การออกแบบพัฒนาแปรรูปผลติภณัฑ ์
เน้นชุดราตร ี
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์

1. ชุดราตรีสั้นเกาะอก 
2. ชุดราตรีสั้น 
3. ชุดราตรียาว 

10% 
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กลุ่มที ่ ผลิตภัณฑ์/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว รายได้
เพ่ิมขึ้น 

การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

4. ชุดราตรียาวเกาะอกหาง
ปลา 
5. เครื่องประดับเข็มกลดั 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

5. กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมคราม
บ้านโพนก่อ 
นางวงศ์ ลีพรม 

การแปรรปูผ้าคราม เสื้อบุรุษ สตร ี
กางเกง เน้น สไตล์ยีนส ์
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. จั้มสูทขาสั้นหญิง 
2. เสื้อสูทชาย 
3. เสื้อคลุมหญิง 
4. กระโปรง 
5. กางเกงหญิง 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 

6. ทอผ้าครามสีธรรมชาต ิ
วงศานางนิระพัน ขวา 

การพัฒนาการย้อมสีผา้คราม 
การแปรรปูเสื้อสตรี เน้นการสวมใส่
ล าลอง 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. ชุดเดรส 
2. ชุดเสื้อ- กระโปรง 
3. ชุดเสื้อป้าย-ผ้าถุง 
4. เสื้อคลุมญี่ปุ่น 
5. เสื้อปีก 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 

7. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บ้านพันนา 
นางค าพูล  สุราชวงศ์ 

การจัดท าลายผ้า 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร ์

1. ลายสะดุ้งพันนา 
2. ลายยกยอประยุกต์ 
3. ลายออนซอนอ้อมแก้ว 
4. ลายปั้นข้าวจี่ 
5. ลายปราสาทหินพันนา 
6. ลายออนซอนพันนา 
การจัดท าบรรจภุัณฑ ์
การจัดท าตราสินค้า 
การท าสื่อโฆษณา แผ่นพับ 
โบชัวร์ 

10% 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ  ประธานกลุ่ม นางบุญเรือง  สุนารักษ์  มีผลิตภัณฑ์
จ านวน 8 ชนิด ดังนี้ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากผ้าบ้านสามัคคี ประธานกลุ่ม นางพัชรินทร์  แก้วฝ่าย  
มีผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ชนิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. กางเกงชาย 1. เส้ือล าลองชาย 3. เส้ือคอจีนชาย 4. เส้ือคอจีนหญิง 

5. เส้ือแขนกุด 6. เส้ือแขนตุ๊กตา 7. เส้ือแฟชั่นหญิง 8. เส้ือคอปีน 

1. เส้ือสตรี 1 2. เส้ือสตรี 2 3. เส้ือ  กางเกงสตรี 4. เส้ือเชิ๊ต   



65 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงเสียว  ประธานกลุ่ม นางพิสมัย  กิมูล มีผลิตภัณฑจ์ านวน 7 ชนิด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าบ้านขัวก่าย ประธานกลุ่ม นางกรรณิการ์  สุวรรณจันทร์ มีผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เส้ือยีนส์ชาย 2. กางเกงยีนส์ 3. เส้ือคลุม
ผู้หญิง 

4.กระโปรง 

5. กางเกงห้าส่วน
ผู้หญิง 

6. หมวก 7. กระเป๋า 

1. ชุดราตรีส้ัน
เกาะอก 

2. ชุดราตรีส้ัน 3. ชุดราตรียาว
สั้น 

4. ชุดราตรียาวเกาะอกหาง
ปลา 

5. เครื่องประดับ 

5.1 สร้อยคอ 5.2 เข็มกลัด 
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ  ประธานกลุ่ม นางวงศ์ ลีพรม มีผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มทอผ้าครามสีธรรมชาติ ประธานกลุ่ม นางนิระพัน  ขวาวงศา มีผลติภณัฑ์ 5 ชนิด ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา  ประธานกลุ่มนางค าพูล    สุราชวงศ์ มีผลิตภัณฑ์ 6 ชนิด 
 

1. จั้มสทูขาสั้นหญิง 2. เสื้อสทูชาย 3. เสื้อคลมุหญิง 4. กระโปรง 5. กางเกง 

1. ชุดเดรส 2. ชุดเสื้อ-กระโปรง 3. ชุดเสื้อป้าย- ผ้าถุง
กระโปรง 

4. เสื้อคลุมญี่ปุ่น 5. เสื้อปีก 

1. ลายสะดุ้ง 2. ลายยกยอ 3. ลายออนซอนอ้อม

4. ลายป้ัน 5. ลายยกยอ 6. ลายออนซอน
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CoP3 

การบริหารจัดการ 

ภาคบรรยาย    CoP  3  การบริหารจัดการ 
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ชื่อผลงาน : เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เจ้าของผลงาน : นางภัทร์พิชชา  พวงสด 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล, ผศ.ชัยพร  ตรีกิ่ง,นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า  
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใน

การบริหารงานที่เก่ียวข้องกับบุคลากร  คือ  
 

วิสัยทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีความเป็น
เลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิต
งานวิจัยที่เป็นแหล่งความรู้และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

พันธกิจ ส่งเสริมการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น  แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กร  ปลูกฝังให้บุคลากรมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้า 

 และฝ่ายบริหารได้ด าเนินการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ก าหนดไว้  โดยการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ เข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ และท าให้นักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มีเชี่ยวชาญ  นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

นอกจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้แล้ว บุคลากร
สายวิชาการ มีหน้าที่ในการด าเนินงาน จ านวน 5 ด้าน  คือ  1.ด้านการสอน  2.ด้านการวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ 3.ด้านการบริการวิชาการ 4 .ด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5. งานด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งฝ่าย
บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานทางวิชาการ  ซึ่งบุคลากร
ส่วนใหญ่ที่มีผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ
เป็นจ านวนมาก  ในขณะเดียวกันก็มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการบรรจุเข้ามาท างานใหม่ 
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เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการน้อยลง  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของบุคลากร               
สายวิชาการท้ังหมดของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี    

  และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือวัดคุณภาพในการจัดการศึกษา
อย่างหนึ่ง คือ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง
บุคลากรสายวิชาการ เป็นเครื่องมือวัดในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและต าแหน่งทางวิชาการก็มีบทบาท
ส าคัญในการแสดงถึงความเชี่ยวชาญ ช านาญในเนื้อหารายวิชาที่ท าการสอน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  ก็ให้ความส าคัญกับต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ดังนั้น จึงเล็งเห็นปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจึงด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียด
ในการจัดท าผลงาน 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าตามกระบวนการ (PDCA) 
Plan (วางแผน) : วางแผนในการด าเนินงานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สายวิชาการเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 
-10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกอบรมให้บุคลากรสายวิชาการได้ทราบหลักเกณฑ์ในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ และเพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ค าสอน ในการจัดท าผลงานทาง วิชาการ 

DO (ปฏิบัติ)  :  ส ารวจบุคลากรสายวิชาการที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ  ประสานวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้  ก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการด าเนิน
โครงการ  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม และจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร โดยรูปแบบการอบรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มพืชศาสตร์/ประมง กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล/จักรกลเกษตร/สิ่ง
ทอ  กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์  และจัดทีมผู้ช่วยวิทยากรที่มีประสบการณ์การจัดท าผลงานร่วม
ให้ค าแนะน าปรึกษา กลุ่มละ 2 คน และเมื่อด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้วมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการส่งผู้บริหาร    

Check (ตรวจสอบ) : เมื่อด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ระบบการติดตามการส่งเอกสารของผู้เข้ารับการอบรมที่แก้ไขตามค าแนะน าของวิทยากร เพ่ือให้วิทยากร
ประจ ากลุ่มได้ตรวจทานให้เอกสารสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้จัดท าข้อตกลง (TOR) เป็น
รายบุคคลในการเข้ารับการอบรมเมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง 

Action (ปรับปรุง) : หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการจัดท าสรุปโครงการจาก
แบบสอบถามที่แจกผู้เข้ารับการอบรม และได้ด าเนินปรับปรุงการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและจัดท า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมให้กับบุคลากร เพ่ือให้การจัดท าเอกสารขอ
ก าหนดต าแหน่งมีความถูกต้อง 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ผลส าเร็จ  :  - คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท า TOR ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็น
การกระตุ้นให้จัดท าผลงาน 

       -  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรในระดับรองศาสตราจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ ดังนั้น จึงด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงก่อนส่งในระดับคณะฯ พิจารณา 

               -  ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักเกณฑ์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ และสามารถ
จัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน  18 คน  และรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น  จ านวน 20  คน ในปี พ.ศ. 2561   
 ปัญหา/อุปสรรค   :  การจัดโครงการอยู่ในระหว่างวันปกติที่มีการจัดการเรียนการสอน และจัด
อบรมภายในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งผลให้อาจารย์เข้ารับการอบรมได้ไม่
เต็มเวลาเนื่องจากมีภาระงานสอน/ประชุม 
  แนวทางการแก้ไข  : ในการจัดอบรมครั้งถัดไปหากเป็นไปได้ จะจัดโครงการในวันหยุดราชการ
เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการเข้ารับการอบรมมากขึ้น หรือจัดอบรมนอกสถานที่  และมีระบบการติดตาม
งานหลังจากเข้ารับการอบรม 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหา ก่อน  เข้าร่วมอบรม อยู่ ในระดับ  2                  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 หลัง จากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
4.56  

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอน การวิจัย และการก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอน                   
การวิจัย และการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 

3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ส่งผลให้
ประสบความส าเร็จ บุคลากรสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ มากที่สุดถึง 20 คน  
ภายใน 1 ปี โดยเทียบจากปี พ.ศ. 2557-2560 มีบุคลากรขอผลงานทางวิชาการเพียงปี
ละประมาณ 4 – 5 คน 

4. บุคลากร (สายสนับสนุน) ที่รับผิดชอบด้านขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความรู้ 
ความสามารถที่จะให้ค าแนะน า ปรึกษา ด้านแบบฟอร์ม การกรอกแบบฟอร์ม  และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน แก่บุคลากรสายวิชาการที่ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้  และท าให้ผู้ประสงค์ขอต าแหน่งปฏิบัติได้ถูกต้องและมีเอกสารพร้อมที่จะ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

5. คาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะต้องขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการสามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้มากกว่าปี พ.ศ. 2561 คือ ประมาณ 20–25 คน  
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การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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เอกสารประกอบผลงาน 

ภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการแต่งตั้งให้   
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 9 – 10  พฤศจิกายน 2560   

ณ  ห้องประชุมพู่จอมพล  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

สถิติการขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การจัดท าข้อตกลงกับผู้เข้ารับการอบรม 

 

 

   

  

การจัดท าการจัดท าข้อตกลงกับผู้เข้ารับการอบรม ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเบื้องต้น 

 

 

ภาพประเมินการสอนเบ้ืองต้นส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อผลงาน : Rou 2 Re 
เจ้าของผลงาน : น.ส.ธันยกานต์ คูณสิน 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล,ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธวิงษ์,ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง, 

นางภัทรพิชชา พวงสด,นางนมัสชนก วรธงไชย,นายวุฒิภัทร สุขช่วย, 
น.ส.กุลวดี เรืองเกษม, จุฑามาส ถิ่นทัพไท 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

การ พัฒนางานประจ า สู่ ง านวิ จั ย (  Routine to Research) เ ป็ นค าที่  ศ . นพ . วิ จ า รณ์  
พานิช ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการความรู้เพ่ือสังคมเป็นผู้บัญญัติขึ้นครั้งแรกให้กับโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน และเพ่ือให้ง่ายต่อการ
สื่อสาร  มักเรียกการท างานเช่นนี้ว่า " R2R" อ่านว่า อาร์-ทู-อาร์  R2R จึงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรมหรือ
เครื่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางโน้มน าให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
น าหลักกระบวนการของการท าวิจัยมาใช้ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้า เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
ประจ าวัน และพัฒนาต่อยอดให้งานประจ านั้น ๆ มีมาตราาน มีกเเกณฑ์ในการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น 
การพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ถ้าคนใน
องค์กรที่มีคุณภาพ จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการน า
การวิจัยแบบ R2R  จึงเป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย และเป็นการสร้างงาน สร้างความรู้สู่งานวิจัย 
มาต่อยอดการพัฒนาจากการจัดท า Work Manual  เพ่ือสร้างแนวทางในการลดความเสี่ยง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการและองค์กร และการวิจัยแบบ R2R จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยการท างานวิจัยในงานประจ าแล้วน าผลการวิจัยนั้นๆ มาพัฒนางานที่ปฏิบัติ
อยู่ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานว่าจุดไหน หรือกระบวนการท างานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข  และ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งผลดีทั้งต่อกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองและการด าเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
KM เป็นการจัดการความรู้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกระบวนการได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไปที่มีการ share and learn และมี interaction ซึ่งกันและกัน แต่ R2R เป็นการท าวิจัยหรือเป็นการ
สร้างความรู้จากงานประจ า โดยสามารถท า R2R ได้ด้วยคนเดียว หาปัญหาและพิสูจน์วิธีการปัญหานั้น
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุและผล ซึ่ง KM เป็นวิธีการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิด R2R ได้ แล้วผลพลอย
จากงานวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจะตามมา และการท า R2R ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสคิด ทดลอง แล้ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B9%C2%8C_%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B9%C2%8C_%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%8A
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ท าการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เพ่ือการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนางานต่อไป 

ดังนั้นจึงต้องสร้างแนวคิดงานวิจัยว่าไม่ใช่เรื่องเหนื่อย ยุ่งยาก สามารถท าร่วมไปกับงานประจ า
ได้ ไม่ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติมาท างานวิจัย โดยอย่าคิดถึงงานวิจัยเป็นหลัก  คิดถึงงานที่ท าอยู่ จะท า
อย่างไรให้ดีที่สุด และเม่ือคิดได้แล้วค่อยเอากระบวนการท าวิจัยเข้าไปเสริม ไปอ านวยความสะดวก งานที่
ท าอยู่อาจจะหนัก แต่น่าจะเป็นงานที่ท้าทายเพ่ือให้เกิดผลที่ดีขึ้น  และในอนาคตต่อไปข้างหน้า ความ
หนักของงานที่เคยท าอยู่อาจจะเบาลงได้ เนื่องจากค้นพบวิธีการใหม่ ๆในการปฏิบัติงาน พบข้อเสนอแนะ
พบสิ่งที่ควรพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติให้ดีขึ้น เช่นด้วยกับ ธันยกานต์ คูณสิน  และคณะ (2555)  
ศึกษาทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยี ศึกษาทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่า
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราาน T-test และ One-Way ANOVA ที่นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ในระดับมาก (3.62±0.90) ถือว่าบุคลากร
มีทัศนคติที่ดีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (3.64±0.83) จากการศึกษาทัศนคติดังกล่าวได้น าผลจากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน ปัจจุบันผลการด าเนินงาน(SAR) คณะ ฯ มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการวิจัยแบบ R2R เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการการท างานให้ดีขึ้น และสนับสนุนให้บุคลากรน ามาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพสายสนับสนุนวิชาการในอนาคตต่อไปได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่สนใจและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(CoP)  มีข้อเสนอแนะให้จัดท าคู่มือการท าวิจัยในงานประจ า (R2R) เพ่ือน าไปใช้เป็นคู่มือน าทาง
ในการท าวิจัยด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการท าโครงการวิจัยในงานประจ าที่ผ่านมา    

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
จากปัญหาที่ทุกคนคิดว่าการท างานวิจัยเป็นเรื่องที่เหนื่อย ยุ่งยากใช้เวลามากข้ึนกว่าปกติจึงได้จัด

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีความสนใจในเรื่องการ
ท างานวิจัยแบบ R2R รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (CoP) โดยมีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการจัดท า (ร่าง) คู่มือการท าวิจัยแบบ R2R       หลัง
ได้รับการอบรมฯ จากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเล็งถึงความส าคัญ และกระบวนการในการจัด
คู่มือการท าวิจัยแบบ R2R โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิจัยแบบ R2R ท าให้ทราบถึงข้อมูลที่สามารถ
ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท า R2R ที่เป็นไปตามหลักปรัชญาของ R2R มีการแลกเปลี่ยนโดยการให้บุคคลที่ 
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เคยท างานวิจัยแบบ R2R ขอรับค าแนะน า ประสบการณ์ที่มีจากผู้ที่เคยท าได้เล่าถึงกระบวนการท าวิจัย
แบบ R2R (เพ่ือนช่วยเพ่ือน)และจากการรวบรวมเอกสาร เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าร่างคู่มือ
การท าวิจัยแบบ R2R 

2.จากการได้ข้อมูลจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง จากเอกสาร าานความรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ฝังลึก รวบรวมร่างคู่มือที่ได้มีก ารแบ่งปันความรู้จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ ผู้ที่เคยท างานวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่างคู่มือที่แต่ละคนสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3.จากการน าไปใช้ได้น าร่างคู่มือมาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องจากข้อเสนอแนะของ
แต่ละบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์มากลั่นกรองเนื้อหา ให้ถูกต้อง ให้อ่านและเข้าใจง่าย (AAR) 

4.จัดกิจกรรมนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการท าวิจัยแบบ 
R2R เพ่ือน าข้อมูลความส าเร็จ และความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมาแล้ว หาแนวทางในการวาง
แผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่เกิดในประเด็นเดิมที่ได้
ปรับปรุงแล้ว ให้ได้ใช้เป็นคู่มือน าทางในการท าวิจัยด้วยตนเอง ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดท าการวิจัยแบบ R2R ได้  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการท างาน และ
สามารถน าผลงานที่ท ามาพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นได้ 
 
 ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จโดยผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้
มีผลงานวิจัย พร้อมกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจากการพัฒนาคู่มือท างานวิจัยแบบ R2R มาโดย
ตลอด ผลจากการด าเนินงานท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีผลงานวิจัยในงานประจ าทั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน 
จากแนวโน้มมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคน คือ มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัย น าไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบั ติงาน พัฒนางาน คือ 
สามารถก าหนดเป้าหมายของงานได้ โดยต่อยอดจากคู่มือการปฏิบัติงาน และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา 
ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในงานพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข และในการพัฒนางานเพื่อบรรลุเป้าหมายในงานได้ 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคน คือ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัย 
น าไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน คือ สามารถก าหนดเป้าหมายของงานได้ 
โดยต่อยอดจากคู่มือการปฏิบัติงาน และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในงานพร้อมทั้งหา
แนวทางแก้ไข และในการพัฒนางานเพื่อบรรลุเป้าหมายในงานได้ 

ความภาคภูมิใจ คือ การที่ R2R สามารถเปลี่ยนความคิดของคนหลายๆ คนได้ “แต่เดิมเวลา
คนเราท างานแล้วมีปัญหา หลายคนมักใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องไปเลย แต่ R2R จะช่วยกระตุ้นให้หยุดคิดก่อนว่า 
ก่อนเปลี่ยนเรื่องเรา ลองค้นหาข้อมูลดูก่อนไหม ปัญหานี้เคยมีใครเคยศึกษาไว้บ้างหรือยัง ถ้ายังก็ถือเป็น
โอกาสที่จะท าให้เราได้ท า-เก็บ-รายงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องาน ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่งานเราก็ตาม”  
หมายความว่า ทีมงานทุกคนพร้อมจะท า R2R ให้เป็น R2R2R (Routine to Research to Routine) เพ่ือ
ความสุขที่ได้สร้าง ประโยชน์ให้กับองค์กรนั่นเอง  

 
    สยบงานจ าเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจ า 

 
 

เอกสารประกอบผลงาน  
  

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

                                                                     เจ้าของผลงาน  
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ชื่อผลงาน : การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการใน
งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน 

เจ้าของผลงาน : นาวุฒิภัทร  สุขช่วย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล,น.ส.ส าราญ  ผาสุก,นายทรงยศ  กิตติชนม์ธวัช, 

น.ส.วรรณี  ใจองอาจ,น.ส.าิตริัตน์  แก้วสุข,นางเรณู โปสรักขกะ, 
นายวุฒิภัทร  สุขช่วย,นายธรรมรงค์  เชียวดี,น.ส.อุมาพร เต้งชู, 
นายเฉลิมเจษเ์  สมานุหัตถ์,ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์ 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า 
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
จัดท าโครงการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน” เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาส สร้างแนวทางให้
นักศึกษา คณาจารย์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  เกิดกิจกรรมงาน
แสดงสินค้าในระดับภูมิภาคที่มีจ านวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน  เกิด
เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการในภาคอีสานเพ่ิมรายได้ทางเศรษากิจ รายได้เฉลี่ยจากการจ าหน่ายสินค้า/
วัน/ล็อค อยู่ที่ 1,000 - 3,000 บาท ซึ่งวิธีการได้มาของการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ยังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการจัด
ประชุม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัด
สถานที่เพ่ือจ าหน่วยสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ผลส าเร็จของงานมีขั้นตอน
การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี
อีสานที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงจากการร้องเรียนของบุคลภายนอกและสามารถสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
 ตามนโยบายปรับโครงการสร้างเศรษากิจในส่วนของภาคเกษตร โดยส่งเสริมทฤษเีใหม่ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม สร้างความแข็งแรงภาคเกษตรและสร้างความ
มั่นคงทางอาหารเพ่ือเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และ
ด าเนินการฟื้นฟูคุณภาพดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
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และยังมีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ด้านการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
สังคมที่อยู่บนพ้ืนาานขององค์ความรู้  โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับการพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นนั้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งการด ารงชีพโดยส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนาานที่มาจากภาคเกษตรกรรม
ปัจจุบันความรู้ทางด้านเกษตรและเทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทอย่างมากในภาคเกษตรไทยและในการพัฒนา
ประเทศโดยรวมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เป็นหน่วยงานของภาครัาที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรับผิดชอบ Cluster เกษตรอินทรีย์ และระบบบริหารจัดการน้ า   โดย
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะที่ชัดเจน คือ เป็นผู้น าจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศ
ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้ 
และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) การปลูกพืช
ปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยหมักและการเกษตรอ่ืนๆ นั้น จากการด าเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโล ยีที่มีประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงในการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม จึงได้จัดท าโครงการ 
“งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน” เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาส สร้างแนวทางให้นักศึกษา คณาจารย์ 
ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา 
กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. จัดประชุมบุคลากร 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ และส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 2. หาข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
และบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน 
 3. จัดท าขั้นตอนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการใน
งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน  
 4. ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นมาตราานเดียวกัน 
 5. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการ
รับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน 
 6. น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
จัดท าโครงการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน” เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาส สร้างแนวทางให้
นักศึกษา คณาจารย์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  เกิดกิจกรรมงาน
แสดงสินค้าในระดับภูมิภาคที่มีจ านวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน  เกิด
เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ิมรายได้ทางเศรษากิจ รายได้เฉลี่ยจากการจ าหน่ายสินค้า/วัน/ล็อค อยู่ที่ 
1,000 - 3,000 บาท เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารในภาคอีสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และรับผิดชอบต่อสังคม โดบมีจัดประชุมบุคลากร 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ และส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ หาข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี
อีสาน จัดท าขั้นตอนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวัน
เกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นมาตราาน
เดียวกัน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัด
สถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน น าปัญหาที่เกิดข้ึนมาปรับปรุง
กระบวนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและ
เทคโนโลยีอีสาน เกิดแนวปฏิบัติที่ดีของวิธีการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
และบริการ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องของบุคคลภายนอก 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
  1. เกิดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคที่มีจ านวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน 
ตลอดระยะเวลาจัดงาน  

2. เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ิมรายได้ทางเศรษากิจ 
3. ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวด

สุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  
5. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีของวิธีการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและ

บริการ 
6. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องของผู้ยื่นซองเสนอราคา 
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เอกสารประกอบผลงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที ่
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการสิทธิประโยชน ์

เร่ิมต้น 

 

ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน ์

แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR 

แต่งต้ังคณะกรรมการชี้สถานที ่

แต่งต้ังคณะกรรมการเปิดซอง 

สิ้นสุด 

ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR 

 

ประกาศร่าง TOR 

 

ประกาศฉบับจริง 

 

ยื่นซองเสนอราคา 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

แก้ไข/ปรับปรุง 

แก้ไข/ปรับปรุง 
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ชื่อผลงาน : การน าเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการรายงานการ
ประเมินตนเอง หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (SAR Online) 

เจ้าของผลงาน : นายนิกร ศรีนวล    
ผู้ร่วมด าเนินการ : น.ส.มนต์ธิณี  ดุลเภรี   
ชื่อหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ศูนย์กลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 

 

บทน า 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังไม่มีระบบสารสนเทศรองรับ จึงท าให้กระบวนการประเมินฯ มี
ขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน ใช้งบประมาณค่อยข้างสูง และ เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินงาน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ กระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps มาประยุกต์ในการรายงานในรูปแบบออนไลน์ 
เ พ่ื อ ให้ ก ระบวนการประ เมิ น คุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ระดั บหน่ ว ย ง านสายสนั บสนุ น  
ได้คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สะดวกในการรายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยฯ 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการน าเครื่องมือ มาช่วยในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ถือเป็นความคาดหวังที่ส าคัญขององค์กร เพ่ือลดงบประมาณ ลดขั้ นตอน ลดเวลาการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และ เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตราานมากยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายให้หน่วยงานสายสนับสนุน ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสนอรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลั ยฯ โดย
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ในแต่ละด้านของหน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน โดยมีรูปแบบการด าเนินการ คือ 1) หน่วยงานจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2) ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในก่อนตรวจ7วัน 3) หน่วยงานจัดท าแฟ้มเอกสารหลักาาน 4) คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ศึกษาเอกสารหลักาาน 5) คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และส่งมอบรายงานให้หน่วยงาน 6) หน่วยงานสายสนับสนุนจัดท าหนังสือส่งรายงานผลการประเมินฯ 
มายังงานประกันคุณภาพและประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัญหา คือ 1) การส่ง
เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ล่าช้า 2) ขั้นตอนทางด้านเอกสาร  
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ยุ่งยาก 3) ใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก 4) ใช้ระยะเวลานานในการจัดท ารายงาน SAR และ เอกสาร
หลักาาน 
  งานประกันคุณภาพและประเมินผล เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริม
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบุคลากรมีข้อจ ากัดในด้านคุณสมบัติ  ทักษะ 
ความช านาญในด้านการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานเอง จึงได้น าแนวคิดและองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเข้าร่วม โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาใช้ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยน าเครื่องมือส าเร็จรูปที่เรียกว่า Google App มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้การรายงานข้อมูล อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือให้เกิดการประยุกต์หรือการบูรณาการในการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูป Google App มา
ปรับใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือให้บุคลกรมีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน ท าให้บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนางาน 

4. เพ่ือให้กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน 
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เกิดความสะดวก 

5. เพ่ือให้เกิดความสะดวก ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สายสนับสนุน ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 จากปัญหาดังกล่าว งานประกันคุณภาพและประเมินผล จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
การน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After action review : AAR) 
มาช่วยในการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และ พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผน
และเตรียมการ การด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนา ด้วยการใช้ KM 
Tool เป็นเครื่องมือในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การวางแผนและเตรียมการ (Planning) 
  งานประกันคุณภาพและประเมินผล มีการก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวน วางแผน 
ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ที่ประชุมเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงาน ที่ประชุมเห็นด้วยกับประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้จัดท าใน
รูปแบบเอกสารออนไลน์ จึงระดมแนวคิดและศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนา ซึ่งได้เครื่องมือส าเร็จรูป
ที่เรียกว่า Google App มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
รวมทั้งศึกษาคู่มือการใช้งาน Google App สื่อออนไลน์ผ่าน YouTube เป็นต้น 
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KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) ซึ่งมีการ

ประชุมทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลกาด าเนินงาน ประจ าเดือน 

 

    ด าเนินการ (Doing) 
ด าเนินการ จัดท าระบบโดย ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. เขียนโครงสร้างระบบ เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตของการจัดท าระบบ 
2. ลงชื่อเข้าใช้ Google site โดยใช้ Mail มหาวิทยาลัยฯ (XXXX.XX@rmuti.ac.th) 
3. เลือกแม่แบบส าเร็จรูป ตามความต้องการ ออกแบบส่วนต่างๆ ของไซต์ 
4. ก าหนดสิทธิ์ และ จัดท าทะเบียนผู้ใช้งานระบบ โดยการเพ่ิมรายชื่อผู้บันทึกรายงาน เอกสาร

หลักาาน 
5. บูรณาการการท างานร่วมกันของ Google App ดังนี้ 

 Google Site จัดท าระบบและอัฟโหลดหลักาาน 
 Google Doc จัดท ารายงานและลิงค์รายการหลักาาน 
 Google Sheet จัดท าสรุปผลการประเมินฯ 
 Google Form จัดท าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 Google Drive ในการเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

mailto:XXXX.XX@rmuti.ac.th
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1. จัดท าคู่มือการใช้งาน เผยแพร่ทางเว็บไซต ์
2. ทดสอบระบบ เพ่ือหาจุดบกพร่องและปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งาน 
3. ประชุมชี้แจงผ่าน Video Conference การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ การจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสายสนับสนุน ผ่าน SAR Online โดยจัดท าเป็นคู่มือการใช้
งาน และ จัดท า Clip Video ขั้นตอนการใช้งาน เผยแพร่ผ่าน YouTube 

4. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 
 

 KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ ผู้จัดท า 
ระบบได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เกิดทักษะ สามารถน าเครื่องมือส าเร็จรูป 
(Google App) มาปรับใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checking) 

น าเสนอ SAR Online ต่อที่ประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผู้บริหาร และบุคลากร โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ คือ การรายงานการ
ประเมินตนเอง จากเดิมรายงานผ่านหน้าไซต์ เปลี่ยนมาใช้ Google Doc โดยการน า Google Doc มา
ท างานร่วมกับ Google Site เพ่ือให้สะดวกต่อการพิมพ์รายงาน และ การให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

KM Tools  ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) ที่
ประชุมร่วมกัน ทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนของระบบ เพ่ือค้นหาจุดบกพร่อง ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

รูปภาพประกอบ  การประชุมชี้แจงผ่าน Video Conference การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน ผ่าน SAR Online เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
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การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

นอกจากด าเนินจากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้บริหาร 
และบุคลากร ประจ าหน่วยงาน แล้วนั้น ทางผู้รับผิดชอบระบบ ยังได้วิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า หัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ าสุด คือ การเข้าถึงสะดวก ( X = 3.31) คิดเป็นร้อยละ 66.2 จึงได้
ด าเนินการปรับปรุง โดยการแจ้งลิงค์การใช้งานผ่าน Facebook Line กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 
มทร.อีสาน พร้อมท าเป็นภาพลิงค์หน้าระบบให้เห็นได้ชัดเจน บนหน้าเว็บไซต์ประกันคุณภาพฯ 

KM Tools  ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การ
เรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความส าเร็จและข้อผิดพลาดจากการลงมือปฏิบัติที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 

X  
SD 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

1. เข้าถึงได้สะดวก 11 
(47.8%) 

6 
(26.1%) 

6 
(26.1%) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.85 84.2 มากที่สุด 

2. ใช้งานง่าย 13 
(56.5%) 

8 
(34.8%) 

2 
(8.7) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 0.66 89.4 มากที่สุด 

3. มีการจัดระบบขอ้มูลเป็น
หมวดหมู ่

6 
(26.1%) 

6 
(26.1%) 

9 
(39.1) 

2 
(8.7%) 

0 
(0.00) 

3.69 0.97 73.8 มาก 

4. ระบบเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินงาน 

14 
(60.9%) 

7 
(30.4%) 

2 
(8.7%) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.52 0.66 90.4 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.78 84.4 มากที่สุด 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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กราฟที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

 

ภาพที่ 1 การรายงาน SAR ผ่าน Site (แบบเดิม) 

 

84.20 89.40
73.80

90.40 84.40

ค่าเฉล่ีย
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ภาพที่ 2 การรายงาน SAR ผ่าน Google Doc (ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ) 

 

ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า การน าเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้
กับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.4 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ระบบเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ( X = 4.52) คิด
เป็นร้อยละ 90.4  ระบบใช้งานง่าย ( X = 4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.4 และเข้าถึงได้สะดวก ( X = 4.21) 
คิดเป็นร้อยละ 84.2 ท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และการน าเครื่องมือ KM Tool มาใช้ ดังนี้ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เกิดการประยุกต์หรือการบูรณาการในการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูป Google App มาปรับ
ใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
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3. บุคลกรเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน ท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ

ในการพัฒนางาน 
4. เกิดความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน 
5. เกิดความสะดวก ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสาย

สนับสนุน ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 

กระบวนการเดิม (แบบเอกสาร) 
เวลาที่ใช้ 

(โดยประมาณ) 
1) หน่วยงานจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 5 วัน 
2) หน่วยงานส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก่อนตรวจ 7 วัน 

1 วัน 

3) หน่วยงานจัดท าแฟ้มเอกสารหลักาาน 4 วัน 
4) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสารหลักาาน 2 วัน 
5) คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 1 วัน 
6) คณะกรรมการส่งมอบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ให้
หน่วยงาน 

1 วัน 

7) หน่วยงานสายสนับสนุน จัดท าหนังสือส่งรายงานผลการประเมินฯ มายัง
งานประกันคุณภาพและประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อสภามหาวิทยาลยัฯ 

1 วัน 

รวม 15 วัน 
ตารางที่ 2 กระบวนการเดิม (แบบเอกสาร) 

 

 

กระบวนการใหม่ (แบบออนไลน)์ 
เวลาที่ใช้ 

(โดยประมาณ) 
1) หน่วยงานบันทึกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อัพโหลดหลกัาาน 
พร้อมจัดท าลิงค์ 

2 วัน 

2) แจ้ง USER และ Link ให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้า
ศึกษารายงานล่วงหน้าก่อนวันตรวจประเมินฯ จริง 

3 นาที 

3) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสารหลักาานเพิม่เตมิและให้
ข้อเสนอแนะ 

1 วัน 

4) คณะกรรมการบันทึกรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ผ่าน 
SAR Online 

3 ชม. 

รวม 3 วัน 3 ชม. 3 นาที 
ตารางที่ 3 กระบวนการใหม่ (แบบออนไลน)์ 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
  การน าเครื่องมือส าเร็จรูป Google App มาประยุกต์ใช้ในการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หน่วยงานสายสนับสนุน มทร.อีสาน ได้ผลส าเร็จของงาน อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ได้น า SAR Online 
มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/กอง จ านวน 12 หน่วยงาน เมื่อปี
การศึกษา 2560 สามารถลดขั้นตอนการประเมินฯ จาก 7 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ลดระยะเวลา จาก 
15 วัน เหลือ 3 วัน 3 ชั่วโมง 3 นาที นอกจากนี้ บุคลากรยังเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญในการน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด แล้วน ามาต่อยอด 
ปรับปรุง SAR Online ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน า Google App มาพัฒนาระบบงาน
อ่ืนๆ เช่น ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบรายงานความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพฯ แฟ้มผลงานออนไลน์ เป็นต้น ระบบงานต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้
มาประยุกต์และต่อยอดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 มทร.อีสาน ยังได้น าเสนอ SAR Online เป็นหัวข้อในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop 6 
ประเด็น การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้ง
ที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

ภาพที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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  การขยายผลหรือน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในงานอื่น 

 

 

 

 

 

 
 

               ภาพที่ 4 เว็บไซต์แผนกงานประกันฯ                            ภาพที่ 5 ระบบรายงานผลการประเมินฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 6 ระบบรายงานความก้าวหน้าฯ                            ภาพที่ 7 แฟ้มผลงานออนไลน ์

เอกสารประกอบผลงาน 
1. SAR Online https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-rmuti/  
2. คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น  SAR Online https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-

rmuti/manual 
3. ขั้นตอนการใช้งาน SAR Online ผ่าน YouTube  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=g7K7tJ4VV_0  
4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-rmuti/
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-rmuti/manual
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/sar-rmuti/manual
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=g7K7tJ4VV_0
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ภาพตัวอย่าง SAR Online 
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ชื่อผลงาน : จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานด้วยโปรแกรม SWOT SIM 
Training  

เจ้าของผลงาน : นางเยาวภา   ราชค า 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายกฤตยา   สมสัย, นายรวี ภูบุญมี 
ชื่อหน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

1. บทน า 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานด้วยโปรแกรม SWOT Sim Training เป็นแนว
ปฏิบัติที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ SWOT อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน เชื่อมโยงกันและบุคลากรที่เข้าร่วมจัดท าแผน
สามารถเข้าใจในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ จัดท าจึงได้น าเครื่องมือในการ
วิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือสร้างองค์กรสมรรถนะสูงหรือโปรแกรม SWOT Sim Training ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย รศ.
ดร.ด ารงค์ วัฒนา มาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยทดสอบน ามาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับปี 2561-2564 (เล่มปัจจุบัน) ส่งผลให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และน ามาต่อยอดใช้กับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียม
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ฉบับปี 2561-2564 (เล่มปัจจุบัน) ผลการน าเทคนิควิธีดังกล่าวมาใช้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เช่นเดียวกัน นอกจากผลดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันผู้จัดท าได้อยู่ระหว่างการน าทฤษเี
บางส่วนของโปรแกรมมาต่อยอดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์โครงการลงทุน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของผู้จัดท าโครงการอีกด้วย 

2. หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 ปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัาและเอกชนต่างน าเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร การวางแผนก็เช่นเดียวกันที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้องค์กรมี
วิธีการที่ชัดเจนในการที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แผนที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานส าเร็จเป็นไปได้
ด้วยดี เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางในการด าเนินงานขององค์กร แต่กว่าจะได้แผนที่ดีนั้นจะต้องมี
กระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการวิเคราะห์ สกัดความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรที่ร่วมจัดท าแผน
เพ่ือให้ได้แผนที่ดี ดังนั้น โอกาสที่การจัดท าแผนจะท าให้ได้แผนที่ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งแผนที่
ได้นั้นยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง มีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากในกระบวนการจัดท าแผนเองไม่มีเครื่องมือช่วยที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์และจัดท า อีกทั้งเครื่องมือนั้นยังต้องสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดท าด้วย 
เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมจัดท าแผนเกิดความเข้าใจในแผนที่จัดท าขึ้น อันจะส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
แผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 
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 โปรแกรม SWOT Sim Training เป็นโปรแกรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร พัฒนาโดย รศ.ดร.
ด ารงค์ วัฒนา อาจารย์ประจ าคณะรัาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีมก่อเกิดผล) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือสร้างองค์กรสมรรถนะสูง มีกระบวนการในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจาก 
Microsoft Excel สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก  

3. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1  จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท า ได้ตั้งเป้าหมายในกับการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 
  3.1.1  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะต้องมีข้ันตอนที่ชัดเจน เชื่อมโยงกัน และบุคลากรที่
เข้าร่วมจะต้องเข้าใจในแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างดี 
  3.1.2  แผนที่ได้จะต้องมาจากการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
 3.2  ศึกษาการใช้งานโปรแกรม SWOT Sim Training โดยเข้าร่วมอบรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT Sim Training ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดขึ้น 
 3.3  ปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ส าหรับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 3.4  ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้วยการน าโปรแกรม 
SWOT Sim Training มาใช้ในการจัดท าแผนฯ ดังนี้ 
  3.4.1  วิเคราะห์ SWOT 
  3.4.2  สร้างกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ตามวิธีการ TOWS Matrix 
  3.4.3  จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ตามวิธีการ Balanced Scorecard พร้อมก าหนดตัวชี้วัด
เชิงระดับยุทธศาสตร์ 
  3.4.4  เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
  3.4.5  ก าหนดตัวชี้วัดโครงการให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
  3.4.6  แผนปฏิบัติการรายโครงการ 
  3.4.7  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุน 

4. ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
    4.1 ผลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ 
 จากการน าโปรแกรม SWOT Sim Training มาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงาน 
ส่งผลให้เกิดผล ดังนี้ 

1. น าเทคนิควิธีการไปใช้ทดสอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) ฉบับปัจจุบัน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อ 3.1 เป็น
อย่างดี 

2. น าเทคนิควิธีการไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) ฉบับปัจจุบัน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อ 3.1 
เป็นอย่างดี 
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3. หน่วยงานอื่น ๆ สามารถน าโปรแกรม SWOT Sim Training ไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า

แผนฯ ได้ อีกท้ังยังสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ อีกด้วย 

   4.2 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพยายามผลักดันให้กระบวนการในการจัดท าแผนฯ ของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรให้ความร่วมแรงร่วมใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

   4.3 ปัญหาอุปสรรค 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าวที่ได้รับ ยังพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. โปรแกรมที่ใช้ไม่มีความยืดหยุ่น เนื่องจากท าด้วยโปรแกรม Excel หากมีการเลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงคอลัมน์ แถว ก็จะท าให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด (Error) หากผู้ที่น าไปใช้ไม่
เข้าใจในภาพรวมโปรแกรม อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 

2. โปรแกรมในภาพรวมเป็นโปรแกรมใหญ่ที่ยังมีบางส่วนที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ส่งผลให้ไฟล์
วิเคราะห์ค่อนข้างใหญ่ เกิดข้อผิดพลาดง่าย 

   4.4  แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ปรับปรุงโปรแกรม ลบฟังก์ชั่นที่ไม่ได้ใช้งานออก และปรับไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ 

แถว เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและไม่ท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป 
5. ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการน าโปรแกรม SWOT Sim Training มาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงาน ท า
ให้สามารถแก้ปัญหาและบรรลุตามเป้าหมายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เป็นอย่างดี แต่จากผลการ
ด าเนินงานในข้อ 4 ยังพบปัญหาอุปสรรคในส่วนของโปรแกรมท่ีไม่มีความยืดหยุ่น เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  
 และจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ทางผู้จัดท าผลงาน ได้น ามาต่อยอดในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ 
การปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของหน่วยงาน และต่อยอดไปยังการจัดท าระบบ
วิเคราะห์โครงการลงทุน โดยได้เสนอขอเป็นงบวิจัยสถาบันปีงบประมาณ 2561 (ก าลังด าเนินการ) 

6. เอกสารประกอบผลงาน 
 1.  รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
      Link : http://fit.rmuti.ac.th/web_ksc2011/managefiles/StrategyPlan60-
61Edit1.pdf 
 2.  รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี 
(2561-2564) 
      Link : http://fit.rmuti.ac.th/web_ksc2011/managefiles/strategysatit.pdf 
 3.  ภาพถ่ายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม SWOT Sim Training 

 

http://fit.rmuti.ac.th/web_ksc2011/managefiles/StrategyPlan60-61Edit1.pdf
http://fit.rmuti.ac.th/web_ksc2011/managefiles/StrategyPlan60-61Edit1.pdf
http://fit.rmuti.ac.th/web_ksc2011/managefiles/strategysatit.pdf
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
1. ภาพกิจกรรมการจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมระยองบีช จังหวัดระยอง 
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2.  ภาพกิจกรรมการจัดท าโครงการจัดท ายุทธศาสตร์องค์กร โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี” เมื่อ
วันที่  19-20 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดบึงกาฬ และวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย 
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ชื่อผลงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษา ด้วยระบบรับสมัครออนไลน์ 
(Quota Online) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

เจ้าของผลงาน : นายรวี  ภูบุญมี 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายสมพงษ์  วะทันติ, นายอภิเดช  ดอนอ่อนเบ้า, นายวินัย  ไตรพิมพ์ 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 

 

1. บทน า 
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดการศึกษา โดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด าเนินงานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อ 2 วิธี คือ 1) วิธีรับเข้าแบบโควตาสถานศึกษา และ 2) วิธีรับเข้าแบบรับตรง ทั้ง 2 วิธี ที่ผ่านมา
พบว่ามีข้อจ ากัดในการสมัครหลายประการ เช่น 1) ด้านสถานที่ คือ วิธีรับเข้าแบบรับตรง ผู้สมัครต้อง
เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง มีความเสี่ยงภัยใน
การเดินทางของผู้สนใจสมัคร และในกรณีที่เดินทางด้วยรถประจ าทางอาจเดินทางมาถึงไม่ทันในเวลา
ราชการท าให้เสียโอกาสในการสมัคร 2) ด้านเวลา คือ สามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เกิด
ความล่าช้าในการส่งเอกสารจากสถานศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ
ยากต่อการสืบค้นข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 3) ด้านทรัพยากรและค่าใช้จ่าย 
ต้องใช้กระดาษเพ่ือจัดท าส าเนาเอกสารจ านวนมากในขั้นตอนของตรวจสอบเอกสารท าให้เกิดการ
สิ้นเปลือง และการรับสมัครวิธีรับตรงจ าเป็นต้องมีบุคลากรท าหน้าที่รับสมัครในวันหยุดราชการ ซึ่งเกิด
ค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนปฏิบัติงานวันหยุดราชการ แม้วันนั้นไม่มีผู้มาสมัครท าให้เกิดความไม่คุ้มทุน
ในการด าเนินงานรับสมัคร การด าเนินงานรับสมัครด้วยวิธีเดิม ไม่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในยุค 4.0 
ซึ่งเป็นยุคออนไลน์ จึงไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้สมัครเพ่ิมขึ้น เป็นการเสียโอกาสในการรับสมัครผู้สนใจเข้า
ศึกษาและส่งผลโดยตรงต่อ “ตัวป้อน (Input)” ของระบบจัดการศึกษา ซึ่งก็คือ “นักศึกษา”  

ดังนั้น คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
โดยได้จัดให้มี การประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพ่ือประชุมระดมความคิดและสร้าง
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ที่จ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ จึงมีมติให้ด าเนินงานพัฒนา “ระบบรับสมัครออนไลน์ (Quota Online)” ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทดแทนการรับนักศึกษาวิธีรับตรงสมัครสมัครด้วย
ตนเอง  เพ่ือลดข้อจ ากัดในการรับสมัครนักศึกษาของการรับสมัครวิธีรับตรงสมัครด้วยตนเองแบบเดิม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการพัฒนาระบบรับสมัครฯ ได้ใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) เป็นระเบียบวิธีกระบวนการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบฯ ด้วยภาษา PHP เวอร์ชัน 5.6 และ
ใช้ระบบจัดการาานข้อมูล MySQL เป็นาานข้อมูล ผลจากผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้สมัครเลือกสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์คิดเป็น ร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับช่องทางการสมัครอื่น ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ 
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ระบบรับสมัครนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบที่ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( �̅� 
) = 4.68 และ S.D. = 0.63  คิดเป็นร้อยละ 75.59 โดยมีความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบที่ระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.71 และ S.D. = 0.57  คิดเป็นร้อยละ 76.56 รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ ที่ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.68 และ S.D. = 0.63  คิดเป็นร้อยละ 
75.59 จึงสรุปได้ว่า รับสมัครนักศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนางานรับสมัครและผู้ใช้งาน
มีความพึงพอใจ 
 
2. หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดการศึกษา 
เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อ “ตัวป้อน (Input)” ของระบบจัดการศึกษา ซึ่งก็คือ “นักศึกษา” โดยที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีวิธีการด าเนินงานรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 2 วิธี คือ 

1. วิธีรับเข้าแบบโควตาสถานศึกษา คือ ผู้สนใจสมัครผ่านสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
ตามจ านวนโควตาผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้สถานศึกษา 

2. วิธีรับเข้าแบบรับตรง คือ ผู้สนใจสมัครต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง  ที่วิทยาเขต
สกลนคร 

จากการด าเนินงานรับสมัครนักศึกษา ทั้ง 2 วิธี ที่ผ่านมาพบว่ามีข้อจ ากัดในการสมัครหลาย
ประการที่ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้สนใจสมัคร ส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการท างาน ดังนี้ 

1. ข้อจ ากัดด้านสถานที่ วิธีรับเข้าแบบรับตรง ผู้สมัครต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองท่ี 
มหาวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง มีความเสี่ยงภัยในการเดินทางของผู้สนใจสมัคร 
และในกรณีที่เดินทางด้วยรถประจ าทางอาจเดินทางมาถึงไม่ทันในเวลาราชการท าให้เสียโอกาสในการ
สมัคร 

2. ข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เกิดความ 
ล่าช้าในการส่งเอกสารจากสถานศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษยากต่อ
การสืบค้นข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลที่ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
ประมวลผล 

3. ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและค่าใช้จ่าย ต้องใช้กระดาษเพ่ือจัดท าส าเนาเอกสารจ านวนมาก 
ในขั้นตอนของตรวจสอบเอกสารท าให้เกิดการสิ้นเปลือง และการรับสมัครวิธีรับตรงจ าเป็นต้องมีบุคลากร
ท าหน้าที่รับสมัครในวันหยุดราชการ ซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนปฏิบัติงานวันหยุดราชการแม้วัน
นั้นไม่มีผู้มาสมัคร ท าให้เกิดความไม่คุ้มทุนในการด าเนินงานรับสมัคร 

ดังนั้น  เป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้สามารถ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในยุค 4.0 และต้องลดข้อจ ากัดของการ 
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รับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีเดิมได้ จึงพัฒนา “ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (Quota online)” ขึ้นใช้
ในการรับสมัครนักศึกษาในรอบการสมัครโควตารับตรง เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้จาก ทุกที่ ทุกเวลา 
โดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ทดแทนวิธีการรับเข้าวิธีรับตรงเดิมซึ่งต้องเดินทางมาสมัครที่
มหาวิทยาลัยฯ เป็นการเพ่ิมโอกาสการสมัคร ทั้งผู้สมัครยังสามารถตรวจสอบกระบวนการพิจารณา
เอกสาร และตรวจสอบผลการสมัคร ผ่านทางช่องทางเดียวกับช่องทางการสมัคร ท าให้เกิดความสะดวก
ต่อผู้สนใจสมัคร 
3. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมีการสรุปการด าเนินรับในปีที่ผ่านมา ทบทวน
สรุปบทเรียนจากปัญหาการด าเนินงาน และวิเคราะห์แนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีการระบุความรู้ที่
จ าเป็นที่ต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้งานรับสมัครนักศึกษาใหม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (Quota online) เพ่ือ
ด าเนินงานพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยจัดให้มีการจัดท าแผนการด าเนิน การติดและ
รายงานผล การสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาระบบฯ 

3. พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (Quota online) โดยใช้ วงจรกรพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) เป็นมาตราานกระบวนการในการพัฒนาระบบรับสมัครโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) ประกอบด้วย  
1.1) การศึกษาข้อเท็จจริงและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือ

ใช้ก าหนดขอบเขตการด าเนินโครงการ 
1.2) การพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
1.3) การศึกษาความเป็นไปได้ ของแต่ละทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
1.4) การจัดท าแผนการพัฒนาระบบ ตามวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้บริหารอนุมัติ ซึ่งจะ

ก าหนดรายละเอียดและระยะเวลาการด าเนินงาน รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละ
ขั้นตอน 

 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Phase) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ  
เป็นการรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้ใช้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ และน ามาวิเคราะห์เป็นความ
ต้องการของระบบที่จะพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้งานในองค์กร โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 

2.1) การรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (User Requirement) เช่น การศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติงาน การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆการสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม การสังเกตเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบ (System Requirement) จาก
ผลสรุปความต้องการใช้งานระบบที่ได้รวบรวมไว้แล้ว นักวิเคราะห์ระบบพิจารณาว่าความต้องการส่วนใด
ที่ควรจะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศและความต้องการส่วนใดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความส าคัญเร่งด่วน
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ในการพัฒนาเป็นฟังก์ชั่นเพ่ือใช้งานในโครงการนี้ ซึ่งเอกสารส าคัญที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ ข้อก าหนด
เกี่ยวกับความต้องการของระบบ (System Requirement Specification: SRS) 

3) ขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบเชิง
ตรรกะ เป็นการก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบให้สอดคล้องกับ SRS โดยไม่
ค านึงถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบ กิจกรรมย่อยในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้ 

3.1) การออกแบบในรูปแบบของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) 
3.2) การออกแบบในส่วนของรูปแบบการน าเข้าข้อมูล (Input) 
3.3) การออกแบบในส่วนของกระบวนการท างาน (Process)  
3.4) การออกแบบในส่วนของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)  

4) ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบเชิง
กายภาพ เป็นการน าผลจากการออกแบบเชิงตรรกะมาระบุลักษณะของการท างานของระบบทางกายภาพ 
โดยประกอบด้วย 

4.1) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม 
4.2) การออกแบบาานข้อมูลระบบ 
4.3) การออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม 
4.4) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Login) การ

เข้ารหัสข้อมูลส าคัญ เช่น รหัสผ่านผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น 
5) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Implementation Phase) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

โดยการน าผลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบมาท าให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ได้
จริง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

5.1) การเขียนโปรแกรม เพ่ือให้ได้ระบบที่สามารถท างานได้จริงที่ได้ออกแบบระบบ
ไว้แล้ว 

5.2) การทดสอบระบบ โดยด าเนินการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Functional 
Testing) และทดสอบโดยผู้ใช้งานระบบ (User Testing) เพ่ือเป็นการทดสอบหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น รวมถึงการทดสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานที่ระบุไว้ใน SRS หรือไม ่

6) ขั้นตอนการติดตั้งและการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย 
6.1) การติดตั้งระบบ โดยการติดตั้งระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม โดยการติดตั้งที่เครื่องให้บริการ (Server) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการและความสะดวกในการดูแล และปรับปรุงแก้ไข 

6.2) การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลส าหรับผู้ใช้งายในระบบใหม่ 

6.3) การจัดท าเอกสารของระบบ ประกอบด้วยคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือการติดตั้ง
ระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ 
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6.4) การฝึกอบรมการใช้งานระบบ เป็นการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน

ระบบ ในขั้นตอนนี้อาจให้ผู้ใช้งานระบบประเมินผลการใช้ระบบในเบื้องต้นด้วย เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ข้อก าหนดใน SRS 

4  การประเมินผลระบบ โดยการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรับสมัคร
นักศึกษา ในทุกรอบการใช้งาน เพ่ือติดตามผลว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีส่วน
ใดที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของผู้ใช้งาน รายงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานหรือนโยบายของผู้บริหาร 

 

4.  ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
4.1 ประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

1) มีระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (Quota online) ใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม ่
แบบออนไลน์ทดแทนวิธีรับตรงสมัครด้วยตนเองของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานม วิทยาเขต
สกลนคร 

2) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (Quota online) สามารถลดข้อจ ากัดของงานรับสมัครนักศึกษาวิธี
เดิมได้ ดังนี้ 

2.1) ช่วยลดข้อจ ากัดการสมัครด้านสถานที่ ท าให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้จากทุกที่ผ่าน 
ระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงภัยในการเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัย สามารถอ านวยความสะดวกต่อ
การสมัครของผู้สนใจสมัครได้มากถึง ร้อยละ 70 (เปรียบเทียบจากจ านวนผู้สมัครผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์:แผนการรับนักศึกษา) 

2.2) ช่วยลดข้อจ ากัดการสมัครด้านเวลา ในมิติของผู้สมัคร มีความสะดวกในการสมัคร 
เนื่องจากสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในมิติของกระบวนการท างาน 
สามารถประมวลผลข้อมูลการสมัครได้แบบ Real time และได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความ รวดเร็ว ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 

2.3) ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ท าให้ลด 
การใช้กระดาษได้เป็นจ านวน ลดการสูญหายของเอกสาร ลดภาระการเก็บรักษาเอกสาร และประหยัด
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการรับสมัครได้ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานวันหยุดราชการเพ่ือรับสมัคร
นักศึกษา 

 3) ผู้สมัครมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  
( �̅� ) = 4.68 และ S.D. = 0.63 คิดเป็นร้อยละ 75.59 ของผู้ใช้งานระบบฯ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
65 คน 
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4.2 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญ  การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้สมัคร การพัฒนาระบบระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ จึงได้รับ
การสนับสนุนและการผักดันให้เกิดความส าเร็จจากผู้บริหาร 

2. ความร่วมมือร่วมแรงของบุคลากร  บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายผู้สอนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ร่วมถอดบทเรียนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งยังร่วมเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนารับสมัครออนไลน์ และให้ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ รอบ
การสมัคร 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ ของบุคลากรจากหลากหลายสายงาน เข่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ เจ้าหน้าที่แผนกงานทะเบียนฯ ซึ่งมี
ประสบการเกี่ยวกับงานรับสมัคร  อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีประสบการในการแนะแนวการศึกษาและคุณสมบัติ
ผู้สมัคร ร่วมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็น จึงได้ SRS (Software Requirements Specification) 
ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การติดตาม ประเมินผล และทบทวนการด าเนินอย่างต่อเนื่อง การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบฯ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เนื่องจากท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้
ระบบฯ และข้อเสนอและท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 

4.3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
จากการด าเนินงานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ปัญหาหลักที่พบ มากที่สุด คือ ความไม่

เสถียรของระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขาดการเชื่อมต่อท าให้ผู้สมัครส่วนหนึ่งไม่สามารถสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงยังมีผู้สมัครบางส่วนจ าเป็นต้องมาสมัครด้วยเอง เนื่องจากไม่มั่นใจว่าระบบ
เชื่อมต่อเครือข่ายจะกลับมาใช้งานได้เมื่อได ซึ่งอาจท าให้พลาดการสมัครได้ 
 
5. ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 5.1 ผลส าเร็จของงาน 
  การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ (Quota online) ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร ขึ้นใช้เพ่ือรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการสมัครวิธี
รับตรงสมัครด้วยตนเอง สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ท าให้ผู้สมัครสามารสมัครได้จากทุกท่ี 
ทุกเวลา และด้วยความยืดหยุ่นของระบบฯ ที่ให้สมัครสามารถ ท าการอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการ
สมัครได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ JPEG ทั้งยังสามารถแนบเอกสารในระบบ
ได้ในภายหลังจนกว่าจะครบถ้วนได้ ท าให้ผู้สมัครเกิดความสะดวกในการแนบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับสมัคร
สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ท าให้เกิดความรวดเร็วและผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการพิจารณาได้ในเวลาเพียง 6 – 12 ชั่วโมง วันก็สามารถทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้  
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และสามารถตรวจสอบผลการสมัครผ่านระบบได้โดยตรง ทั้งยังลดภาระในเก็บการรักษาเอกสาร ลด
ระยะเวลาประมวลผลเอกสาร และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษได้เป็นจ านวนมาก 
 5.2 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ (Quota online) ใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ 
สามารถเป็นต้นแบบระบบรับสมัครนักศึกษาให้หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ หรือสามารถเป็นแนวปฏิบัติในการน า
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้ 

2. การประยุกต์ใช้ Facebook Messenger เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร การสอบถาม และ 
การตอบปัญหาของผู้สมัคร ท าให้เกิดความสะดวกในช่องทางการสื่อสาร และสามารถสอบถามผ่านทาง
หน้าจอการสมัครได้ตรง 

3. จากการด าเนินงานจัดการความรู้ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษา ด้วย  
ระบบรับสมัครออนไลน์ (Quota Online) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท า
ให้ได้ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ใช้เป็นคู่มือมาตราานการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของหน่วยงานอื่นๆ 
 
เอกสารประกอบผลงาน (เช่น เล่มผลงาน, ภาพถ่าย, VDO, อื่น ๆ) 

1. ภาพประกอบผลงาน 
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2. หลักาานแสดงการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการของวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) 

เจ้าของผลงาน : น.ส.มณฑิรา  พรมดี 
ผู้ร่วมด าเนินการ : น.ส.กมลวรรณ  สันหนองเมือง 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 

บทคัดย่อ 
 การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ    
ตามหลักการของวงจรเดมิง (Deming Cycle) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของ
วงจรเดมิง (Deming Cycle) โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ตามหลักการของวงจรเดมิง (Deming 
Cycle) หรือ PDCA โดยจากผลการศึกษา พบว่า การวางแผนโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกส่วน นับว่าเป็นพันธกิจหลักที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน บุคลากร และคณะฯให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการของวงจรเดมิง หรือ PDCA เป็นหลักการที่สะท้อนผลการ
ท างานชองแต่ละขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงการท างานเป็นระยะเพ่ือให้การด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มากที่สุด ทั้งนี้ในส่วนด้านความท้าทายใหม่ ผู้ศึกษาเสนอ
ถึงการเพิ่มคณะกรรมการย่อยเพ่ือดูแล ความเชื่อมโยงตามตัวชี้วัด และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่กระบวนการเสนอโครงการ สรุปผล และสะท้อนผลตามตัวชี้วัด และการเพ่ิม
การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการติดตามการด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และการก ากับดูแล 

หลักการและเหตุผล 
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนั กถึงความส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณ เงินรายได้ส าหรับการวางแผนโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ภายในคณะอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยที่ผ่านมาการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ส าหรับการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น ในด้านผลการ
ด าเนินโครงการมุ่งให้สามารถตอบตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และการตรวจประเมิน SAR (Self-Assessment Report) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้
วางแผนโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาการวางแผนโครงการที่ซ้ าซ้อน หรือไม่
บรรลุผลครบทุกตัวชี้วัด อีกทั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2561 วันที่  
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23 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 
ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/เทียบเท่า นั้น โดยให้คณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ
จัดการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 100 คะแนน ในปี 2562 
 ด้วยเหตุนี้ทางแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าหลักการของวงจรเดมิง 
(Deming Cycle) เพ่ือใช้ในการวางแผนงาน/โครงการ ซึ่งหลักการของวงจรเดมิงมีการตรวจสอบ
ประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน 
และสะท้อนผลเพ่ือการ พัฒนาและเชื่อมโยงผลการด าเนินโครงการเข้าสู่การตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน
และด าเนินโครงการทุกส่วน รวมถึงเพ่ือให้ผลการตรวจประเมินด้านผลการด าเนินโครงการสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
การตรวจประเมิน SAR (Self-Assessment Report) เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของวงจร
เดมิง (Deming Cycle) 

เครื่องมือการจัดการความรู้ 
ค าจ ากัดความ 
 หลักการของวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ PDCA เป็นเครื่องมือในการใช้ในการบริหาร
องค์การให้มีคุณภาพ โดยน าระบบ PDCA เข้าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอน 4  
ประการดังนี้ 
 P = Plan คือ  ขั้นตอนการวางแผน 
 D = DO  คือ  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 C = Check คือ  ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 
 A = Action คือ  ขั้นตอนการสะท้อนผล โดยหากไม่บรรลุแผนให้หาสาเหตุและวางแผน
แก้ไขใหมแ่ตห่ากบรรลุแผนให้รักษามาตราานไว้ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย 
ที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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หลักการ 

1) การวางแผน 
 1.1) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาสะท้อนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และ
ประเด็นตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผล หรือปัญหาที่พบในการด าเนินงาน เพ่ือการวางแผนไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก
ครั้ง 
 1.2) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาค านวณค่า FTES จริง โดยเปรียบเทียบจากประมาณ
การรายรับของนักศึกษาของแต่ละสาขา ซึ่งใช้วิธีการดังกล่าวเนื่องจากเพ่ือให้แต่ละสาขาค านึงถึงการจัด
โครงการวัตถุประสงค์ในการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษา โดยการวางแผนโครงการอ้างอิงจาก
รายละเอียดโครงการที่จะสามารถน าประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติและจากประมาณ
การวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 1.3) แต่ละสาขาส่งโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 ให้ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.4) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สรุปโครงการและท าตารางการเชื่อมโยงโครงการ                      
ตาม การตรวจประเมิน SAR (Self-Assessment Report) และการตรวจประเมินด้านผลการด าเนิน                 
โครงการ สามารถบรรลุตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560- 2564) และเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลส าหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 1.5) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบการใช้งบประมาณของโครงการในแผน 
ปัจจุบัน กับผลการด าเนินงานโครงการเดิมในปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการเดิม/โครงการต่อเนื่อง หรือ 
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน)   
 1.6) จัดสรรโครงการตามแบบฟอร์มคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ โดยผ่าน                
ความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ  

2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.1) ผู้รับผิดชอบโครงการ ทบทวนแผนการด าเนินโครงการ โดยหากมีแนวทางการพัฒนา
โครงการเพ่ือให้สามารถบรรลุผลตัวชี้วัดได้อย่างครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบาย เศรษากิจ สังคม ผู้รับผิดชอบโครงการเสนออนุมัติเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 2.2) ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งส่งรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการให้ฝ่าย
แผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องระบุข้อมูลความสอดคล้องกับองค์ประกอบของ SAR 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 3) ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล  
 3.1) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น ารายงานผลการด าเนินโครงการเข้าวาระการ
ประชุม ซึ่งรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรายงานปัญหา แนว
ทางการแก้ปัญหา และรับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะกรรมการคณะ 
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 3.2) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้านปัญหา แนวทางการ
แก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส าหรับสาขา                       
ในการวางแผนโครงการครั้งต่อไป 
 3.3) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องมาใช้                     
เป็นข้อมูล เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามการตรวจประเมิน SAR         
(Self-Assessment Report) และการตรวจประเมินด้านผลการด าเนินโครงการสามารถบรรลุตัวชี้วัด                 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

 4) ขั้นตอนการสะท้อนผล  
 4.1)  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลผลการด าเนินโครงการสะท้อนกลับให้
สาขา เพ่ือเปรียบข้อมูลให้ทราบถึงผลการบรรลุตัวชี้วัดของโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละสาขา 
รวมถึงสรุปข้อมูลด้านปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 4.2)  แต่ละสาขาใช้ข้อมูลสะท้อนกลับของผลการด าเนินโครงการ เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินโครงการในปีถัดไป 

อภิปรายผลที่สร้างคุณค่าและปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 

 จากแนวทางการจัดการความรู้ การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการของวงจรเดมิง (Deming Cycle) โดยการมาปรับใช้ในกระบวนการท างาน
ภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น หลักการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติการวางแผน
โครงการ งบประมาณรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นและเป็นแนวปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมด้านการจัดการองค์ความรู้เพ่ือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ซึ่งการวางแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายในคณะฯ ต้องร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ รวมถึง
ตรวจสอบการด าเนินการเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
การวางแผนโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกส่วน นับว่าเป็นพันธกิจ
หลักที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน บุคลากร และคณะฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หลักการของวงจรเดมิงหรือ PDCA เป็นหลักการที่สะท้อนผลการท างานชองแต่ละขั้นตอน ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงการท างานเป็นระยะเพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆมากที่สุด  

 จากผลการวางแผนโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดท าขึ้ นในปี พ.ศ. 2561                  
พบว่า โครงการในความรับผิดชอบของแต่ละสาขา ครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                   
และองค์ประกอบการตรวจประเมิน SAR (Self-Assessment Report) รวมทั้งความสอดคล้องคลัสเตอร์   
สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโลจิสติกส์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดโครงการ ในส่วนของ       
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา                                
เพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ เป็นการเน้นผลสัมฤทธ์ที่สามารถพัฒนาผู้ เรียนในการ                              
เป็น  บัณฑิตนักปฏิบัติ คณาจารย์ และบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

ความท้าทายใหม่ 

 ขั้นตอนการวางแผน : เพ่ิมคณะกรรมการย่อยเพ่ือดูแลความเชื่อมโยงตามตัวชี้วัด และผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่กระบวนการเสนอโครงการ สรุปผล และสะท้อนผล
ตามตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน : เพ่ิมการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการติดตามการด าเนินโครงการ             
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการก ากับดูแล เช่น การตรวจสอบสถานการณ์ขออนุมัติ
โครงการ ก าหนดการส่งรูปเล่มภายหลังจากการด าเนินโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
ตรวจสอบได้แบบออนไลน์ เป็นต้น 

 ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล : การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยพิจารณาตัวชี้วัด
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงความเชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชน วิสาหกิจ เป็นต้น 

 ขั้นตอนการสะท้อนผล : การสะท้อนผลข้อมูลโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการย่อย                      
และคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งสองส่วนเพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ กรณีศึกษา โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษา์ขันหมากเบ็งเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แก่เยาวชนรุ่นใหม่ 

เจ้าของผลงาน : นางสาวเบญจมาศ  ทินบุตร ,นางสาวลีนมน  แสนทวีสุข   
นางสาวชัญญา ดวงชาญ  

ผู้ร่วมด าเนินการ : ว่าที่ร้อยตรีพลนิกรณ ์ไสวงาม, นางดุษชเา  ศรีจันทร์อินทร์ 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า  
จากการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  พบว่า การด าเนินงานโครงการมักจะเกิดปัญหา 

ในเรื่องการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นหัวหน้าโครงการที่เพ่ิงได้รับการจัดสรร
งบประมาณครั้งแรก  เกิดความไม่เข้าใจระบบงานด้านเอกสาร แผนกบริการวิชาการ จึงได้จัดท าขั้นตอน
งานด้านเอกสารเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ให้ค าปรึกษากับหัวหน้าโครงการเพ่ือเกิดความเข้าใจอันดี  
และการเข้าไปมสี่วนร่วมในการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ให้การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้งานแต่ละขั้นตอนใช้เวลาต่ าที่สุดและประหยัดเวลาในการท างานให้สั้นลง  
   ลดความสูญเสียโดยไม่จ าเป็น 

 
วิธีการด าเนินงาน PDCA 

 

ด าเนินการตามขั้นตอน PDCA  มีการประชุมวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกันกับคณะด าเนินงานโครงการ  และ
หารือถึงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ มีการมอบหมายงานให้
คณะด าเนินงานแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละส่วน  และผู้
ประสานงานโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารและให้
ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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เครื่องมือในการบริหารจัดการ  
1. Gantt Chart 
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Data Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Check list 
    

วดป. รายการ รหัส Checklist 

  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ RSPG-01   

  ขออนุมัติด าเนินโครงการ อพ.สธ. RSPG-02   

  แบบฟอร์มตรวจร่างค าสั่ง/ประกาศ   RSPG-03   

  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการภายนอกเขตพื้นท่ี RSPG-04   

  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการภายในจังหวัด RSPG-05   

  รายงานขอซื้อพัสด ุ RSPG-06   

  รายงานขอจ้างพัสด ุ RSPG-07   

  สัญญาการยมืเงิน RSPG-08   
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ RSPG-09  

 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร RSPG-10  

 ขอเรียนเชิญเป็นผู้ช่วยวิทยากร RSPG-11  

Input 
 
1.วันที่ด าเนินงาน : 18 ก.พ. 62 
2.สถานที่ด าเนินงาน : โรงเรียนบ้านม่วง 
ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง             จ.ขอนแกน่ 
3.ชื่อวิทยากร : ภายนอก/ภายใน 
4.รายชื่อผู้เขา้ร่วมอบรม 
5.ชื่อผู้ติดต่อ/โทร. 
6.ตารางอบรม/การเดินทาง/ง.8/
หนังสือแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 
7.หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 
 
 

Processing 
แบบฟอร์มที่เกีย่วขอ้ง 

 
 

Output 
 

1. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ถ้า
มี) 
2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ/ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ/ยืมเงินโครงการ/ขออนุมัติรถยนต์มหาวิทยาลัย
พร้อมคนขับรถ 
(4M = Man+money+machine+method) 
3. ค าสั่ง 
4. บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง 
5. บันทึกขอยืมเงิน 
6. หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก+แบบตอบรับ 
7. บันทึกเชิญวิทยากรภายใน+แบบตอบรับ 
8. ค ากล่าวต้อนรับ/กล่าวรายงาน 
9. ค ากล่าวเปิดพิธี 
10. ก าหนดการส าหรับพิธีกร 
11. เกียรติบัตร 
12. เอกสารประกอบการอบรม (ถ้ามี) 
13. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
14. ใบลงทะเบียนส าหรับวิทยากร 
15. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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วดป. รายการ รหัส Checklist 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ RSPG-12  
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี RSPG-13   
  แบบฟอร์มตารางการอบรมพร้อมตัวอย่าง RSPG-14   
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ RSPG-15   

  แบบฟอร์มใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ/วิทยากร RSPG-16   
  ค ากล่าวเปดิพิธี (ส าหรับประธาน) RSPG-17   
  ค ากล่าวต้อนรบั (ส าหรบัเจ้าของสถานท่ี) RSPG-18   
  ค ากล่าวรายงาน (ส าหรับหัวหน้าโครงการ) RSPG-19   
  ก าหนดการ (ส าหรับพิธีกร) RSPG-20   
 เอกสารประกอบการอบรม  RSPG-21  
 แบบประเมินความพึงพอใจ RSPG-22  
  เกียรติบตัร RSPG-23   
  ใบส าคัญรับเงิน RSPG-24   
  แบบฟอร์มการรายงานวัสดุคงเหลอื RSPG-25   

  บันทึกขอส่งเล่มรายงานฉบับสมบรูณ ์ RSPG-26   

 
  

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการวางแผนงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน  ท า
ให้การบูรณาการทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการบริการวิชาการ  ระหว่างคณาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น โดยกระบวนการด้านงานเอกสารมีเจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ  เป็น
ผู้ด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
หัวหน้าโครงการ เกิดความคล่องตัวจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน
ให้สั้นลง ลดความสูญเสียโดยไม่จ าเป็นและที่ส าคัญที่สุด เกิดความประทับใจในการบริการจากหน่วยงาน
สายสนับสนุน  ท าให้การด าเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ชื่อผลงาน : The QA Success Story 
เจ้าของผลงาน :  นางสาวลักขณา  ช้างแก้ว 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นางสาววารุณี  บุตรงาม และทีม QA ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์          
ชื่อหน่วยงาน : แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า 
จากประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรภายในวิทยาเขตสุรินทร์ เกิดการสั่งสมประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ภายในตนเอง และคาดหวังว่าจะน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชน แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ท าการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ผลลัพธ์เป็นบริบทซึ่งสะท้อนปัจจัยความเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม การ
ติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ข้อสรุปนี้จะได้น าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พ่ือให้เกิดประโยขน์กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
ต่อไป 

 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยเริ่มจากการ

ตระหนักในความส าคัญ ความจ าเป็น แล้วให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามตรวจสอบ 
และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ โดยใช้
แนวคิดของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร ระดมความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศักยภาพของบุคลากรที่มีความพร้อมต่อ
การน าการจัดการความรู้มาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบอกเล่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติงาน น ามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขร่วมกันและเป็นไปอย่างถูกต้อง ท าให้ผลการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการที่จะสนับสนุน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จนั้น เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
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QA 

Succe

1. Attitude 

4. Leadership 

2. Participation 

3. Communications 5.Learn and 
Growth

6. QA Precess 

 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ผลลัพธ์เป็นบริบท

ซึ่งสะท้อนปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (Attitude) 

การที่บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีส่วนช่วยให้ผล
การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย ท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ ท าให้บุคลากรเล็งโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่างานประกัน
เป็นภาระและมีเวลาปฏิบัติงานของตนเองน้อยลง เป็นการสร้างความยุ่งยากเรื่องเอกสาร และอึดอัดเพราะต้อง
เตรียมรับการประเมิน ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ด าเนินการดังนี้ 
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2. การมีส่วนร่วม (Participation) 

การที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ย่อมส่งให้บุคลากรรู้สึกว่า
ตนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อ
ถูกถามว่า “อะไรคือปัจจัยความส าเร็จขององค์กรในการประกันคุณภาพการศึกษา” บุคลากรส่วนใหญ่

แสดงความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร และการท างานร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่ง
ไม่ เ พียงแค่การแต่งตั้ งค าสั่ ง ให้บุคลากร
รับผิดชอบตัวบ่งชี้เท่านั้น แต่ส านักงานวิทยา
เขตสุรินทร์ได้แต่งตั้ งให้บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ
ประกั น คุณภ าพกา รศึ กษ า ให้ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จอีกด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมมี

ความแตกต่างกันไป ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 บุคลากรระดับปฏิบัติการ มีส่วนร่วมตามหน้าที่รับผิดชอบที่จะเตรียมการเขียน SAR 

เตรียมหลักาานการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด บุคลากรระดับปฏิบัติการอีกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะ
รับผิดชอบตัวชี้วัดบางข้อ ตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจของงาน เป็นการดึง
ศักยภาพของแต่ละคนออกมา ท าให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 ผู้อ านวยการ เป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในด้านการควบคุมให้การเตรียมการของตัวชี้วัด
ต่างๆ บรรลุผลที่คาดหวัง เป็นผู้มีความเข้าใจตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถที่จะให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์ประจ าเดือน เพ่ือก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ และรายงานปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 

2.3 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ในาานะผู้บริหารสูงสุด มีความส าคัญมากในการท าให้
บุคลากรเกิดการร่วมแรงร่วมใจ และก้าวเดินไปอย่างถูกทิศถูกทางตั้งแต่เริ่มต้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจัยแหล่งความส าเร็จอีกประการหนึ่งคือ การที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการก ากับดูแล 
สนับสนุนที่เหมาะสม  
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3. การติดต่อสื่อสาร (Communications) 
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ดี จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งที่ เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรหลากหลายช่องทางพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย หลีกเลี่ยงการไม่
รับรู้ ไม่เห็น ส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษกันไปมา ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จึงสร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทราบความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ การแจ้งเวียน
หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การใช้แอพลิเคชั่นไลน์สร้างกลุ่ม และการ
เปิดเพจเฟสบุ๊ค เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และใช้เป็นอีกหนึ่ง
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ช่องทางในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ไลน์กลุ่มประกันคุณภาพฯ    เพชเฟสบุ๊คประกันคุณภาพฯ 
 

4. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Leadership) 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นทักษะ

กระบวนการท างานที่ดีด้วยกระบวนการ PDCA มีความเป็นระบบชัดเจน เพ่ิมมิติการมองผลลัพธ์มากขึ้น 
เป็นแกนหลักในการท าให้เกิดความร่วมมือ ผลักดันให้การด าเนินงานเป็นไปโดยสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็น
ผู้ให้ข้อมูล ให้ค าแนะนะ และช่วยเหลือสนับสนุนทุกด้าน ถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่บุคลากร ตลอดจนการเปิด
โอกาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งเป็นการผลักดัน
ให้บุคลากรสร้างผลงานซึ่งตอบสนองตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
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5. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง (Learn and Growth) 

ในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
งานให้ไปถึงเป้าหมาย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรของส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะด้านการท างานที่เป็นระบบ โดยมีความรู้สึกว่างาน
ประกันคุณภาพมันจะค่อยๆ แทรกซึมเข้ามา ท าให้คุ้นชินและมีระบบต่างๆ ท าให้การท างานมีแผนและมี
ระบบมากยิ่งขึ้น มีการท างานที่เป็น step อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
ระเบียบจากประสบการณ์ ทั้งนี้ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มีการเสริมพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ระหว่างปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็น มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานต่างสายต่างฝ่าย เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นน ามาซึ่งแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 
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6. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Precess) 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560 
ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับการจัดอันดับ (Ranking) ระดับส านัก มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 1 ทั้ง 2 
ปีการศึกษา น ามาซึ่งความภาคภูมิใจที่สามารถคงไว้ซึ่งการเป็นส านักที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างต่อเนื่อง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่ว่า หน่วยงานมีระบบการจัดการเรื่องการประเมินกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างไร ซึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งของการตรวจประเมินคือ การที่ตัวชี้วัดมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง ท าให้หน่วยงานต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จึงสรุปได้ดังนี้ 

6.1 ต้องมีการจัดการเอกสารและหลักาานต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ อ่านเข้าใจง่าย มี
ความสอดคล้อง มีเหตุผล มองเห็นที่มาที่ไป แล้วเตรียมการซักซ้อมการตรวจประเมิน เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน
ของหน่วยงานอีกครั้ง แล้วน าปรับปรุง แก้ไข ก่อนการประเมินจริง 

6.2 การเตรียมการตรวจประเมิน เริ่มต้นที่ตัวชี้วัดว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร และดูที่
ผลงานว่ามีอะไรบ้าง น ามาจัดให้เข้าที่เข้าทาง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินและผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินเข้าสู่การท า
แผนครั้งต่อไป 

 ลงพื้นที่ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน 

 Internal Audit  

สื่อสารกับบุคลากร 

 ประชุมแจ้งข้อมูล 
 อบรมให้ความรู ้
 ถ่ายทอดตวัชี้วดั 
 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ก ากับ ตดิตาม 
 ผู้รับผิดชอบหลัก 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

รับการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ 

สรุปผลและก าหนดแนวทางแก้ไข 
พิจารณาเอกสารหลักฐานให้
เป็นไปตามเกณฑ ์

 เขียน SAR 
 วิพากษ์ SAR พร้อม

หลักฐาน 
 จัดเตรยีมหลักฐาน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปกีารศึกษา 2559 (Ranking) 

   
หน่วยงานสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย จัดล าดบั 

ส านักงานอธกิารบด ี 1.85 6 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.35 1 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.03 3 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 3.86 4 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 4.35 1 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 3.71 5 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 4.10 2 

 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปกีารศึกษา 2560 (Ranking) 

   

หน่วยงานสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย จัดล าดบั 

ส านักงานอธิการบด ี 3.60 7 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 2 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 4.13 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.08 5 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร ์ 4.43 1 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 3.71 6 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 4.24 3 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เราจึงได้ผลลัพธ์เป็นบริบทซึ่ง

สะท้อนปัจจัยความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความภาคภูมิใจให้เราชาว
วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นอย่างมาก ปัจจัยความส าเร็จเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม 
การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ได้
เกิดขึ้นโดยคนใดคนหนึ่งช่ัวข้ามคืน แต่เกิดจากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว สร้างสรรค์ สั่งสม สีบสานความเป็น
คุณภาพมาโดยตลอด  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายที่รอเราอยู่ คือ ท าอย่างไรจึงจะได้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สมกับค ากล่าวท่ีว่า “คุณภาพ มีชีวิต ต้องอุทิศ และทุ่มเท” 
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ชื่อผลงาน : ระบบค้นหาห้องสอบ : ส านักศึกษาทั่วไป 
เจ้าของผลงาน : นายกุลวรรธน์ ธงก่ิง 
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : แผนกงานเทคโนโลยีสานสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ส านักศึกษาทั่วไป                        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า 

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ส านักศึกษาทั่วไป ได้ท าการพัฒนาระบบค้นหา
ห้องสอบเพ่ือลดขั้นตอนการเข้ามาสอบถามข้อมูลห้องสอบและตารางสอบของนักศึกษา โดยการจัดสอบ
ปกตินั้นนักศึกษาจะต้องตรวจเช็คตารางสอบ และรายชื่อโดยเข้ามาดูที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเป็นวิชาพ้ืนาานที่
นักศึกษาทุกคณะต้องเรียน ท าให้มีนักศึกษาเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับตารางสอบ การค้นหาห้องสอบ รวมถึง
การสอบถามไปยังอาจารย์ผู้สอน ซึ่งหากไม่มีการเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาก็จะไม่สามารถรู้ห้อง
สอบได้  

โดยการด าเนินงานเริ่มจากการร่วมจัดสอบกับแผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร  เพ่ือดู
วิธีการท างานในการจัดสอบแต่ละครั้ง และจัดตั้งทีมพัฒนาระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบที่จะสามารถท างานได้เหมาะสม พร้อมทั้งการจัดเวทีเสวนา มีการเชิญ
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการบริหารการจัดสอบและประยุกต์ใช้
งานระบบให้เหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาและค าแนะน าที่ได้รับมาจากผู้มีประสบการณ์ท าให้รู้
ว่าการด าเนินการดังกล่าวดีที่สุด 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

ส านักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รับผิดชอบบริหารจัดการงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีการด าเนินงานหลายส่วน เช่น งานจัด
ตารางเรียนตารางสอน งานจัดสอบ งานวัดผลประเมินผล งานเทียบโอนผลการเรียน งานสอบเทียบโอน
ความรู้ งานดูแลห้องเรียนและสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน งานพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา งานพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมถึงการพัฒนาระบบริหารจัดการการศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

ดังนั้น ส านักศึกษาทั่วไป แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ขอ งก า ร พัฒ นา ร ะบบ บริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  หมวดวิ ช า ศึ กษ า ทั่ ว ไ ป  ใ ห้ มี ค ว ามทั น ส มั ย  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย ส านักศึกษาทั่วไป จึงได้พัฒนาระบบค้นหาห้องสอบ ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 



125 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 
 

 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วย พร้อมทั้งยังเป็นการให้
นักศึกษาได้ปรับตัวให้เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีเป็น ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี จะ
ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้อีกด้วย    

โดยก่อนมีการพัฒนาระบบค้นหาห้องสอบ แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ได้
พบว่าเมื่อถึงช่วงเวลาจัดสอบจะมีนักศึกษาจ านวนมาก เข้ามาดูรายชื่อก่อนเข้าสอบบริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกว่าจะหาพบหรือกว่าจะถึงรอบที่นักศึกษาที่มาสายจะหาชื่อของตัวเองเจอนั้นก็เลย
เวลาสอบมาพอสมควรแล้ว แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จึงได้พัฒนาระบบค้นหาห้อง
สอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลได้ง่าย แม้จะมีเพียงสมาทโฟนก็สามารถดูห้องสอบของตนเองได้ 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

ผู้พัฒนาได้น าหลักการท างานของ KM Tools มาใช้ในการด าเนินการดังนี้ 
 1. การถ่ายทอดความรู้โดนการเล่าเรื่อง (Storytelling) ผู้พัฒนาได้รับการเรียนรู้วิธีการ 
และขั้นตอนการท างานการจัดสอบ รวมถึงการเก็บข้อมูลอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา จากแผนกงานวิชาการ
และบริหารหลักสูตร  
 2. จัดตั้งเวทีเสวนา (Dialogue) โดยมีเจ้าหน้าที่จัดกลุ่มพูดคุยเพ่ือรวมทีมพัฒนาระบบ 
ข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ตัวแทนแต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่ 
ประจ าสาขาวิชา โดยรับข้อมูลตรงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
 3. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ทีมพัฒนาระบบได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
จากอาจารย์และรุ่นพ่ีที่มีประสบการในการพัฒนาระบบ และร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างและ 
ออกแบบระบบการจัดตารางเรียน ตารางสอบ  
 4. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) มีการเรียนรู้ โดยอาศัยข้อมูล 
ความส าเร็จและความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ท าการสอบถามไปยัง  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวมถึงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาข้อมูล
เพ่ิมเติมและร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีสิ่งใดที่ควรเพ่ิมเติมและปรับใช้งานให้กับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
ขึ้นด้วย 
 5. สภากาแฟ (Knowledge Cafe) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนโครงสร้างระบบ
เดียวกัน ท าให้มองเห็นจุดบอดของระบบ รวมถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรั บปรุง 
ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและแก้ไขปัญหาการแก้บัคซ้ าซ้อนได้อย่างดียิ่ง 
 6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) หลังจากที่ระบบพัฒนาแล้วเสร็จจึงได้มีการ
ทดสอบใช้งาน โดยให้แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร ได้ทดลองใช้งานดูพบว่าระบบสามารถ
สนับสนุนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งผู้ใช้งานยังสามารถ 
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สอนการใช้งานให้กับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันได้ อีกทั้งค าแนะน าส าหรับปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้
ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 ผลจาการด าเนินงาน การพัฒนาระบบค้นหาห้องสอบ : ส านักศึกษาทั่วไป เป็นผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดี กล่าวคือ ทีมพัฒนาระบบได้มีการจัดการความรู้ร่วมกับอาจารย์ บุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรของ
คณะ บุคลากรประจ าสาขาวิชา ท าให้เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนนักศึกษาเท่านั้นยังมีส่วน
หลังบ้านที่คอยสนันสนุนคณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อีกด้วย  

ดังภาพประกอบที่ 1 การน าข้อมูลระบบค้นหาห้องสอบมารวมอยู่กับระบบสนันสนุนอื่นๆ 
 

 
 

ผลที่ได้คือลดขั้นตอนปริมาณการเข้ามาสอบถามข้อมูลของนักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก หลังจากมี
การพัฒนาระบบค้นหาห้องสอบ เข้ามาสนับสนุนท าให้เจ้าหน้าที่มีเวลาปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการได้น าข้อมูลหลังจากจัดท ารายชื่อค้นหาห้องสอบเสร็จสิ้น สามารถน ารายชื่อไปปรับใช้งานกับ
ระบบตรวจข้อสอบได้อีกด้วย 

ปัญหาและอุปรรคที่พบคือเจ้าหน้าที่ต้องจัดท ารายชื่อเพ่ิมอีก 1 ไฟล์เป็นไฟล์รายชื่อส าหรับระบบ
ค้นหาห้องสอบโดยเฉพาะโดยจะเพ่ิมภาระการให้งานให้กับผู้จัดสอบ โดยแนวทางแก้ปัญหาคือทางส านัก
ศึกษาทั่วไปได้ประสานกับทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการ น าออกข้อมูล 
(Export) จาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ESS) ให้สามารถน าข้อมูลออกจากระบบได้ทั้งหมดในครั้ง
เดียวโดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลทีละสาขาวิชาท าให้สามารถช่วยลดกระบวนการท างาน
ของผู้จัดสอบได้ 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ผลส าเร็จของงาน คือ ได้รับระบบค้นหาห้องสอบ : ส านักศึกษาทั่วไป เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงการบริหารงานส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โดยการประยุกต์และบูรณาการน าเข้าข้อมูลไฟล์ Excel.csv มาปรับใช้ในการรับส่งข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังง่ายต่อผู้ใช้งาน ส่งผลให้สามารถลดการเข้ามาสอบถามข้อมูล และเพ่ิมความ
รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแสดงผล และรายงานที่รวดเร็วในการ
ประมวลผล ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาทโฟน เพ่ือให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงความยุ่ งยากและสับสนในการใช้
งาน จากระบบที่มีสามารถน าข้อมูลไปจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารในเชิงนโยบายด้านนวัตกรรมได้
เป็นอย่างดี ซึ่งแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้มีแผนพัฒนาระบบ เพ่ือขยายความสามารถ
ของระบบให้รองรับการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อาจารย์คุมสอบและเชื่อมต่อข้อมูลกับ
ระบบจัดตารางเรียนตารางสอนต่อไป 
 
เอกสารประกอบผลงาน   
 

หน้าของการเข้าระบบค้นหาห้องสอบบนคอมพิวเตอร์ 
 โดยนักศึกษากรอกเพียงรหัสนักศึกษา ระบบก็จะแสดงผลรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมดที่
นักศึกษาต้องสอบ 

 

ภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 2 

หน้าของการเข้าระบบค้นหาห้องสอบบนสมาทโฟน  
โดยนักศึกษากรอกเพียงรหัสนักศึกษา ระบบก็จะแสดงผลรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาต้อง
สอบ โดยระบบจะปรับการแสดงผลเต็มหน้าจอของสมาทโฟนหรือแท๊บเล็ตนั้นๆ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาใน
การกดขยาย หรือหากต้องการกดขยายก็สามารถท าได้ เพราะให้เหมาะสมกับสมาทโฟนทุกรุ่น 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3,4 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 
 

 
หน้าของการเข้าระบบค้นหาห้องสอบบนสมาทโฟน 

โดยนักศึกษากรอกเพียงรหัสนักศึกษา ระบบก็จะแสดงผลรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมดที่
นักศึกษาต้องสอบ เมื่อปรับแสดงผลแบบแนวนอน ระบบก็จะปรับรูปแบบให้อัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องกด
ค้นหาใหม่เพ่ือปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูล 
 

 

ภาพประกอบที่ 5 

หน้าของการเข้าระบบหลังบ้าน (Backent) 
 รูปแบบการจัดเรียงข้อมูลไฟล์ Excel ที่จะท าการอัพโหลดเข้าสู่ระบบโดยการเซฟไฟล์เป็น 
Excel.csv (เป็นนามสกุลส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกข้อมูล Excal ผ่านระบบดิจิทัล) 

 

ภาพประกอบที่ 6 



130 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 
 

 

หน้าของการเข้าระบบหลังบ้าน (Backent) 

 โดยหน้านี้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ค้นหาให้นักศึกษาเองโดยสามารถค้นหาจากช่อง  Search โดยหาก
นักศึกษาจ ารหัสนักศึกษาไม่ได้ เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้ทั้งหมดอาทิ ชื่อ-
สกุล หรือแม้กระทั้งกลุ่มเรียน 

 
ภาพประกอบที่ 7 

 

 
ภาพประกอบที่ 8 
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หน้าของการเข้าระบบหลังบ้าน-ส่วนการอัพโหลดรายชื่อเข้าระบบ (Backent) 

 โดยหน้านี้ เจ้าหน้าที่จ าเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่
จัดเรียงไฟล์ Excel.csv เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการอัพโหลดรายชื่อผ่าน หน้าฟอร์มอัพโหลดรายชื่อ (รูปแบบ
ไฟล์ Excal จากภาพประกอบที่ 6) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 
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CoP4 

การพฒันานักศึกษา 

ภาคบรรยาย    CoP  4  การพัฒนานักศึกษา 
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ชื่อผลงาน : ส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน

ศตวรรษท่ี 21 
เจ้าของผลงาน : นางไกรศรี ศรีทัพไทย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน,นายนพดล หงส์สุวรรณ,น.ส.รัตนา อินทเกตุ,  
น.ส.ขนิษฐา ทุมา 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 
 
บทน า  

บัณฑิตนักปฏิบัติ ในความหมายของราชมงคล ยึดเป็นแนวคิดนั้น ได้น้อมรับมาจาก พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชมงคล ในปี พ.ศ. 
2525 มีใจความตอนหนึ่งว่า “....บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหน้าที่ส าคัญที่จะต้องเป็นก าลังท า
ประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ การที่จะให้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนได้นั้น จะต้องลงมือท ามันอย่างจริงจัง...”  

ความหมายของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี จึงหมายรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝน
ทั้งกายและใจ รวมถึงจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาที่ดีด้วย ที่ส าคัญจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใส่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง เพ่ือให้บัณฑิตได้ใช้
วิชาชีพความสามารถ สรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สาขาวิชา
แพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึง
ได้จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม:ส่งเสริมทักษะการห่อลูกประคบ ที่สามารถสร้างประโยชน์สร้างทักษะวิชาชีพการเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

ตามมาตรา 8 สภาการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การ
วิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (2) 
ควบคุม ก ากับ ดูแล และก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (3) ควบคุมความประพฤติ  จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (4) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การแพทย์แผนไทย (5) ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย (6) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก (7) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม  
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และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก (8) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ของประเทศไทย  

การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี จึงหมายรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งกายและใจ 
รวมถึงจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาที่ดีด้วย ที่ส าคัญจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีการ
พัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใส่ใจศึกษาท้ังทางลึกและทางกว้าง เพ่ือให้บัณฑิตได้ใช้วิชาชีพความสามารถ 
สรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม:ส่งเสริมทักษะการ
ห่อลูกประคบ ที่สามารถสร้างประโยชน์สร้างทักษะวิชาชีพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างแท้จริง 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

วิธีการด าเนินงานได้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถ
พัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินการ (P) ขออนุมัติโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมส่งเสริมการห่อลูกประคบ 

2. การด าเนินการจัดการโครงการ (D) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาชีพ และ
ทักษะการห่อลูกประคบ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ  

3. การติดตามประเมินผล (C) การใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ
วิธีการโดยสังเกตุการณ์ ความตั้งใจในการฝึกทักษะ จนได้ลูกประคบที่ถูกต้องตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  

4. การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขจากผลการติดตาม (A) สรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการห่อลูก 
5. ประคบจากปีที่ผ่านมาและทบทวนกระบวนการท างานให้ได้ตามความต้องการของตลาดและ

สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

การส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็น
กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เกิดจาก
การเรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง รู้จักวิธีการ
จัดการ ตลอดจนเทคนิคการห่อลูกประคบ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการรวม
เท่ากับ 4.50 ส่วนความพึงพอใจที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เท่ากับ 4.80 การน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เท่ากับ 4.48 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เท่ากับ 4.48 ตามล าดับ  
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จของกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัก

ปฏิบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตั้งใจเรียนรู้ การ
ปฏิบัติ การลงมือท าจริง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างแท้จริง  

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

เกิดผลส าเร็จของกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นั้น อาศัยหลักการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เกิดจากการได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตั้งใจเรียนรู้ การปฏิบัติ การลงมือท าจริง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้และ
การแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง  

แนวปฏิบัติที่ดี ผลจากการส่งเสริมการห่อลูกประคบ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะการห่อลูกประคบ
ได้ดีและห่อได้เร็วขึ้น พ่ีสอนน้องในรุ่นต่อๆ เป็นผลท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เสริมจากการเรียน 
เพ่ือผลิตลูกประคบให้กับบริษัทเอกชน โรงพยาบาลของรัฐ ที่รับซื้อเป็นประจ าและได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี  

การถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการห่อลูกประคบ ได้น านักศึกษาไปให้บริการวิชาการการ
ห่อลูกประคบในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเป็นการขยายการสร้างงานให้กับชุมชน จากนั้นก็มีการจ้างงานการห่อ
ลูกประคบจากชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด น าไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้อีกด้วย  
 
เอกสารประกอบผลงาน  

1. เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ ส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม : ส่งเสริมทักษะการห่อลูกประคบ  
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ผ่านการประกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

เจ้าของผลงาน : นายเปรมศักดิ์ พวงพลอย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : น.ส.ปฏิมากร ไชยเชษฐ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 

      
1.  บทคัดย่อโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่าน “โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและสุขภาพเพ่ือ
ศตวรรษที่ 21” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษาพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 โดยการด าเนินกิจกรรมในโครงการเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเอง คิดและสร้างสรรค์
ชิ้นงานด้วยตนเอง เน้นการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีม ผ่านการน าเสนอโครงงานเป็นกลุ่ม 
โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะต้องสะท้อนองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนแล้วเปลี่ ยนแปลงเป็น
สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดจ านวน 5 ผลงาน โดย
สาขาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือสาขาสัตวศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการท าอาหารเลี้ยงสุนัขผสมกากเม่า ผล
การประเมินความส าเร็จของโครงการโดยประเมินจากแบบสอบถามพบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก (ร้อยละ 
86.23 ) โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติมีนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อม
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 

 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เปิดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เช่น สาขาประมง พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) เทคโนโลยี
อาหาร และด้านสุขภาพ (เช่น สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม) เพ่ือ
ตอบสนองวามต้องแรงงานปัจจุบันและอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตรและ
สุขภาพแต่อย่างไรก็ตามการสร้างกิจกรรมภายในคณะที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้จากห้องเรียนมา
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ยังมีจ านวนน้อย ท าให้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้าง
กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาต้องรู้จักขวนขวายหรือค้นหาความรู้ให้เข้าใจด้วยตนเอง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษารู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคู่ใช้กับการเรียนการสอน กิจกรรมที่สนับสนุนการท างานเป็นทีม
กับเพ่ือนต่างสาขาและคณะได้ กิจกรรมที่เน้นการใช้ความคิดใน ประดิษฐ์ หรือสร้างกระบวนการหรือ
ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากความรู้ที่เรียนอยู่ได้ ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพของตนที่เรียนมาให้กับผู้อื่นได้เกิดความเข้าใจโดยง่ายได้ เป็นต้น  
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วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในการพัฒนาศักยภาพ                    

ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้คือการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษา   
ได้แสดงออกทางความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง “โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและสุขภาพเพ่ือศตวรรษที่ 21” จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่ม
กันแล้วสร้างชิ้นงานหรือกระบวนการใหม่ๆ ตามที่ตนสนใจในด้านเกษตรและสุขภาพ แล้วน าแนวคิดหรือ
ชิ้นงานที่ได้นั้นน ามาประกวดและแข่งขันภายในคณะ ภายใต้กรอบแนวคิดและการตัดสินที่จากกรรมการที่
เป็นกลางและมีความยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักศึกษาที่พร้อมจะจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
ความรู้ทางวิชาการและทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็น 
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 โดยผ่านกระบวนการสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานจากองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเตรียมตนเองให้พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

3. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยี และรู้จักการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอ่ืนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีแสดงออกด้านความคิดและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจ 
4.  เป้าหมาย 

4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นบัณฑิตใน 

ศตวรรษท่ี 21 โดยผ่านกระบวนการสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานจากองค์ความรู้ของนักศึกษา 
2. เกิดการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเตรียมตนเองให้พร้อมเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษ 

ที่ 21 
3. เกิดการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยี และรู้จักการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอ่ืนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีแสดงออกด้านความคิดและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ 

ตนเองสนใจ 
4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกระบวนการได้ทราบกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ โดยใช้ 

องค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน ท าให้เมื่อจบการศึกษาแล้วจะท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก
การเข้าโครงการท าให้สามารถน าทักษะจากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพได้ต่อไปใน
อนาคต 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติได้นักศึกษาท่ีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตท่ีพร้อมส าหรับการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
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5.  ผลท่ีคาดว่าจะเกิด (Impact) 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองให้ 
พร้อมเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ท าให้มีศักยภาพและความพร้อมในการท างานและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. มหาวิทยาลัยได้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไม่
น้อยกว่า 100 คน 
6. พื้นที่การด าเนินการ  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 
8. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 8.1 วิธีการและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาปี 2561 
สิงหาคม กันยายน 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

PLAN 

1. ระดมแนวความคิดระหว่าง
อาจารย์จากสาขาต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมโดยเน้นรูปแบบให้นักศึกษา
ได้เกดิการเรียนรู้และพร้อมเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

        

2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และจัดกจิกรรม 

        

DO 

3. ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรมไป
ยังนักศึกษาแต่ละสาขา พร้อมช้ีแจง
รายละเอียดรูปแบบในการประกวด 

        

4. แต่ละสาขาส่งรายชื่อนักศึกษาเข้า
ร่วมการประกวด 

        

5. อบรมให้ความรูเ้รื่องการสร้าง
แนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่ออนาคต 
และการจัดท าโปสเตอร์หรือการ
จัดท าสื่อเพื่อน าเสนอผลงานให้กับ
นักศึกษาที่เข้าโครงการ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาปี 2561 
สิงหาคม กันยายน 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

6. นักศึกษาส่งรายละเอียดของ
ประดิษฐ์โดยย่อและบทคดัย่อ 

        

7. นักศึกษาด าเนินงานประกวด
แข่งขันตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

        

CHECK 8. ติดตามและประเมินผลการจดั
โครงการ 

        

ACT 

9. น าผลการประเมินจากการจัด
โครงการเข้าท่ีประชุมเพื่อหาข้อ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

        

10. รายงานผลโครงการ (รูปเลม่)         
 

8.2 ข้อก าหนดการสมัคร เกณฑ์การตัดสิน และข้อควรทราบอ่ืนๆ 

8.2.1   คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ในสาขาต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2. แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
3. ในแต่ละสาขาวิชาจะส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน ๓ กลุ่ม 

8.2.2 การส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ต้องเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการหรือแนวคิด ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรหรือสุขภาพ ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 
2. จัดท ารายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการหรือแนวคิด โดยย่อ

ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด อักษร 16 อย่าง
น้อยให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 ชื่อเรื่อง 
2.2 วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน  
2.3 ที่มาและแนวคิดของชิ้นงาน 
2.4 วิธีการด าเนินการ 

- วิธีการสร้าง/ผลิตชิ้นงาน 
- วิธีการใช้ชิ้นงาน 

2.5 งบประมาณท่ีใช้ 
2.6 ผลการด าเนินงาน 
2.7 สรุป  
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3. จัดท าบทคัดย่อของผลิตภัณฑ์/ การประดิษฐ์/ การทดลอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16  
4. จัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน ก าหนดให้ใช้โปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 

เซนติเมตร  
5. จัดเตรียมวัสดุ/ ผลิตภัณฑ์ส าหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดงตามความ

เหมาะสม ส าหรับน าเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการเป็นเวลา 10 นาที (ถามตอบ 10 นาท)ี 
 

8.2.3   เกณฑ์การตัดสิน  
                 การตัดสินผลการแข่งขันด าเนินการโดยคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

1. ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/ ผลิตภัณฑ์/ 
กระบวนการหรือแนวคิดแนวใหม่ 

10 คะแนน 

2. ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการหรือแนวคิด 

20 คะแนน 
 

3. การจัดท าสื่อน าเสนอผลงานให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
4. และเหมาะสม 

20 คะแนน 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ 10 คะแนน 
6. เป็นสิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/ ผลติภัณฑ์/กระบวนการหรือ

แนวคิด/ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21  
10 คะแนน 

7. การตอบค าถามต่อคณะกรรมการ 20 คะแนน 
8. การรักษาเวลาในการน าเสนองาน 10 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 
 

8.2.4 คณะกรรมการตัดสิน  
คณะกรรมการคัดเลือกจากอาจารย์ภายในและนอกคณะ จ านวน 5 ท่าน 
หมายเหตุ : ผลการตัดสินให้ถือดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สุด  
 

8.2.5 รางวัลการแข่งขัน  
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล   จ านวน 2,000 บาท  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล   จ านวน 1,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล   จ านวน   500 บาท 
4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล    จ านวน   300 บาท 
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8.2.6 ก าหนดการเข้าจัดแสดงนวัตกรรม  
        กิจกรรมจะจัดขึ้นที่ หอประชุมภูส้มโฮง วันที่ 17กันยายน 2561 เวลา 11.00 –13.00 น. 

- เข้าพ้ืนที่เพ่ือจัดแสดงนวัตกรรม ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
- จัดเก็บนวัตกรรมออกจากพ้ืนที่  หลังเวลา 13.00 น. 

8.2.7 ก าหนดการรับสมัคร  
- นักศึกษารับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ คุณปฏิมากร  ไชยเชษฐ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

พัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ห้อง 201A ชั้น 3 อาคารเรียนแพทย์แผนไทย ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที่  17 สิงหาคม  2561   

- ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ Facebook : งานพัฒนานักศึกษา คณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.2.8 ก าหนดการด าเนินงาน 
17 สิงหาคม 2561 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่เป็นตัวแทนแข่งขันแต่ละสาขาวิชา 
29 สิงหาคม 2561 อบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพ่ือ 

อนาคต และการจัดท าโปสเตอร์หรือการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอ 
ผลงาน 

   10 กันยายน 2561 การส่งรายละเอียดของนวัตกรรมโดยย่อและบทคัดย่อ 
   17 กันยายน 2561 ด าเนินการประกวดแข่งขัน 
 
10. ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่  21 ผ่านโครงการประกวด
แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและสุขภาพเพ่ือศตวรรษที่ 21 ข้อมูลทั่วไปพบว่า มีสาขาที่
สนใจส่งเข้าประกวดแข่งขันจ านวน 5 สาขาวิชา สาขาละ 1 ชิ้นงาน ได้แก่ สาขาประมง สัตวศาสตร์ แพทย์
แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม โดยแต่ละสิ่งประดิษฐ์
หรือชิ้นงานจะมีความสอดคล้องกับวิชาชีพที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ และเป็นชิ้นงานที่สามารถหาอุปกรณ์
มาท าได้เองภายในคณะ ดังข้อมูลในตารางที่ 1 โดยรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ได้แก่ สาขาสัตว
ศาสตร์เรื่อง “เม่าในอาหารสุนัข” เนื่องจากมีการน าเสนอผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจง่าย มีการท า
ผลิตภัณฑ์ออกมาสวยงาม และสามารถตอบค าถามของคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี ดังแสดงในรูปที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ชื่อสาขาวิชา ชนิดของสิ่งประดิษฐ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา ชื่อสิ่งประดิษฐ์/
ผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์/
ผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. สัตวศาสตร์ เม่าในอาหารสุนัข นวัตกรรมการท าอาหารสุนัข
โดยใช้กากเหลือจาก
กระบวนการผลิตน้ าเม่า มา
ผสมกับอาหารป่น เพ่ือช่วย
เพ่ิมปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระในอาหารสัตว์ให้สูงขึ้น 

ผศ.ดร.พงศธร กุนัน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา  
           ศิริเหล่าไพศาล 

2. ประมง เครื่องให้อาหาร
ปลาและเติมน้ า
อัตโนมัติโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เครื่องมือที่ช่วยให้อาหารปลา
ได้ตามเวลาที่ก าหนดและ
สามารถเติมน้ าในตู้ปลาได้
เอง โดยไม่ต้องกดสวิตซ์ด้วย
ตนเอง 

อ.อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์ 

3. แพทย์แผนไทย ลูกระนาดนวดฝ่า
เท้า 

ผลิตภัณฑ์ในการรักษาอาการ
ปวดบวมที่เท้า โดยน าไม้ไผ่
มาสานเป็นข้อต่อกัน ท าให้
สะดวกในการใช้งาน 

อ.นพดล หงส์สุวรรณ 
อ.ไกรศรี ศรีทัพไทย 

4. วิทยาศาสตร์
เพ่ือสุขภาพ
และความงาม 

โลชั่นหญ้ารีแพร์ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
โดยน าสารสกัดจากหญ้ารี
แพร์มาเป็นตัวช่วยให้ผิวหนัง
เต่งตึง ลบรอยเหี่ยวย่น 

ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย 

5. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ซุบผักขมเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 

การน าผักโขมมาท าให้แห้ง
แล้วบรรจุใส่ซอง เมื่อ
ผู้สูงอายุต้องการรับประทาน
จึงน ามาชงพร้อมน้ าร้อน 

ดร.จารุวรรณ ดรเถื่อน 
ดร.พรประภา ชุนถนอม 
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รูปภาพที่ 1 รางวัลชนะเลิศในการประกวดได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์เรื่อง “เม่าในอาหารสุนัข” 

ผลการประเมินปัจจัยความส าเร็จของโครงการและพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมท ากิจกรรมเป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย โดยมีนักศึกษาที่
กรอกแบบประเมินครบทั้ง 5 สาขาวิชา ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้จากโครงการในตารางที่ 3 
พบว่า นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเชิงปฏิบัติและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 88.18 และ 85.45 ตามล าดับ และเม่ือสอบถามหลังเข้าโครงการแล้วพบว่า นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ จากโครงการนี้ สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการ
เรียน/การปฏิบัติจริง และได้รับจากโครงการในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังมีผลลัพธ์มากกว่าร้อยละ 80 
โดยนักศึกษาคิดว่าโครงการนี้ได้ให้ประโยชน์ต่อนักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 มีผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีคือมากกว่าร้อยละ 80 และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
(ร้อยละ 86.23)  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะที่ชื่นชมการจัดงานว่าเป็นโครงการที่ดี ท าให้นักศึกษาฝึกการ
กล้าแสดงออก และอยากให้ขยายเวลาจัดเป็นทั้งวัน  ผลลัพธ์ความพึงพอใจทั้งหมดท่ีได้จากแบบประเมินนี้
แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดความเสร็จในการจัดท าโครงการเป็นอย่างมาก 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 
 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รายละเอียดประเมิน ระดับความคิดเห็น 
โครงการ/กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด 
1. นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 88.18 4.41 
2. นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเรียนในแบบศตวรรษท่ี 21 85.45 4.27 
แบบทดสอบความคิดเห็นหลังเข้าร่วมโครงการ 

2.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ จากโครงการนี้ 89.09 4.45 
2.2 ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการเรียน/
การปฏิบัติจริง 85.45 4.27 
2.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง
ของท่านหรือไม่ 83.64 4.18 
2.4 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ 91.82 4.59 
2.5 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 80.00 4.00 

เฉลี่ย 86.23 4.31 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ชาย 22.73%    หญิง 77.27% 

สถานะ อาจารย์ -    นักศึกษา 100%  
สาขาวิชา สัตวศาสตร์ 22.22%   

ประมง 13.89%  วิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร 16.67% 
 แพทย์แผนไทย 36.11% ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม 11.11% 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขโครงการในอนาคตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้โครงการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากข้ึนสามารถสรุปดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ 

ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

น้อยเกินไป 
เพ่ิมระยะเวลาในการรับสมัคร และ
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารกับ
นักศึกษากว้างมากขึ้น 

2. เพ่ิมเงินสนับสนุนการท าชิ้นงานให้มากขึ้น ระบุเงินสนับสนุนในการสร้างชิ้นงาน
ของนักศึกษาให้มากขึ้น 

3. สิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานที่น ามาเสนอยังไม่มีความ
แปลกใหม่ 

ต้องมีกิจกรรมให้ความรู้หรือการสร้าง
กระบวนการให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 

 
11. ผลส าเร็จของงานและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่าน “โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและสุขภาพเพ่ือ
ศตวรรษที่ 21” ถือได้ว่าโครงการนี้ได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดีดังประเมินได้จากความร่วมมือของนักศึกษา
ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเกือบทุกสาขา และผลการประเมินโครงการที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้
ภาพรวมมีคณะประเมินสูงกว่าร้อยละ 80 สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้โดย
การสร้างกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเอง คิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง เน้นการใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีม สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาได้ 
อย่างไรก็ตามจ าเป็นอย่างที่ต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เน้นเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานที่แปลกใหม่ขึ้นมาจริงๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ต่อไปในอนาคต 
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เอกสารประกอบ 

         รองชนะเลิศอันดับที่ 1: รองชนะเลิศ 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

            

           อันดับที่ 2:  รองวัลชมเชย   
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ชื่อผลงาน : Line@ (ไลน์แอด) ชีวิตติดสมาร์ท 
เจ้าของผลงาน : นายศุภกร ศรีสุข , น.ส.กุลวด ีเรืองเกษม 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นางมนัสชนก วรธงไชย, นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ์ 
ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 
 

บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตชีวิตประจ าวันส าหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันได้มีสังคมที่มีความรวดเร็วในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งที่กล่าวมาเป็นการติดต่อข่าวสารในทางเดียว ต่อมาได้
พัฒนาการติดต่อข่าวสารแบบสองทางหรือ Two-Way ซึ่งเป็นการพูดคุยตอบกลับไปมา ระหว่างผู้ส่งสาร
กับผู้รับสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้น ทั้งการติดต่อสังคมออนไลน์ 
ธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ ท าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จึงน าโปรแกรม Line@ (ไลน์แอด) [1] มาใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการติดต่อ
ประสานหรือข้อมูลข่าวสารระหว่างคณะฯ และนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ตรวจสอบ และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโปรแกรมไลน์แอด ซึ่งในข้ันตอนสุดท้ายนักศึกษาสามารถ
สอบถามข้อมูลที่สงสัยได้เป็นการส่วนตัวกับคณะฯ ท าให้มีความปลอดภัยของข้อมูล ผลการด าเนินงาน
พบว่า ท าให้มีความคล่องตัวในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดีขึ้นมากกว่าไลน์กลุ่มและมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.50 ในการใช้งานระบบ ไลน์แอด ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี [2] เดิมการติดต่อกับนักศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆท าได้โดยผ่านอาจารย์ประจ าสาขา และเว็บไซต์คณะฯ ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวท าให้เกิดความล่าช้าและนักศึกษาบางคนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล ท าให้นักศึกษาไม่ได้รับข้อมูลและเสียโอกาสด้านต่างๆ การด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นดังภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1  ขั้นตอนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมามีข้ันตอนต่างๆคือการเตรียมข้อมูล จากนั้นเลือกประชาสัมพันธ์ให้กับ

ทางสาขาและเว็บไซต์คณะฯ โดยที่นักศึกษาสมารถรับข้อมูลข่าวสารจากอาจารย์สาขาและเว็บไซต์ ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์แบเดิมพบว่านักศึกษารับข้อมูลหลายทาง หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ท าให้มีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงเกิดกระบวนการขั้นตอนในการใช้งานไลน์แอด Line@  

Line@ เป็นแอพลิเคชั่นส าหรับระบบสมาร์ทโฟนที่ก าลังนิยมใช้งานในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือใช้ในการติดต่อพบปะพูดคุยและเปลี่ยนทั้งเป็นการคุยส่วนตัว เป็นกลุ่ม หรือใช้เพ่ือด าเนินธุรกิจที่มี
ลูกค้าเป็นจ านวนมาก สามารถรองรับไฟล์ประเภทรูปภาพ ข้อความ วีดีโอ และความสามารถโทรแบบเห็น
หน้าได้ จัดประชุมแบบโทร(Meeting Conference) [3] ได้ ซึ่งเดิมการส่งข้อมูลข่าวสารของไลน์จะเป็น
ไลน์กลุ่ม ซึ่งมีจ ากัดผู้ใช้งานจ านวน 500 คน ปัจจุบันไลน์ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นใหม่ชื่อว่า Line@ ท าให้
สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้งานแบบไม่จ ากัดจ านวน สามารถบริหารจัดการได้ง่าย กระจายข้อมูลข่า วสาร
ได้อย่างทั่วถึง รองรับการท างานทั้งบนสมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊ก โดยมีขั้นตอน
การใช้งานคือ ลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน จากนั้นสร้างชื่อLine@ เป็น @agritech และช าระเงินจ านวน 200 
บาท เพ่ือสะดวกในการค้นหา จากนั้นตั้งค่าข้อความตอบอัตโนมัติ เพ่ิมผู้ดูแลระบบได้มากกว่า 1 คน เพ่ิม
ภาพประกอบต่างๆ สร้าง QR CODE และ Link URL [4] จากนั้น ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เพ่ิมเพ่ือน
โดยใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน มีขั้นตอนการเพ่ิมเพ่ือนคือ เปิดโปรแกรมไลน์ จากนั้นไปที่เมนูเพ่ิมเพ่ือน
จากนั้นเลือกค้นหาเ พ่ือนแบบ ID Line และพิมพ์ค้นหาค าว่า @agritech จากนั้นเ พ่ิมเ พ่ือนดัง
ภาพประกอบ 2  

 
 
 
 
 
 

การเตรียมข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สาขารับข้อมูล

ข่าวสาร/เว็บไซต์คณะฯ 

นักศึกษา/รับ
ข้อมูล/ข่าวสาร 
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จากภาพประกอบ 3 เป็นขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ดูแลระบบ โดยมีขั้นตอนคือ เตรียม

ข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์ภาพ วีดีโอ ข้อความ ไฟล์word pdf จากนั้นไปที่ไลน์แอด เข้าใช้งานโดยอีเมล์ 
จากนั้นไปที่โพสรายวัน คลิกโพส เลือกโพส ข้อความ วีดีโอ หรือไฟล์ต่างๆ ข้อมูลที่โพส นักศึกษาจะเห็น
โพสพร้อมกันทั้งหมด สามารถพูดคุย สอบถามได้เป็นการส่วนตัว ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานได้ 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยอาจารย์ในสาขาและเว็บไซต์ พบว่า
นักศึกษาไม่ให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และหลังจากใช้งานไลน์แอด นักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรง และสอบถามข้อมูลกับผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มายิ่งขึ้น นอกจากนั้นผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการบริการไลน์แอด คณะ
เกษตรศาสตร์เละเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 โดยคิดเป็นร้อยละ 82.50 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถแนะน าข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารให้การ
สนับสนุนและให้นโยบายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบ
การศึกษาเป็นศิษย์เก่าหรือนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานภายนอก และนักศึกษาที่
ก าลังศึกษา ที่ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาพบปัญหาเรื่องของผู้ดูแลระบบ ที่ไม่สามารถอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ และตอบข้อ
ซักถามได้ทันท่วงที จึงควรมีการพัฒนาต่อยอดคือพัฒนา AI หรือ Bot [5] เพ่ือตอบข้อซักถามได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ภาคโปสเตอร ์
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CoP1 

การเรียนการสอนเพื�อพฒันาบณัฑติ 

ภาคโปสเตอร    CoP  1  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
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ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอก 
เจ้าของผลงาน : นายอาทิตย์ แสงโสภา,น.ส.อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
น.ส.จีรนันท์ ตะสันเทียะ ,นายวัชรพล วิวาสุข , นายวัชรพล ดาเลิศ  
น.ส.ธัญญาวีร์ แสง 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการจัดให้ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน

ภายนอกในทุกหลักสูตรซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการออกไป
หาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการณ์อย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจาก
สถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนกับเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถาน
ประกอบการ ซึ่งระบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ที่ยังเป็นรูปแบบของกระดาษ บุคลากรมีอยู่จ ากัด นักศึกษาที่จะต้องเข้าระบบการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา ในแต่ละปีมีจ านวนมาก และยังมีขั้นตอนในการด าเนินการที่หลากหลาย ยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้การ
ตรวจสอบค้นหาข้อมูล การติดตามผลของนักศึกษาระหว่างการฝึกงานและสหกิจศึกษาท าได้ยาก และการ
เดินทางของเอกสารท าให้ล่าช้าเพราะระยะทางของการเดินของเอกสารมีหลายจุด ท า ให้เกิดปญญหาการ
ตรวจสอบที่ยากล าบาก 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 จากปญญหาที่พบจึงต้องสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือเข้ามาแก้ปญญหาในเรื่องการจัดการเอกสาร โดย
ระบบจะช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  โดยการป้อนข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือให้การ
น าเข้าและการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวมทั้งการน าข้อมูลดังกล่าวมาเพ่ิมเติมหรือแก้ไขภายหลังได้
อย่างสะดวกซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล  ผู้จัดท าจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาจัดท า
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอก เพ่ือน ามาสนับสนุนการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา
และสถานประกอบการซึ่งเป็นกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งการ
น าเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการพัฒนากลไกสร้างความเชี่ยวชาญให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ระบบให้เกิด
ทักษะทางวิชาชีพ และเพ่ือสร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยระบบสารสนเทศจะช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยลดความซับซ้อนของเอกสารที่เป็นกระดาษ 
การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 1. นักศึกษาได้มีกระบวนการวางแผนการปฏิบัติติงาน(Plan) การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจ
ศึกษาและฝึกงานภายนอกด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ 
และออกค าสั่งปฏิบัติงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ในกระบวนการของการปฏิบัติ(Do) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้
นักศึกษาได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ โดยการรวบรวมปญญหาของการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นการรวบรวมปญญหา
จากการสอบถามถึงสาเหตุของการจัดการระบบไปราชการแบบเอกสารแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้อยู่ใน
รูปแบบของระบบสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ด าเนินการประชุมหารือระดมปญญหาที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการออกสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอก 

3. ขั้นตอนของการตรวจสอบ (Check) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้คอยก ากับและตรวจสอบ
แผนการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ของนักศึกษา มีการสรุปการท างานประจ าสัปดาห์ซึ่งเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าที่นักศึกษาได้รวบรวมปญญหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  

4. การด าเนินการให้เหมาะสม (Action) ในระหว่างที่นักศึกษาได้วิเคราะห์ระบบเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้พัฒนาระบบตรงตามเงื่อนไขของความต้องการของระบบจากการสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้แนะน าการใช้ระบบให้เจ้าหน้าที่ได้ทดสอบเพ่ือหาความผิดพลาด
ของระบบที่เกิดข้ึนและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตรงตามขอบเขตที่วางไว้  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบหลังจากได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว โดยตัวระบบมีระบบ
ย่อยภายใน ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ ระบบการอาจารย์ที่ปรึกษา(อาจารย์นิเทศ) ระบบการจัดการเจ้าหน้าที่ 
ระบบจัดการนักศึกษา ระบบสหกิจศึกษา และระบบการจัดการเอกสาร การท างานของระบบแบ่งเป็น 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ฝึกงาน นักศึกษา อาจารที่ปรึกษา  
ดังรายละเอียดรูปที่ 1. แผนภาพการท างานของข้อมูลระบบสหกิจศึกษา  
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นักศึกษา

+username
+password
+ระหัสบัตรประชาชน
                    
      นามสกุลภาษาอ ังก ษ
                     
    
           
     
+น้ าหนัก
        
           
              
+สถานะการฝึกงาน

        
     
        
         
         

เจ้าหน้าที่ดูแลการฝ ึกงาน/  สหกิจศึกษา

+username
+password
+ชื่อ นามสุกล
+ต าแหน่ง
      

        
     
        
         
         

สถานะผู้เข้าใช้ระบบ

+username
+password
      
                     

        
     
         

ประเมินการฝ ึกงาน   สหกิจศึกษา

                 
             
           

        
     
        
         
         

รายงาน

                 
               
                             

         
         

ผู้ดูแลระบบ

+username
+password
      

        
     
        

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน/นิเทศ

+username
+password
+ต าแหน่ง
      - นามสกุล
       
          

        
     
        
         
         

สถานประกอบการ

                  
                     
                          

        
     
        

ข้อมูลการฝึกงาน   สหกิจศึกษา

                   
             

        
     
        
         

       

       

       

       

       

       

      

      

       

       

       

    

                

       

      

    

 

รูปที่ 1. แผนภาพการท างานของข้อมูลระบบสหกิจศึกษา ฯ 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. ฝึกให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปญญหาได้ 
2. นักศึกษาได้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาทางด้านทักษะ

ในวิชาชีพ 
3. สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปท างานจริงกับสถาน

ประกอบการ 
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จากการท างานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอกได้ประเมินผลจากการ

ทดสอบระบบด้วยวิธีการวัดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแบ่งเป็นด้านการออกแบบระบบ(ง่ายต่อการใช้งานระบบ) และประสิทธิภาพของระบบ(ความ
รวดเร็วในการท างาน ความรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูล และความสามารถความครอบคลุมของระบบงาน) 

การวัดผลประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอกจาก 
นักศึกษา  เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์นิเทศสหกิจและฝึกงาน) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีมาก ดังรูปที่ 2 

 

 

 
รูปที่ 2. สรุปผลส าเรจ็ของานจาการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 
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ชื่อผลงาน : เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้ไปสหกิจ 
เจ้าของผลงาน : น.ส.สุพิตรา  สุพิพัฒนโมลี 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์, ผศ.ชัยพร  ตรีกิ่งอาจารย์สุภา  ศรียงยศ, 
น.สงอัญวีณ์  ไชยวชิระกัมพล,นายธนกร  หอมจ าปา,ผศ.ดร.สุภาวดี  ตั้งธีระ
วัฒนะนางมนัสชนก วรธงไชย,นายก ตชัย ภูมิสูง,นางนิตยา  สิงหะ, 
น.ส.กุลวดี  เรืองเกษม,นางจุฑามาส  ถิ่นทัพไทย,น.ส.ธัญยกานต์ คูนสิน 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 

บทน า  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ  มีความพร้อม
ส าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและสามารถน าประสบการณ์จากการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนไปใช้ใน
การแก้ปญญหาในการปฏิบัติงานได้จริง จึงจัดให้มีระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เป็นระบบที่จัดให้มีการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการออกไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติง านจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม
เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดในทุก ๆ ด้านก่อนที่
จะออกไปปฏิบัติงาน ทั้งความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ และความพร้อมทางวิชาการ 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา และตระ
หนึกถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมนักศึกษา สหกิจศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและเป็นคู่มือแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางให้นักศึกษาเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
1. ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมสกิจศึกษา  เพื่อก าหนดหัวข้อและประเด็น 

ความรู้  
2. การรวบรวมองค์ความรู้ คือ สร้างและแสวงหาความรู้การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไป 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ คณะท างานรวบรวมความรู้ที่ได้จาการแสวงหาความรู้ 

จากแหล่งต่างๆ มาจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
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4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและความถูกต้องของคู่มือเตรียมความ 
พร้อมสหกิจศึกษา 

5. น าเล่มคู่มือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เผยแพร่ให้นักศึกษาท่ีจะออก 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา เรียนรู้  

6. การประเมินผลการใช้คู่มือเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม และน า 
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงในปีถัดไป  
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ได้คู่มือการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความ
พร้อมก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลา ๔ เดือน โดยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความตอ้งการของสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

นักศึกษาได้รับความรู้และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  จึง
ส่งผลให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าปฏิบัติในสถานประกอบนั้น 
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ชื่อผลงาน : การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนวิชาโครงการ

วิชาชีพไฟฟ้า 
เจ้าของผลงาน : น.ส.ภัทรนันท์ บุญสะดวก,น.ส.ภาณุมาส ปรากฏมาก,นายชวลิต ทองดี 
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 
บทน า / หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

ปญจจุบันความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่เรียกว่า “สังคมออนไลน์” (Social 
Network)  และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลปญจจุบันที่ให้ความส าคัญ
กับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เป็นผู้สามารถ พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าผลงานจึงได้น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในรายวิชา โครงการวิชาชีพไฟฟ้า  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการจัดตั้งกลุ่มวิชาดังกล่าวบน 
facebook เพ่ือให้นักเรียนได้มีช่องทางในการสอบถามปญญหา ข้อสงสัย ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันของ
รายวิชา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน ฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. จัดตั้งกลุ่มบน facebook โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า โครงการวิชาชีพไฟฟ้า 
2. เพ่ิมสมาชิกนักเรียนเข้าไปในกลุ่ม โครงการวิชาชีพไฟฟ้า 
3. เพ่ิมกิจกรรม การถามตอบ ค าแนะน าต่างๆ บนกลุ่มที่สร้างขึ้น 
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ผลของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 ได้รับการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สร้างความพึงพอใจและเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามกันระหว่างการท าโครงงานวิชาชีพ  และผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
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ชื่อผลงาน : Tip ส าหรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี  

Trip for Accounting Professional Skill 
เจ้าของผลงาน : น.ส.ทิพวรรณ์  ศิริมาตร 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ. ดร. เพชรไพรริน  อุปปิง,น.ส.วิมลสิริ  มุสิกา,น.ส.วิมลใย  เทือกตาถา,   

นางโสภิดา  สัมปญตติกร,น.ส.ฐานิตย์ เกสร,น.ส.สาวิตรี บุตรศรี 
ชื่อหน่วยงาน : โปรแกรมวิชาการบัญชี  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 
บทน า 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางวิชาชีพบัญชี สามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนในชั้น
เรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ สถานประกอบการ ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเชึ่ยว
ชาญในวิชาชีพบัญชี  ปญจจัยที่ท าให้การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีประสบความส าเร็จได้แก่ 
ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีระบบที่ปรึกษา ระบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือนอาจารย์มีความพร้อม 
นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถพัฒนานวตกรรม
การสอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
( X =4.34, S.D.=0.70)   
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ดังนั้น เพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยเน้นให้ความส าคัญกับวิธีการบูรณาการ การเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ปญจจุบันการเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ก าหนดให้
นักศึกษาออกฝึกงานในภาค ดูร้อนเป็นเวลา 2 เดือนและในระดับปริญญาตรีก าหนดให้นักศึกษาออกสห-
กิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ปญญหาที่พบคือ ข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับของกิจการ ท าให้การเรียนรู้
กระบวนการจัดท าบันทึกบัญชี และการจัดท ารายงานทางการเงินของนักศึกษา ไม่สามารถเรียนรู้ได้จาก
สถานประกอบการจริงภายใน 2-4 เดือน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี  
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การบริหารธุรกิจ และทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี เช่น ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการท างานเป็นทีม 
เป็นต้น การบูรณาการสอนการเรียนโดยใช้หลักการของ PDCA ออกแบบการบูรณาการสอนเป็นกิจกรรม
เป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้
โดยใช้ปญญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์ในหลายหลักสูตร ในรายวิชาต่าง ๆ การสอนใน
ห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การท าวิจัย การเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง 
เพ่ือนสอนเพื่อน การมีระบบที่ปรึกษา การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ใน
ห้องปฏิบัติการ และสถานประกอบการ  เป็นต้น ดังนั้นโปรแกรมวิชาการบัญชีจึงได้พัฒนาเทคนิคการ
เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี โดยนักศึกษาสามารถฝึกทักษะในวิชาชีพบัญชี และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

การด าเนินงานโดยใช้หลักการ PDCA  ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 
1. การวางแผน (Planning) การประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี เพ่ือบรรจุแผนการจัดการความรู้

ที่ดีของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
2. การด าเนินโครงการ (Do) ด าเนินการดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการสอนบูรณาการการสอน 
2.2 กิจกรรมการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2.3 กิจกรรมการสอนกิจกรรมเพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน 
2.5 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.6 กิจกรรมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
2.7 กิจกรรมการจัดท าโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

2.8 กิจกรรมการน าเสนอผลงาน  
3.   การประเมินโครงการ (Check) ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ  
3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.   การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ด าเนินการดังนี้ 
   4.1 น าผลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา 

  4.2 น าผลสรุปการด าเนินงาน เข้าที่ประชุมประจ าโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ เพ่ือวางแผนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งจัดท ารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของคณะ 



161 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) 
  การประชุมประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจ าปี เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี โดยมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยให้อาจารย์มีอิสระในการออกแบบการสอน  โดยมีการเสนอเข้าไปในแผนของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตามแบบฟอร์มเสนอหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management: KM) แผนพัฒนาการจัดการความรู้ ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2559-2562) 

 2. การปฏิบัติงาน (Do) 
1) จัดกิจกรรมโดยการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียนโดยเน้นให้มี 

การฝึกปฏิบัติในรายวิชาชีพบัญชีต่าง ๆ เช่น วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางบัญชี การสอบบัญชี 
การวิจัยทางบัญชี โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี เป็นต้น 

2) จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับสถานการณ์จริงในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่น  
การฝึกปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้างานบัญชี พนักงานบัญชี มีหน้าที่ในการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี  การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นต้น  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 
เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับล่างตามโครงสร้างองค์กร การเป็นผู้น า ผู้ตาม และการเป็น
พนักงานในศูนย์สหกรณ์จ าลอง และศูนย์ธนาคารจ าลอง เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น วิชาพิมพ์ดีดเพ่ือให้ 
นักศึกษาพิมพ์ดีด แบบสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

4) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการจริงและ 
ชุมชน 

5) จัดกิจกรรมโครงการอบรม เพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีมาบรรยายพิเศษ เช่น  
ผู้สอบบัญชีภาครัฐ  และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยฝึกทักษะด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการสอบบัญชี เป็นต้น 

6) จัดกิจกรรมการการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการในการแก้ไขปญญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ส านักงานบัญชี และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทระดับชาติและนานาชาติ 

7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนข้ามศาสตร์ เช่น หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ให้นักศึกษาร่วมกันจัดท าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์
สหกรณ์จ าลอง รวมถึงวีดีทัศน์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ให้นักศึกษาร่วมกันจัดโปรแกรมอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือควบคุมค่าไฟฟ้าภายในศูนย์สหกรณ์
จ าลอง 
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8) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงาน ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการน าเสนอ 

รายงาน เช่น การวิจัยทางบัญชี การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศทาง
บัญชี รวมถึงวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงานเป็นต้น 

9) ส าหรับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เช่น วิชาโครงงาน เพื่อฝึกทักษะการบัญชีและ 
การบริหารธุรกิจ เป็นต้น  
 3. การตรวจสอบ (Check) 

    การประเมินความพึงพอใจในรายวิชา ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร การมีงานท า และ
ผลส าเร็จจากการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ พบว่าในปีการศึกษา  2560 และ 2561 นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถแข่งขันทักษะระดับประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ดังนี้ 
     3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
          - ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ที่ดี (Knowledge 
Management: KM) ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ และได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ 
“รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทอง พร้อมถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท”  จากผลงานชื่อบทความ “การ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 " ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง  
         - ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์อพร์ท จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์  2562 

1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,500 บาท  
ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”  
(Transfer Knowledge Management of Hands-on Center to community enterprise)  

2.  รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจ านวน 1,000 
บาท ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน 

3. ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 
25-28 กุมภาพันธ์  2562 ได้รับรางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จ านวน 1,500 บาท ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ
เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
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   3.2 การประเมินผลโดยข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาการ

จัดการสอนในรายวิชาต่าง ๆสามารถแปลผลตามเกณฑ์ความพึงพอใจในทุกรายวิชาในระดับมาก( X =
4.34, S.D.=0.70)  

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 ในปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ธนาคารจ าลอง ซึ่งเป็นศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาบัญชีมีจ านวนมากทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี โดยระดับ
ปริญญาตรี มีนักศึกษา 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาแบบต่อเนื่องและเทียบโอนโดยใช้เวลาศึกษา
ตามหลักสูตร 2 ปี และกลุ่มท่ีส าเร็จการศึกษา ม. 6 เข้าเรียน 4 ปี  ดังนั้น เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักศึกษาการ
ปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่ม จึงได้มติให้จัดตั้งศูนย์ธนาคารจ าลอง โดยให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เป็นผู้บริหาร
ศูนย์ธนาคารจ าลอง  และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี เป็นผู้บริหารศูนย์สหกรณ์จ าลอง  แต่ให้นักศึกษาบัญชี
ทั้งหมดฝึกปฏิบัติทั้ง 2 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเสนอรายงานประจ าปีต่อที่ประชุมกรรมการประชุมคณะเพ่ือร่วมกันปรับปรุง
พัฒนา และน าไปสู่การวางแผนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในปีถัดไป  
 โดยมีเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส าคัญ  ได้แก่  

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม 
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ที่ดีและได้รับรางวัลระดับประเทศ 

2. เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) มีการสอนแบบเพ่ือนสอนเพื่อน  
3. การสอนงาน (Coaching) มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีภาครัฐและเอกชน  

สถานประกอบการ เช่น ธนาคารออมสิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามาให้
ความรู้ เป็นต้น 

4. พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การมีระบบรุ่นพ่ีคอยสอนรุ่นน้อง แบบรุ่นต่อรุ่น 
5. การศึกษาดูงาน  (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น  

การจัดท าโครงการสหกรณ์จ าลองน าความรู้สู่ชุมชน 
6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง  

ด้าน การจัดท าเอกสารทางบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน และการ
วิเคราะห์งบการเงิน 
 
ผลส าเร็จของงาน 

1. นักศึกษามีทักษะในการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทักษะในการวิเคราะห์ 
รายการค้า ทักษะในการบันทึกบัญชี ทักษะในการผ่านบัญชีแยกประเภท ทักษะในการจัดท างบการเงิน 
และการวิเคราะห์งบการเงิน 
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2. นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้น า ผู้ตาม ทักษะการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

และการแก้ไขปญญหาเฉพาะหน้า 
3. นักศึกษามีทักษะทางบัญชี และทักษะชีวิต มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
4. อาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning และ 

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดเวลาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
วิชาชีพบัญชีและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี/ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารสนับสนุน โดยบรรจแุผนการจัดการความรู้ที่ดีของคณะอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี 

2. ทีมอาจารย์ผู้สอนมีความพร้อม และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา น ารูปแบบการสอนแบบ 
บูรณาการและรูปแบบการสอนแบบ Active Learning มาใช้ ออกแบบการสอนรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา  

3. การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ มีการมอบทุนการศึกษา ใบ. 
ประกาศผ่านการฝึกปฏิบัติงาน และใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
และฐานะยากจน 

4. สถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการให้ 
ความรู้ทางวิชาชีพ 

5. ระบบพ่ีสอนน้อง เพื่อนสอนเพ่ือน มีการเรียนรู้รุ่นต่อรุ่น สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และสร้างความสามัคคีในรุ่นพี่รุ่นน้อง 
 

ความท้าทายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีในอนาคตจะเน้นการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส านักงานสอบบัญชี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยจะท าความร่วมมือ MOU ร่วมกับ
ส านักงานสอบบัญชีระดับ Big 4 เพ่ือร่วมมือกันในการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เป็น
ต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



165 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ชื่อผลงาน : เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 

Excellence Hands-on Center Management Technique 
เจ้าของผลงาน : นายอภิชาต  ราชค า 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา,ผศ.ดร.พรเทพ ปญญญาแก้ว,ผศ.ดร. เพชรไพรริน อุปปิง   

นายอภิชาต ราชค า,นางบุษบา นครินทร์สาคร,นางเยาวภา ราชค า, 
น.ส.เบญจมาตย์ พรหมดีราช   

ชื่อหน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 
บทน า 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ออกแบบการเรียนการสอนโดยศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการน านวตกรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการความรู้ในวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
ออกแบบการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การบริหารงานข้ามศาสตร์ทั่ วทั้งองค์กร 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
พัฒนานวตกรรมการสอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์บัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.19) ปญจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ
ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การ
บริหารจัดการที่ดี ตามหลักการ PDCA ทุกหลักสูตรสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และเชื่อมโยงกันทั่วทั้ง
องค์กรจะสามารถท าให้ “ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ” ประสบความส าเร็จและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการ
ปฏิบัติงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา
หลักสูตรในปญจจุบัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และ
ฝึกสหกิจศึกษาใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะจึงได้จัดตั้ งศูนย์บัณฑิต
นักปฏิบัติขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเสมือนห้องเรียนเป็นสถานที่ 
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ท างาน โดยนักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  โดยสามารถฝึก
ทักษะในวิชาชีพของตนเอง ได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย ดังนั้น การบูรณาการสอนการเรียนโดยใช้
หลักการของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแหล่งเรียนรู้จึงประกอบด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ สอนเป็น
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
การเรียนรู้โดยใช้ปญญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์ในหลายหลักสูตร ในรายวิชาต่าง ๆ การ
สอนในห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การท าวิจัย การเรียนรู้แบบพ่ี
สอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และการมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น การสอนแบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่ง
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า อาจารย์กับนักศึกษาควรต้องเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันโดยผ่านการ
ปฏิบัติในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนที่ดีควรประกอบด้วยวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต การ
สอนโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และสามารถเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานได้จริง 
 
วิธีการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ประชุมจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  

                1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ  3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ  และ 6) 
การบริหารจัดการ 

2. การด าเนินโครงการ (Do) ด าเนินการดังนี้ 
2.1 การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.3 จัดสรรงบประมาณ 
2.4 จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา 
2.5 จัดตารางเรียนตารางสอนให้นักศึกษาทุกชั้นเข้ามาฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.6 ด าเนินการสอนตามรูปแบบความเชี่ยวชาญในศูนย์ต่าง ๆ 
2.7 สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานของแต่ละศูนย์ 

     3.   การประเมินโครงการ (Check) ด าเนินการดังนี้ 
3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผลลัพธ์การด าเนินงานในศูนย์บัณฑิต 
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3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อ

การจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     4.   การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 น าผลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา 

4.2 น าผลสรุปการด าเนินงานและข้อคิดเห็นของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา สถานประกอบการ 
เข้าที่ประชุมประจ าคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือวางแผนการสอนในปีถัดไป 
รวมทั้งจัดท ารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของคณะ 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะของบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งใช้วิธีด าเนินโครงการ
โดยยึดหลัก PDCA สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) การจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติจ านวน 10 ศูนย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนเปรียบเสมือนสถานที่ท างาน โดยมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการศูนย ์
 2. การด าเนินโครงการ (Do)  
 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนโดยใช้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงกับ 1) 
หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) อาจารย์  4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การบริหารจัดการ 
โดยมีเครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ  การจัดตั้งศูนย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุมัติ จัดท าค าสั่งในการ
ด าเนินงานศูนย์บัณฑิตแต่ละศูนย์ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 

2.3 จัดสรรงบประมาณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานแต่ละปี 

2.4 จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน
ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.5 จัดตารางเรียนตารางสอนให้นักศึกษาทุกชั้นปีมาเข้ามาฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน  เป็นการ
ควบคุมการฝึกทักษะ เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสเข้าฝึกงานในศูนย์ 

 
 



168 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
 

2.6 ด าเนินการสอนตามรูปแบบความเชี่ยวชาญในศูนย์ต่าง ๆ จ านวน 10 ศูนย์ เช่น การจัดเรียน
การสอนแบบบูรณาการ (Integrated learning) การจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning  การ
สอนแบบพ่ีสอนน้อง  การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน และการมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.7 สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานของแต่ละศูนย์ การทบทวนหลังการปฏิบัติ ในประเด็นนักศึกษา
ได้เรียนรู้องค์ความรู้อะไรบ้าง อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ ขั้นตอนการท า) และนักศึกษาจะน า
องค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนเป็นรายงานประจ าปี จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนน าเสนอ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้ดังนี้ 

          2.7.1 องค์ความรู้ 
       1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต องค์ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานทางการ เงิน การ
บัญชีต้นทุน การวิจัยทางบัญชี และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้าง
รายการทางบัญชีโดยใช้เอกสารต่าง ๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้ แทนการสร้างโจทย์แบบฝึกหัดเดิม แต่เป็น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ท าให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชี                     

 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
ที่ดี  มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การเงิน การบัญชีและระบบสารสนเทศ  มีการจัดตั้ง
องค์กร การวางแผน การควบคุม ภาวะผู้น า  
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวแตอร์  เช่น 
ทักษะด้านการบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 
  4) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์และการประหยัดพลังงานในไฟฟ้าในองค์กร  การติดตั้ง PLC การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC 
 5) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล องค์ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ ทักษะในการ งานซ่อม
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล  และทักษะงานบ ารุงรักษารถยนต์และจักรยานยนต์ 
        6) หลักสูตรศิลปศาสตร์ องค์ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ  
                           7) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา แขนงวิศวกรรม
โครงสร้าง แขนงวิศวกรรมชลศาสตร์ แขนงวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ และแขนงวิศวกรรมการทาง 
                    8) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  เช่น การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพและผลิตผลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรม งานเชื่อม โลหะเบื้องต้น และตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน ต่าง ๆ 
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    2.7.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  1) ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สามารถน ามาปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน และประยุกต์การท างานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงงาน
อุตสาหกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทาง
หลวง เป็นต้น 
  2) ด้านการปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการของ
สหกรณ์ที่เน้นในเรื่องของการออม และการลงทุน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองและ
สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดแทรกทักษะชีวิต ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปญญหา รวมถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะทางด้านระเบียบ ฝีมือ น้ าใจ เป็น
ต้น ส าหรับทักษะทางบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง การรักษาความลับ และความรับผิดชอบ 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ นอกจากนั้นยังฝึกทักษะในเรื่องความสามัคคี ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การยอมรับ
ฟญงความคิดเห็นของผู้อ่ืน การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและกล้า
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น         
   3) ด้านการจัดการองค์กร ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ การ
บริหารจัดการที่เป็นระบบได้ทั่วทั้งองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นต้น  
องค์ประกอบของการด าเนินการสอน (Do) ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
    1) หลักสูตร 
     สาขาวิชามอบหมายให้หลักสูตรรับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ จ านวน 
8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ เป็นต้น โดยการด าเนินการสอนทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นเสมือนสถานที่ท างาน (Classroom as a work 
place) 
 2) สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เช่น สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์สหกรณ์ ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เปิดสอนวิชาสห
กิจศึกษา โดยมีนักศึกษาบางส่วนได้เข้าไปฝึกงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งสถานประกอบการอ่ืนๆและท าให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท า
โครงงานร่วมงานสถานประกอบการดังกล่าว หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มีสถาบันรับรองการจัดการพลังงาน
ที่มีบทบาทท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปฝญงตัวในสถานประกอบการ โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปญจจุบันใน
หน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา นอกจากนี้สถานประกอบการประเภทสหกรณ์ร้านค้าชุมชน 
และร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นสถานประกอบการหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสวางระบบบัญชีให้กับ
ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง 
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 3) อาจารย์ อาจารย์ผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น ใน
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน การภาษีอากร รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับปญจจุบัน ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ได้
เข้ารับการฝึกอบรมด้านการตรวจรับรองการจัดการพลังงานภายในอาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งสอบใบประกอบเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงานได้ เป็นต้น 
 4) นักศึกษา นักศึกษามีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะ 
 5) ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานทางด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้าน
การเงิน บัญชี การตลาด และการจัดการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ทักษะด้านช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีการบูรณาการข้ามศาสตร์กับศูนย์สหกรณ์ โดยได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีการจดบันทึก
การใช้ไฟฟ้าประจ าเดือน ท าให้สหกรณ์ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน สามารถควบคุมการใช้
ไฟฟ้าและจัดท าแผนการประหยัดพลังงานภายในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติได้ 
 6) การบริหารจัดการ โดยมีการก ากับดูแลโดย 1) หลักสูตร 2) สถานประกอบการ 3) 
ห้องปฏิบัติการ 4) อาจารย์ที่ปรึกษา 5) นักศึกษา 6) การบริหารจัดการ การจัดตารางการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ร่วมกับตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาฝึก
ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์สหกรณ์จ าลอง ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ฝึกปฏิบัติการขายและการจัดท า
รายงานการขายประจ าวัน นักศึกษาปีที่ 3 และ 4 บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงิน         การ
จัดโครงการสร้างองค์กรก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการโดยสวมบทบาทตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ประจ าทุกปี และมีการสอนแบบรุ่นพ่ี
สอนรุ่นน้อง เพ่ือนสอนเพื่อน มีการจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. การประเมินโครงการ (Check)  
3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ  การประเมินหลักสูตร  จากการสังเกต พบว่า นักศึกษามี

กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้โดยการค้นหา
ความรู้เพ่ิมเติม มีการตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้ และฝึกทักษะในการน าเสนอ การท ากิจกรรมต่าง ๆ และมี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ศูนย์สหกรณ์จ าลองสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น  

3.2 การประเมินความยั่งยืนของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่น “ศูนย์สหกรณ์จ าลอง” ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปญจจุบัน มีจ านวนสมาชิกประกอบด้วยอาจารย์ และนักศึกษาจ านวน 393 ราย มีหุ้น
จ านวน 3,259 หุ้น มูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 65,180 บาท  มียอดเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นโดยประมาณ 308,000 
บาท เป็นต้น 

3.3 การประเมินของการจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ 
1) หลักสูตร ปญจจุบันมีจ านวน 8 หลักสูตร ที่มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านศูนย์

บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์และสามารถบูรณาการการสอน โดยสามารถบริหารงานข้ามศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร 
2) สถานประกอบการ จ านวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมตามศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร สรรพากรพื้นที่สกลนคร ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ธนาคาร สหกรณ์ 
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ร้านค้าชุมชน สหกรณ์โคนม โรงน้ าแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบล สถาบันภาษา สถาบันพลังงานเพ่ือ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และมีจ านวนสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนทุกปี 

3) อาจารย์ ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ท าโครงการร่วมกับสถานประกอบการ และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการจัดการสหกรณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

4) นักศึกษา การมีงานท าของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีงานท าเพ่ิมขึ้นในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น 
วิชาชีพบัญชี เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

5) ห้องปฏิบัติการ ที่มีความพร้อมสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ได้ทั่วทั้งองค์กร เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี โปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา เป็น
ต้น 

6) การบริหารจัดการ  ศูนย์บัณฑิตนักปฏบัติ ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ดังนี้ 
ในปี 2561 รางวัลการจัดการความรู้ที่ดี ในการประกวด“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน 

Thailand 4.0” ครั้งที่ 11 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา และ
สถาบันพัฒนศิลป์ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับรางวัล “บทความดีเด่น เหรียญทอง 
พร้อมถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกียรติบัตร
และเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท”  จากผลงานชื่อบทความ “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนัก
ปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 " ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง 

ในปี 2562 รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางด้านการออกแบบสามมิติ
ส าหรับงานวิศวกรรม (Solidworks) ในการประชุม สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

ในปี 2562 รางวัลชมเชยในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest ครั้งที่ 11 จัดโดย 
บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทยจ ากัด ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเกียรติบัตรและเงิน
รางวัลจ านวน 3,000 บาท 

ในปี 2562 รางวัลการจัดการความรู้ที่ดี ในการประกวด“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัย
นวัตกรรม” ครั้งที่ 12 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันพละศึกษา และ
สถาบันพัฒนศิลป์ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับรางวัล “บทความดีเด่น เหรียญ
ทองแดง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท” จากผลงานชื่อบทความ “การถ่ายทอด
ความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน” และรางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ พร้อมเกียรติและ
เงินรางวัล จ านวน 1,000 บาท 

ในปี 2562 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท จากผลงาน “เครื่องจ่าย
ยาอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นรางวัลในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่าง
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  

 



172 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
3.4 การประเมินโดยข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.19)  
4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  
    ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณให้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติแต่ละศูนย์เพ่ิมเติม

จากปี 2560 จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาทเป็นจ านวนเงินรวม 200,000 บาทเพ่ือเป็นงบประมาณ
ในการด าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเบื้องต้นก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บัณฑิต
นักปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอีก 1 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจ าลอง เพ่ือส่งเสริมทักษะบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้านการเงินและการธนาคาร ดังนั้น ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงชุดความรู้หรือชุดกิจกรรม 
สามารถด าเนินงานในปีต่อๆไป เพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ดังที่ ไพรฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) ได้กล่าวถึง 
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
โดยการผสมผสานความก้าวหน้าใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ในศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาให้
เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา 

โดยมีเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส าคัญ ได้แก่  
• แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio) การบันทึกผลงานดี ๆ และการพัฒนานวัตกรรมของศูนย์

บัณฑิตนักปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ 
• การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) การสรุปผลงานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี และการวิเคราะห์ปญญหาและหาแนวทางแก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด 
• ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ที่ดีและได้รับรางวัลระดับประเทศ 
• เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) มีการสอนแบบเพ่ือนสอนเพื่อน เพ่ือลดเวลา ลดช่องว่างของการ

เรียนการสอน 
• การสอนงาน (Coaching) มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้ 
• พ่ีเลี้ยง (Mentoring) การมีระบบรุ่นพ่ีคอยสอนรุ่นน้อง แบบรุ่นต่อรุ่น 
• การศึกษาดูงาน (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
• การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

 ปญจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) 
สถานประกอบการ  3) อาจารย์ 4) นักศึกษา 5) ห้องปฏิบัติการ และ 6) การบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักการ PDCA ทุกหลักสูตรสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรจะสามารถท าให้  
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“ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ”  ประสบความส าเร็จและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  การมีหลักสูตรรับผิดชอบ
และหลักสูตรร่วมเข้ามาด าเนินการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง
กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีสถานประกอบการเข้ามาร่วมด าเนินงาน มีอาจารย์เป็น
ที่ปรึกษา มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นเอาในใจสามารถแก้ไขปญญหาร่วมกับนักศึกษาได้
ตลอดเวลา มีครุภัณฑ์ เครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงานจริง และมีการบริหารจัดการที่ดีโดยให้นักศึกษา
เป็นผู้ด าเนินงานเองและมีระบบอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ระบบการสอนแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
ปญจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ  ความท้าทายในการพัฒนาศูนย์
บัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคตจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ศูนย์ผู้ช่วยทางภาษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ท าความร่วมมือ 
MOU กับ สถาบันสอนภาษาซากุระ เพ่ือร่วมมือกันในการฝึกทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
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CoP2 
การบริการวิชาการ 

ภาคโปสเตอร   CoP  2  การบริการวิชาการ 
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ชื่อผลงาน : บริการวิชาการ พัฒนาความร่วมมือ สู่ความยั่งยืน 
เจ้าของผลงาน : นางไกรศรี ศรีทัพไทย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน,นายนพดล หงส์สุวรรณ,น.ส.รัตนา อินทเกตุ, 
น.ส.ขนิษฐา ทุมา 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า  
 

จังหวัดสกลนครได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีนโยบาย ในการส่งเสริมการพัฒนา “พืช
สมุนไพร” เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน  โดยตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 4/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแผนแม่บทแห่งชาติฯ ไปสู่การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีนโยบายให้
การสนับสนุน การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 
4 จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร ที่มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปรรูปและ
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจ าพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว "สกลนคร มหานครแห่งพฤกษเวช" การด าเนินการพัฒนา
สมุนไพรที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันมีการผลิตสมุนไพรหลายชนิดเป็นการค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศผลผลิต
ส่วนใหญ่จะใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและบางส่วนสามารถส่งออก
ไปจ าหน่ายต่างประเทศ แต่วัตถุดิบที่ผลิตได้ส่วนมากไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน อาจมีการปนเปื้อนของ
โลหะหนักหรือมีสารพิษตกค้าง รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการเก็บรักษาหรือการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพร ท าให้วัตถุดิบที่ได้มีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นและสารส าคัญ
เสื่อมสภาพเร็ว ส่งผลให้ราคาตกต่ า 

ขั้นตอนการผลิตสมุนไพรเพ่ือให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ จะต้องค านึงถึงรายละเอียดของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสมุนไพร ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สภาพ
ดินปลูก การเตรียมดินและการขยายพันธุ์สมุนไพร การปลูก การดูแลรักษาทุกขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิธีการเก็บเกี่ยว การท าแห้ง การเก็บรักษาแต่ละ
ขั้นตอนอาจมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ ท าให้ขึ้นรา หรือเสื่อมคุณสมบัติก่อนเวลาอันควร สิ่ง
เหล่านี้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะท าให้ผลผลิตสมุนไพรที่ได้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามท่ีตลาด
ต้องการ 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 ตามเจตนารมณ์ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีขึ้นเพ่ือเจตจ านงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผู้น าองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการด าเนินงานขององค์กร มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการยกระดับทักษะความเป็นผู้น าในด้านการบริหาร
การเกษตร การพัฒทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน 
พัฒนาแบบก้าวกระโดด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ท าความตกลงร่วมมือที่จะประสานความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ หารือ
ร่วมกัน ภายใต้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรคุณภาพ
ตามระบบ GAP เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา ได้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีรายได้เสริมจากการผลิตสมุนไพรคุณภาพ ซึ่งด าเนินบริการวิชาการ หลักสูตรส่งเสริมการการผลิต
สมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP เพ่ือให้ผลผลิตสมุนไพรที่ได้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการ 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. วางแผนการด าเนินการ (P)   ขออนุมัติด าเนินโครงการ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงาน
โครงการ ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ศึกษาข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ และ
งบประมาณในการด าเนินงาน ประสานงานกับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. การด าเนินการจัดโครงการ (D) ด าเนินการฝึกอบรม “การส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
คุณภาพตามระบบ GAP” สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

3. การติดตาม ประเมินผล (C) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบ 
ประเมินติดตามผลในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A)  ทบทวนกระบวนการท างานและผลการ 
ประเมินเพ่ือน าไปเสนอแนะและปรับปรุงในครั้งต่อไป 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการให้บริการวิชาการหลักสูตรส่งเสริมการการผลิตสมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP ให้กับ
ประชาชน เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา เป็นการให้ความรู้ ทักษะการปลูกพืชสมุนไพรตามระบบ GAP 
เพ่ือให้ได้ซึ่งสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ขั้นตอนการผลิตสมุนไพรเพ่ือให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ จะต้อง
ค านึงถึงรายละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสมุนไพร ส่วนที่ใช้ประโยชน์ 
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สภาพดินปลูก การเตรียมดินและการขยายพันธุ์สมุนไพร การปลูก การดูแล
รักษาทุกขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิธีการเก็บเกี่ยว 
การท าแห้ง การเก็บรักษาแต่ละข้ันตอนอาจมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ ท าให้ขึ้นรา หรือเสื่อม 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
คุณสมบัติก่อนเวลาอันควร สิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะท าให้ผลผลิตสมุนไพรที่ได้มี
คุณภาพดี ได้มาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการ  
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 ประชาชนในเทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา ได้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่ตลาดต้องการ ท าให้มีรายได้เสริมจากการผลิตสมุนไพร เป็นการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  
 แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมนี้ คือ สิ่งที่ชาวบ้านได้เปิดโลกทัศน์ สร้างความตระหนักในการผลิต 
หรือปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และอาหาร ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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ชื่อผลงาน : “ขันหมากเบ็ง” ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ประเพณีท้องถิ่นอีสานกับการบริการวิชาการ   

ภายใต้งบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

เจ้าของผลงาน : นายอุกฤษฎ์ พรรณะ  ,น.ส.เบญจมาศ  ทินบุตร 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
ผศ.ญาณวรรธน์ แสนตลาดชัยกิตติ์, ผศ.ฐณดม  ราศีรัตนะ,นายธนัย  ศรีอิสาน 
นายปริญญวัตรทินบุตร, นายชยาคมน์  ปุริมศักดิ์ 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 
บทน า  

จากการส ารวจความต้องการของชุมชน โดยผ่านการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. พบว่า ชุมชน
ท้องถิ่นมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันดีงามให้กับลูกหลานเยาวชนในชุมชน และเพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นโบราณ ซึ่งมีแนวโน้ม     
ที่ประเพณีประจ าท้องถิ่น เริ่มมีการสูญหายไปในสถานการณ์ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น คณะด าเนินงานโครงการฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีเป้าประสงค์ที่จะด ารงภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป โดยคณะทีมงานท าหน้าที่เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นั่นคือ “ขันหมากเบ็ง” ซึ่งขันหมากเบ็งถือว่าเป็นพานพุ่มดอกไม้ของชาวอีสานที่ใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการบูชาพระรัตนตรัย และใช้ในพิธีกรรมของชาวอีสาน แล้วท าการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสามารถปลูกฝังกิจนิสัยด้านการสร้างเสริม
สมาธิในการประดิษฐ์ขันหมากเบ็งได้เป็นอย่างดี ทางคณะด าเนินงาน จึงได้จัดท า  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประดิษฐ์ขันหมากเบ็งเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่  ณ โรงเรียนบ้าน
ม่วง  ต าบลบ้านทุ่ม  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการท าขันหมากเบ็งให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ 
2. เพ่ือฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ขั้นตอนการท าขันหมากเบ็ง  
3. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น 

 

วิธีการด าเนินงาน PDCA 
ด าเนินการตามขั้นตอน PDCA โดยการประชุมวางแผนการด าเนินงาน  และหารือถึง

กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จ านวน  50  คน  ได้วางแผนด าเนินงานก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน เพ่ือให้นักเรียนได้น าขันหมาก
เบ็งไปบูชาพระที่บ้าน  เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  และการรับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม 
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ท้องถิ่นได้อย่างสมจริง มีการมอบหมายงานให้คณะด าเนินงานแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละส่วน  ประสาน
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  ทั้งยังได้ประสาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ม่วง  เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินงาน  
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ   ท าให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

เครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้  

           1. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็น Mentor 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คณะอาจารย์ที่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู้ในการประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง พร้อมถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าคือ เยาวชนโรงเรียนบ้านม่วง และผนวก
กับหลักวิชาการจากอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาคหกรรมประดิษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง และมีการสรุปรวบรวมวิธีการประดิษฐ์ขันหมากเบ็งไว้เป็นเอกสารแผ่นพับไว้อย่าง
สวยงาม 

            2. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง มีการ
แบ่งผู้อบรมออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 10-13 คน เมื่อลงมือปฏิบัติจะมีผู้ที่เข้าใจ  สามารถปฏิบัติได้เอง และ
สามารถช่วยเหลือเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่มได้ โดยการอธิบาย ขั้นตอน และท าให้ดูเป็นตัวอย่าง   

ผลการด าเนินงาน 

  
  
  
 ลงนามรับรองผลงาน 
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จากการวางแผนงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน  ท าให้
การบูรณาการทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการบริการวิชาการ  ระหว่างคณาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โรงเรียนบ้านม่วง และผู้น าชุมชน รวมทั้ง
ปราชญ์ชาวบ้าน  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนประดิษฐ์ขันหมากเบ็งได้ด้วย
ตนเอง   
 

การติดตาผลการด าเนินงานโครงการ   

 
 

 

 

 

 
ผู้ผ่านการอบรมได้ประดิษฐ์ขันหมากเบ็งแสดงในงานประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ณ โรงเรียนบ้านม่วง ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  สร้าง
ความประทับใจให้แก่คณะกรรมการเป็นอย่างมาก  
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ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 
เจ้าของผลงาน : ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ. วิลาวัลย ์บุญศรี ประทัยเทพ, นายธนากรณ์ ภารัตนวงศ์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า 
วิวัฒนาการทางการเกษตรมีการด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จากการใช้แรงงานคนเป็นหลักใน

การท างานน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงให้ใช้กับคนและสัตว์ ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการท างานมากขึ้นจากเดิม จนถึงในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องทุ่น
แรงอย่างกว้างขวาง เพ่ือเป็นต้นก าลังส าคัญทางการเกษตร ซึ่งมีผลท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการใช้
เครื่องทุ่นแรงเหล่านี้เมื่อมีการใช้งาน ย่อมมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ เกษตรกรไม่สามารถบ ารุงซ่อมแซม
เบื้องต้นได้ การถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกษตรกร และผู้สนใจใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ อีกท้ังยังเป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์สาขาเครื่องจักรกลเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก 
 

หลักการและเหตุผล 
สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่มีหน้าที่หลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยสอนนักศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านเครื่องจักรกลเกษตร และให้บริการทางเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรแก่
สังคม เกษตร และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตรและการซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือสร้างรายได้
ให้ครอบครัว ดังนั้นทางสาขาเครื่องจักรกลเกษตรจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของแนวความคิดที่ท าให้
ประชาชนเกิดความสนใจในด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งท าให้เครื่องจักรกล
เกษตรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน และ
ประชาชนที่มีความสนใจ เพ่ือเป็นการส่งเสริมระหว่างโรงเรียน ชุมชนและมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการด าเนินงาน/ ขั้นตอนการท างาน 

1) ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม 
บ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

2) ส ารวจพื้นที่ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3) จัดท าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร ส าหรับเกษตรกร 
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4) เตรียมข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
เกษตร 

5) จัดท าเอกสารประกอบการอบรม และจัดหาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 

6) จัดเตรียมสถานที่ อาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครง 
7) ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร โดยภาคบรรยาย และ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 2 วันดังนี้ 
วันที่ 1 กิจกรรมภาคเช้า บรรยายความรู้ด้านการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรกรขั้นพ้ืนฐาน  

ให้แก่เกษตรกร และประชนชนที่สนใจ 
วันที่ 1 กิจกรรมภาคบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 
วันที่ 2  กิจกรรมภาคเช้า-บ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 

8) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละด้านของโครงการ จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร หลังด าเนินการโครงการ
เสร็จสิ้น 

9) สรุปผลการการด าเนินโครงการ และจัดท าเล่มรายงานผลผลิตโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร ฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการ กลุ่มประชากรที่เข้าร่วมอบรม 30 คน เพศชาย 25 คน และเพศ
หญิง 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป มีความสนใจ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากในด้านวิทยากร และด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 4.30 ตามล าดับ และระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้วยระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 4 
กุมภาพันธ์ 2562 

ด้วยโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณในการ
ด าเนินการโครงการ และคณะวิทยากรจากสาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตสุรินทร์ และท่ีส าคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ส่งผลให้โครงการ
ส าเร็จได้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร สามารถน า
ความรู้นี้พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท า และน าไปประกอบอาชีพส่วนตัว เพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากเกษตรกร ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เบื้องต้นที่แตกต่างกันมากในเรื่องเครื่องจักรกล 
เกษตร 
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- ด้วยภารกิจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ จึงเข้ารับบริการไม่พร้อมกัน 
- สถานที่จัดอบรม ตั้งอยู่ไกลจากบ้านของเกษตรกร ท าให้ไม่สามารถน าเครื่องจักรกลเกษตร

มาซ่อมบ ารุงได้ 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

- ในด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) 
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ใน
ด้านการให้บริการหรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น 

- ในด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่นการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหาร 

- การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข องค์
ความรู้ด้านการจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย
ภาคประชาชน เป็นต้น องค์ความรู้ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเศรษฐกิจดีข้ึน 

- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 
หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
การติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน 

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล: ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 

- ระยะเวลาในการติดตามผล: หลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์เพื่อเกษตรกร 
เจ้าของผลงาน : ผศ. วิลาวัลย ์บุญศรี ประทัยเทพ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์, นายศริิชัยเสาะรส,นายธนากรณ์ ภารัตนวงศ์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า 
วิวัฒนาการทางการเกษตรมีการด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จากการใช้แรงงานคนเป็นหลักใน

การท างานน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงให้ใช้กับคนและสัตว์ ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการท างานมากขึ้นจากเดิม จนถึงในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องทุ่น
แรงอย่างกว้างขวาง เพ่ือเป็นต้นก าลังส าคัญทางการเกษตร ซึ่งมีผลท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 
2559 โดยเฉพาะสาขาพืช ขยายตัวร้อยละ 6.8 ด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความ
ยั่งยืน (Changing Towards Smart Agricultures) โดยเน้นการบูรณาการใน 13 นโยบายหลัก ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน การใช้เครื่องหว่านข้าว จึงเป็นเครื่องทุ่นแรงประเภทหนึ่งที่ช่วยในการเพาะปลูกข้าวโดย
วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงบนดิน หลังจากที่มีการไถเตรียมดินแล้ว โดยการสร้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าว
ติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์ ศึกษาหลักการท างานของเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์ และ
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรสามารถใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ 320 ล้านไร่  ใน ปี 2560 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 71.26 
ล้านไร่ พ้ืนที่นาปี 59 ล้านไร่ และพ้ืนที่นาปรังประมาณ 12.26 ล้านไร่ โดยพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2559 ร้อยละ 9.49 และคาดว่าในปี 2561 จะมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้นเป็น 1.67 โดยประมาณ ( ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) เนื่องจากการปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังคงอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ปริมาณ
น้ าฝนที่ไม่แน่นอน รวมถึงสภาพและคุณสมบัติของดินที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดความเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสม
ส าหรับการเพาะปลูก จึงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งการ
ลงทุนทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเกษตรทางด้าน
อุตสาหกรรมในมุมกว้าง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการท านา ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้เข้ามาทดแทนแรงงานคนมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้มีการศึกษา ออกแบบ 
และสร้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) 
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การปลูกข้าว นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการท าการเกษตร เนื่องจากการปลูกเป็นการน าเมล็ด หรือต้นกล้า
ลงมาปลูกบนพ้ืนที่ที่ได้เตรียมไว้ การเพาะปลูกจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติด้วยความถูกต้อง และความระมัดระวัง 
เหมาะสมกับชนิดของพืช เพ่ือให้ข้าวเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า 
ปัจจุบันได้การเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกข้าวจากแรงงานคนมาสู่การท าแทนแรงงานคนโดยการใช้
เครื่องจักรกลเกษตร ได้มีการพัฒนาเครื่องทุ่นแรงส าหรับการปลูกข้าวมากมาย หลายรูปแบบ เพ่ือให้ได้
ปริมาณงานที่มากขึ้น รวดเร็ว อีกท้ังการเพาะปลูกข้าวในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการหว่าน จึงได้มีการออกแบบ
และสร้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานโดย
การหว่านเมล็ดข้าวไปพร้อมกับการใช้โรตารี่ตีดินเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ต้นแบบให้กับเกษตรกรซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงและช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้อีกด้วย 
 
วิธีการด าเนินงาน/ ขั้นตอนการท างาน 

1. ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2. ออกแบบและสร้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ 
3. ทดสอบสมรรถนะ เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ในพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
4. สรุปผลการทดสอบ  
5. เตรียมข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
6. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม และจัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
7. จัดท าแผนการติดตามและให้ค าปรึกษาเกษตรกร 
8. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่นการอบรม 
9. ด าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในแต่ละรุ่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
10. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในทุกส่วน 
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการสร้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ ท าการหาอัตราการกระจายของเมล็ด
ข้าวในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบหาอัตราการกระจายของเม็ดข้าวที่ตกในกรอบพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ใน
ระยะทาง 10 เมตร ท าการทดสอบ 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยของเมล็ดข้าว ได้ 558 เมล็ด และท าการทดสอบใน
แปลงทดสอบขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 มีอัตราการปลูกท่ี 23-24 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการทดสอบ
หาความสามารถในการท างานของเครื่องหว่านเมล็ดข้าว ที่ความเร็ว 3.43 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถ 
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ท างานได้จริง 2.47 ไร่ต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ข้าว 24.10 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 2.56 ลิตรต่อไร่ ด้วยความเร็วรอบท่ี 1800-2000 รอบต่อนาที 

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ให้กับเกษตรกร 
จ านวน 4 รุ่น ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อ าเภอปราสาท อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอกาบเชิง 
และอ าเภอจอมพระ โดยประเมินผลการด าเนินโครงการด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในแต่ละรุ่น ดังนี้ 

 

ด้านการประเมิน 
การวิเคราะห์ผลในแต่ละอ าเภอ 

ปราสาท กาบเชิง ส าโรงทาบ จอมพระ 
x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

ด้านโครงสร้างและการออกแบบ
เครื่อง 

4.12 0.48 4.14 0.58 4.15 0.59 4.15 0.59 

ด้านการใช้งาน 4.20 0.45 4.11 0.58 4.10 0.63 4.10 0.63 
ด้านการบ ารุงรักษา 4.07 0.49 4.03 0.61 4.08 0.66 4.08 0.66 
ด้านผลผลิต 4.41 0.53 4.41 0.61 4.41 0.65 4.41 0.65 

 
เกณฑ์การวิเคราะห์ผลระดับความพึงพอใจ 

4.51-5.00   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
3.51-4.50   หมายถึง พึงพอใจมาก 
2.51-3.50   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50   หมายถึง พึงพอใจน้อย 
0.00-1.50   หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
ด้วยโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณในการด าเนินการ

โครงการ และคณะวิทยากรจากสาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขต
สุรินทร์ และท่ีส าคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ส่งผลให้โครงการส าเร็จได้ 
โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ 
สามารถน าความรู้นี้พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท า สร้างหรือ ผลิตเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถ
แทรกเตอร์ และน าไปประกอบอาชีพส่วนตัว เพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
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- ทางด้านเศรษฐกิจ 
1) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ 
2) เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3) เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานหว่านข้าวและลดเวลาในการท างานน้อยลง 
4) สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดหน้ารถแทรกเตอร์ 

- ทางด้านสังคม 
1) ลดปัญหาการว่างงานและมีอาชีพเสริมรองรับให้กับคนในพ้ืนที่ 
2) ช่วยพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากเกษตรกร ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เบื้องต้นที่แตกต่างกันมากในเรื่องเครื่องจักรกลเกษตร 
- ด้วยภารกิจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ จึงเข้ารับบริการไม่พร้อมกัน 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัย 
เจ้าของผลงาน : นายประทีป  ตุ้มทอง1 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล2 และ ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล2 
ชื่อหน่วยงาน : 1สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 2สาขาประมง  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 

บทน า 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้ จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถานบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรื อสัมมนา
วิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาววิชาการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นการมุ่งสู่นโยบายระดับ
สากล โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ต่างๆ กับเครือข่าย ของกลุ่มประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อนุรัตน์, 2557) 

กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งโดย นายพิทยา ตุ้มทอง 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ สืบเนื่องจาก
การที่ สมัยยังเป็นนักศึกษาได้ท าปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการอบแห้งไข่น้ าด้วยลมร้อน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการอบแห้งไข่น้ าส าหรับการน าไปเป็นส่วนผสมในอาหาร
ปลาส าหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟ หลังจากส าเร็จการศึกษาออกไปจึงได้ไปทดลองเลี้ยงปลาคาร์ฟโดยใช้ไข่น้ า
เป็นส่วนผสมในการอนุบาลลูกปลา ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจทั้งต้นทุนการผลิต และคุณภาพของการ
เจริญเติบโตและการให้สีสันของตัวปลา แต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตด้านอาหารปลา 
เนื่องจากมีลูกค้าต้องการเยอะส่งผลให้เร่งการผลิตและปัญหาที่ตามมาคือผลิตภัณฑ์อาหารปลาเก็บได้ไม่
นานและมีเชื้อราขึ้น เกิดการเน่าเสีย ท าให้เสียลูกค้าและส่งผลกับตัวปลาที่มีอัตราการรอดลดลง และตาย
มากขึ้น สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟนับวันมีแต่จะเพ่ิมจ านวนสมาชิกมากขึ้นซึ่งในขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด 
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ประมาณ 50 คน ซึ่งทางกลุ่มฯ มีความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มี
การส่งเสริมให้น าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นสูตรหรือส่วนผสมของอาหาร การลดการใช้สารเคมีใน
กระบวนการเลี้ยงปลา มีการวางแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
สร้างระบบการท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันท างาน และขยายก าลังผลิต สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิต
ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน มีผลให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟ เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป (พิทยา , 2561) ซึ่ง
จากการลงพ้ืนที่พบกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟดังแสดงในภาพที่ 1 ผลปรากฏว่าสมาชิกยังประสบปัญหา
เรื่องของการท าแห้งไข่น้ าซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในอาหารปลาคาร์ฟและการอนุบาลลูกปลา การผสมกับ
ส่วนผสมอาหารปลา การเลี้ยงปลา และการอนุบาลลูกปลายังเป็นปัญหาของกลุ่มสมาชิกที่ยังปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลให้อัตราการตายสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์อาหารปลาเกิดการเน่าเสียส่งผลถึง
การรอดชีวิตของปลาคาร์ฟด้วย ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้นเจ้าของผลงานจึงได้ร่วมมือกับสาขาประมง
เขียนโครงการของบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพ่ือมาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลา
คาร์ฟต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท าแห้งไข่น้ าและการเพาะไข่น้ าส าหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟ 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟบ้านดม  มีความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการท าแห้งไข่น้ าและ

การแปรรูปเป็นอาหารปลาส าหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟ รวมไปถึงมีการส่งเสริมให้น าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างกระชังเลี้ยงปลา และน าพืช (ไข่น้ า) ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนผสมของอาหารปลา ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของปลา
และการเพ่ิมสีสันของปลา มีการวางแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้  ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สร้าง
ระบบการท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันท างาน และขยายก าลังผลิต สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
คาร์ฟ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน มีผลให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกฯ เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป กลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มที่ 
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เกิดขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ส่วนมากกลุ่มสมาชิกฯ ก็จะลอง
ผิดลองถูกกันเองแต่ก็เจอปัญหามากมายในการลองผิดลอง 

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา การแก้ปัญหาคือการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องอาศัยขบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองบนพ้ืนฐานของวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างต่อเนื่อง จะท าให้กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยง
ปลาคาร์ฟมีความช านาญ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ขยาย
วงกว้างไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ และสร้างความมั่นใจให้กับ
ทางผู้ที่รักการเลี้ยงปลาคาร์ฟหรือปลาสวยงามที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่อไป (พิทยา, 2562) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นและคาดหวังว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดและช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกได้ 
ผู้น าเสนอผลงานจึงได้เขียนโครงการเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ 
โดยคาดหวังว่าความเดือดร้อนของกลุ่มสมาชิกจะท าให้คณะกรรมการเปิดโอกาสและอนุมัติให้งบประมาณ
มาด าเนินโครงการได ้
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลปัญหากระบวนการผลิตของกลุ่มสมาชิกส่งผลให้โครงการได้รับการอนุมัติ 
2. ความพร้อมของสมาชิกท่ีพร้อมจะเรียนรู้และรับฟังเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
3. การวางแผนการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 
 

 ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมส่งผลให้กลุ่มสมาชิกสามารถที่จะ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เดินหน้าไปได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไปอย่าง
ต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ เป็นวิทยากร
ในการขยายองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
และปลอดสารพิษ 
 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและปัญหา
ของกลุ่มสมาชิกฯกับความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิต 

ศึกษาแหล่งเงินทุนและเง่ือนไขการ
ขอรับทุนเพื่อด าเนินโครงการฯ จัด
เอกสารตามเง่ือนไขการขอรับทุน 

เขียนโครงการตามฟอร์ม ง.8 และ
เขียนฟอร์ม มคอ.3 เพื่อบูรณา
การโครงการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ปรับปรุงเอกสารโครงการ ง.8 
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของแหล่งทุนเงินงบประมาณ 

ปฏิบัติการตามล าดับขั้นตอนที่ได้
น าเสนอไว้ในเอกสารโครงการ ง.8 
และท าตามเง่ือนไขของแหล่งทุน 

สรุปและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและน าเสนอเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชน 



190 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ชื่อผลงาน : เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

Community Procuct Development Technique 
เจ้าของผลงาน : อาจารย์วิมลใย  เทือกตาถา 
ผู้ร่วมด าเนินการ : ผศ.ดร. เพชรไพรริน  อุปปิง, น.ส.วิมลใย เทือกตาถา, น.ส.ทิพวรรณ์  ศิริมาตร 

น.ส.ฐานิตย์  เกสร,น.ส.วิมลสริิ  มุสิกา,นางโสภิดา  สัมปัตติกร,  
น.ส.สาวิตร ี บุตรศรี 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้ : การบริการวิชาการ 
 
บทน า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมครามใน
จังหวัดสกลนคร โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น   การจัดการความรู้ที่ดี
ของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นฐาน การวางแผน (Plan) ที่ดีจะต้องมี
การส ารวจความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในชุมชน การด าเนินงาน (Do) ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกในกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง   ความพร้อมของ
งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนและอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผล 
(Check) จากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์โดยก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข (Act) จะน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการติดตาม
รายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนครจ านวน 7 กลุ่ม สามารถน าผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้าจ าหน่ายท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 10  

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมครามในปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการแข่งขันในการ
ผลิตสูง ผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกันมาก สินค้าไม่มีความหลากหลาย ลายผ้าค่อยข้างน้อย สินค้าไม่มี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ไม่มีระดับราคาท่ีแน่นอน มีจุดจ าหน่ายน้อยแห่ง มีการออกร้านตามเทศกาลเท่านั้น 
ขาดความรู้ด้านการใช้โปรแกรมส่งเสริมการตลาด ดังนั้น การที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถ
แข่งขันได้ จ าเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นและความแตกต่าง ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับวิถีชีวิต 
มีความแตกต่างในเชิงคุณค่าและสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้หลักการ PDCA มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งทุน ชุมชน โดยการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส ารวจความต้องการของชุมชน กิจกรรมการวินิจฉัยเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเชิงลึก และ
การจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การติดตามและประเมินผล รวมถึงการหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดรายได้
อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการดังนี้ 1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติงาน (Do) 3. การตรวจสอบ (Check)  
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. การวางแผน (Plan) กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความต้องการของชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตประเภทผ้า
และเครื่องแต่งกาย พบว่ามีจ านวน 7 กลุ่มที่มีความพร้อมและมีความต้องการในการพัฒนา ปัจจัยในการ
เลือกกลุ่ม ผู้น ามีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความสามัคคี และกลุ่มได้รับรางวัล เช่น รางวัลนาคราชทองค า 
รางวัลผ้าย้อมครามระดับ 5 ดาว และ 3 ดาว เป็นต้น โดยมีการด าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม 2561-
กันยายน 2561 

2. การปฏิบัติงาน (Do) กิจกรรมที่ 1 การวินิจฉัยเบื้องต้น เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทาง
การพัฒนาสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสกลนคร จ านวน 7 กลุ่ม 
พบว่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามศักยภาพของกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณา  การจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การทดสอบตลาด และการส ารวจความต้องการ
ของลูกค้า  การปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการตลาด 
รวมถึงการจัดแสดงสินค้า การเดินแบบแฟชั่นโชว์ เป็นต้น 

กิจกรรรมที่ 4 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม
และประเมินผลโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. การประเมินผล (Check) 
 การประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ การตรวจสอบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประเมินการมีรายได้เพ่ิมข้ึนของกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 การรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนา การปรับปรุง หรือการแก้ไข เพื่อให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมี
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ส าคัญ  ได้แก่  
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 การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) เช่น การบอกเล่าเรื่องราวของลายผ้า 
และของกลุ่ม เป็นต้น 

 การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) การสรุปผลงานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดี และการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด เช่น กลุ่มบ้านพันนาเรียนรู้
จากอดีตว่า ผลิตสินค้าโดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า จึงไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้  ต่อมาได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และบางกลุ่มในอดีตมีปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ
ระหว่างสมาชิก ต่อมาได้จัดท าระบบบัญชี และการเงินอย่างเป็นระบบ จึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  

 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารย์และสมาชิกเข้าร่วมการ 
จัดการความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการยกระดับผ้าย้อมคราม ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีการประชุมเสวนา 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดีเกี่ยวผ้าย้อมคราม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

 การสอนงาน (Coaching) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและการออกแบบและตัดเย็บ 
เข้ามาให้ความรู้ เพื่อประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องและหาเอกลักษณ์ของกลุ่ม ท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  อาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ 
เข้าใจธรรมชาติของชุมชน  จึงจะสามารถท างานร่วมกันกับชุมชนได้ 

 การศึกษาดูงาน  (Study tour) มีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น กลุ่ม 
ผ้าครามบ้านเสาวัดไปศึกษาดูงานการย้อมผ้าที่กลุ่มบ้านพันนา เป็นต้น 

 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) สมาชิกมีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงาน 
จริง เช่น การย้อมผ้า การออกแบบลายผ้า และการออกแบบการตัดเย็บ เป็นต้น  

 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุด เช่น การ 
ออกแบบลายผ้า และการออกแบบชุดราตรีผ้าย้อมคราม  
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 สมาชิกกลุ่มสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด โดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยผ่านกระบวนการ PDCA  เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มในครั้งต่อไป และมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 การจัดการความรู้ที่ดีของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นฐาน การ
วางแผน (Plan) ที่ดีจะต้องมีการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในชุมชน การด าเนินงาน (Do) 
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกในกลุ่ม และหน่วยง านที่
เกี่ยวข้อง ความพร้อมของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนและอาจารย์
ที่ปรึกษา การประเมินผล (Check) จากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข (Act) จะน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการติดตาม 
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รายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนครจ านวน 7 กลุ่ม สามารถน าผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้าจ าหน่ายท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม 10 % 
 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย  
ชุมชน ประกอบด้วย ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  ผู้น ามีความเข้มแข็ง  สมาชิกมีความ

สามัคคี มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุน  อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ มีความมุ่งม่ันตั้งใจ 
การบริหารตามหลัก PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การด าเนินโครงการ (Do) การ

ประเมินโครงการ(Check)  การปรับปรุงโครงการ (Act) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การมีงบประมาณสนับสนุน  มีการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน เป็นระยะ ๆ  
การยกระดับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับกลางน้ า 

คือการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์  การพัฒนาด้านลายผ้า การย้อมคราม และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส าหรับ
ความท้าทายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคตจะเน้นการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านปลายน้ า ได้แก่ 
การส่งเสริมด้านการขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับ เวปไซต์ออนไลน์ เช่น Shoppe Lazada เป็นต้น 
 



 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสูวิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
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CoP3 

การบริหารจัดการ 

ภาคโปสเตอร    CoP  3  การบริหารจัดการ 
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ชื่อผลงาน : เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 
เจ้าของผลงาน : นางจุฑามาส ถิ่นทัพไทย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : 

 
ผศ.ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล, ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง,ผศ.ดร.วุฒิชัย สทิธิวงษ์อ.ทรงยศ 
กิตติชนม์ธวัช, ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล, ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์, 
อ.ดร.ชุติมา ถนอมสิทธิ์,ผศ.เถลิงเกียรติ สมนึก,อ.ดร.ทศพร แจ่มใส, 
อ.ดร.ทองมี ละครพล, อ.ดร.นิอร งามฮุย, อ.ดร.นุจรี สอนสะอาด,                 
อ.บุญเหลือ นาบ ารุง, อ.ประพันธ์พงษ์ สมศิลา, อ.ประทีป ตุ้มทอง, 
อ.ปรัชญา บ ารุงกุล, อ.ดร.ปวีณา สาลีทอง,อ.ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ, 
อ.ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์, อ.ดร.ลัดดาวัลย์ ค ามะปะนา,อ.ดร.วิทวัส               
ไตรรัตนาภิกุล, อ.วิภาวดี พันธ์หนองหว้า, อ.ดร.สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์,  
อ.ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์, อ.ดร.อุดมศักดิ์     นพพิบูลย์, อ.สพ.ญ.ดวงสุดา  
ทองจันทร์, อ.ดร.อรรถพล สีด า, อ.ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน, อ.ดร.เรวัฒน์ เติมกล้า
,ผศ.วิลาวลัย์ บุญศรี ประทัยเทพ, อ.ธนกร หอมจ าปา, นางสาวลักขณา  
ช้างแก้ว, นางสาวธันยกานต์ คูณสิน,นางมนัสชนก วรธงไชย, นางนิตยา สิงหะ, 
นางสาวกุลวดี เรืองเกษม, นายกฤตชัย ภูมิสูง, นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ เห็นความส าคัญของนโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จึงจัดโครงการ 
“จัดการความรู้ (KM) เพ่ือส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการน าเสนอ การอ้างอิงรวมทั้งวิธีการเขียนบทความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือลงตีพิมพ์ในสารสารทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้าง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านงานวิจัย ผลงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน องค์ความรู้ที่เลือก (ประเด็นองค์ความรู้) : กระบวนการท างานวิจัย (การเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร)  เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในการพัฒนาการ 
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ด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย า ในการจัดการงานวิจัย  กลุ่มเป้าหมาย : คือ อาจารย์/ผู้ประสานงานวิจัย  
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การก าหนดประเด็นการเรียนรู้ คือ ประชุมคณะท างานบริหารจัดการความรู้ 

 เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และกิจกรรม และสิ่งที่ได้จากการบ่งชี้ความรู้ คือ จ านวนประเด็น ความรู้ 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ คณะท างานวิจัย และงานฝ่ายสนับสนุนร่วมค้นหาแนวทางการ 

บริหารจัดการในการด าเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ 
จ านวนแหล่งความรู้จากคน การศึกษาดูงาน ประชุมระดมความคิด และสรุปจัดท าบันทึกข้อตกลงการ
ด าเนินงานาวิจัย 1 เล่ม 

3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ คณะท างานรวบรวมความรู้ที่ได้จาการแสวงหาความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ มาจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ พิจารณาเนื้อหาความถูกต้องขององค์ความรู้เสนอผู้บริหาร 
และผู้เกี่ยวข้องและจัดท าเอกสารข้อมูล  และสิ่งที่ได้จากการประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ คู่มือ/
เอกสารข้อมูล จ านวน 1 เล่ม 

5) การเข้าถึงความรู้ คือ น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าคู่มือและเผยแพร่โดย 
การจัดท าคู่มือการวิจัยส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-office และระบบ E-doc และ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และสิ่งที่ได้จากการเข้าถึงความรู้ คือ จ านวนเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หน่วยงานประชาสัมพันธ์  

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ จัดท าร่างคู่มือการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร 
และสิ่งที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพร่างคู่มือ 1 
เล่ม  

7)  การเรียนรู้ คือ ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือการด าเนินการวิจัยโดยการแจ้งให้บุคลากรมีการน า 
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปปฏิบัติงานมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ได้คู่มือ
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร เพ่ือพัฒนานักวิจัยและส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ์ลงใน
วารสารต่างๆ ร้อยละ 85 ของอาจารย์ โดยก าหนดแผนไว้ ร้อยละ 75 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ด้านงานวิจัย ได้คู่มือการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ เกิด
การเขียนบทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งร้อยละของงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบ
แผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต ์

 

 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านงานวิจัย ผลงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน องค์ความรู้ที่เลือก (ประเด็นองค์ความรู้): 
กระบวนการท างานวิจัย(การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร) 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในการพฒันาการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพรไ่ปยังคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ในการจัดการงานวิจัย  กลุ่มเป้าหมาย : คือ อาจารย์/ผู้
ประสานงานวิจัย 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี   
1) นักวิจัยพี่เลี้ยง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการถ่าย

โอนความรู้จากบุคคล (Tacit Knowledge) และหาแนวทางวิธีที่ดี (Best Practice) เพ่ือ
น าไปปฏิบัติปรับปรุงผลงานตามประเด็นความรู้ 

2) บุคลากรรวบรวมองค์ความรู้ตามประเด็นความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมาพัฒนาจัดเก็บเป็นคู่มือ 

3) นักวิจัยได้แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนางานตามประเด็นความรู้และท่ีสนใจ 
4) นักวิจัยสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน  
5) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างขวัญก าลังใจในการน าความรู้ที่ได้ไปสู่งานประจ า

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ชื่อผลงาน : ตรวจสอบสถานะหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document)  ออนไลน์ 
เจ้าของผลงาน : น.ส.สุทธิลักษณ์  แก้ววงษา 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นางภัทร์พิชชา  พวงสด,นายธรรมรงค์  เชียวดี  

และส านักงานคณบดี งานบริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า 
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประกอบด้วยหน่วยงาน 13 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณบดี(งานบริหารงานทั่วไป งานบริการ
การศึกษา) ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ สาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกล
เกษตร สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาประมง สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็น ศูนย์กลางการบริหารด้านงานสารบรรณของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นจุดเชื่อมโยงในการรับ-ส่งเอกสารราชการ ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร จ านวน 3 หน่วยงานหลักๆ ได้แก่ ส านักงานวิทยาเขต คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
หน่วยงานอ่ืนๆภายนอกองค์กร  โดยมีภารกิจ หลักในการให้บริการด้านงานสารบรรณแก่หน่วยงานต่างๆ 
ในการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสารและประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานด้านงานสารบรรณเป็นด้วยความ
รวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การคิด การอ่าน 
การร่าง การเขียน จัดเก็บ ค้นหา และอีกหลายๆ อย่างจนไปถึงการท าลาย  งานสารบรรณมีระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมค านิยามเกี่ยวกับเอกสาร 
“อิเล็กทรอนิกส์” และค าว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”   แม้จะมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน แต่ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณก็ยังคงเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ ปัญหาที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาร บรรณ คือ เอกสารมีความล่าช้า และเกิด
การผิดพลาดบ่อยในการจัดส่งเอกสาร และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก  ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ลักษณะของงานสารบรรณที่
ดี จะต้องปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา การร่างโต้ตอบจดหมายหนังสือ ได้เร็ว ถูกต้อง มีความ
สมบูรณ์ ประณีต สะอาด ชัดเจน มีระเบียบเป็นมาตรฐาน เมื่อรับหนังสือ สามารถวิเคราะห์และด าเนินการ
ส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อ รวมเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
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หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการบริหารจัดการเอกสาร ด้านงานสารบรรณของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะต้องท างานเกี่ยวกับ การจัดท าการรับ - การส่ง การเก็บรักษา การยืม การท าลาย รวมถึง การร่าง การ
ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ค้นหา 
ติดตามหนังสือเพ่ือให้ผู้รับปลายทางได้รับหนังสือได้ตามก าหนดเวลาและเป็นปัจจุบัน  และต้องบริการให้
ความสะดวกกับผู้มาขอใช้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้
บริการ จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะติดตามและสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ ค าถามที่งานสารบรรณพบ
บ่อยครั้ง คือ ได้รับหนังสือเรื่องนี้หรือยังผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าได้ด าเนินการส่งมาแล้ว หรือร่างหนังสือในระบบ
แล้วงานสารบรรณได้ด าเนินการส่งไปให้ผู้รับปลายทางหรือยัง เนื่องจากประสานแล้วปลายทางแจ้งว่ายัง
ไม่ได้รับ ฯลฯ ส าหรับหนังสือที่นอกระบบ งานสารบรรณท าส าเนาคู่ฉบับไว้โดยใช้วิธี Scan เอกสาร เพราะ
บางหน่วยงานได้ท าเอกสารหายหรือต้องการค้นหาเอกสาร  จึงจ าเป็นต้องมาขอคัดลอกส าเนาเอกสารกับ
หน่วยงานสารบรรณ  ที่ได้เก็บส าเนาคู่ฉบับไว้  ส่วนหนังสือในระบบE-document งานสารบรรณได้
ด าเนินการ save เป็นไฟล์ PDF ไว้ เพื่อไว้ค้นหาในกรณีท่ีระบบขัดข้อง ส่วนหนังสือท่ีร่างในระบบ ถ้ายังไม่
ผ่านผู้บริหารลงนาม งานสารบรรณจะไม่สามารถดูได้  บ่อยครั้งที่มีการติดตามหนังสือในระบบ จากผู้ร่าง
และผู้รับว่ายังไม่ได้รับหนังสือ หรือพิมพ์หนังสือด่วนนอกระบบและต้องการส่งไปวิทยาเขตอ่ืนภายในระยะ 
1 วัน ก็ต้องน าเสนอผู้บริหารลงนาม แล้ว Scan ไฟล์เป็น PDF เพ่ือส่งทาง e-mail หรือ Line หลังจาก
ด าเนินการส่งแล้วต้องโทรติดตามแจ้งปลายทางว่าได้ส่งไฟล์ให้ทาง e-mail หรือ Lin แล้ว หรือกรณีส่งทาง
ไปรษณีย์ ปลายทางอาจได้รับหนังสือล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและท างานหลาย
ขั้นตอน โดยส่วนมากทุกคนก็จะมาตามท่ีงานสารบรรณ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ ได้ประสบปัญหาบ่อยครั้ง และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลาออกและมีการรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเจ้าหน้าที่สารบรรณ ลาหรือไปราชการ 
บุคลากรที่ท าหน้าที่แทน ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้  ดังนั้น งานสารบรรณจึงได้มีการจัดประชุมเพ่ือแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน งาน/สาขา/ศูนย์ ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ –ส่ง ร่าง และวิธีการ
ค้นหาหนังสือในระบบ เพ่ือเจ้าหน้าที่(ผู้ร่าง)จะได้ติดตามหนังสือได้สะดวก รวดเร็วและสามารถด าเนินการ
ติดตามว่าสถานะของหนังสืออยู่ในขั้นตอนไหน รอตรวจทาน รอลงนาม รอออกเลข หรือรอบันทึกรับ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
2. เพ่ือลดการใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือทางไปรษณีย์   
3. เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามหนังสือและลดปัญหาเอกสารสูญหาย ส่งไปไม่

ถึงผู้รับปลายทาง 
 
 
 
 



199 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
 วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากปัญหาที่พบ งานสารบรรณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึน จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานขึ้น โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิบายขั้นตอน วิธีการ
ในการรวมถึงข้อจ ากัดในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานทุก
ท่านเข้าใจและสามารถค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนและพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากปัญหาที่พบงานสารบรรณได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การรับ-
ส่งหนังสือคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานและให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ ได้เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เกิดทักษะ ท าให้ระบบงานสารบรรณ การค้นหาหนังสือ มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบค้นหาในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Document) 

1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอเพ่ิมชื่อในระบบค้นหาและระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  

2. เปิด Browser เพ่ือใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th 
3. เลือกจังหวัด หน่วยงานและพิมพ์ ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งาน 
4. คลิกเลือกเมนูส่งหนังสือ 
5. คลิกเลือกเมนู ค้นหา โดยใส่ชื่อเรื่องหนังสือท่ีต้องการค้นหาและตรวจสอบสถานะ  
6. คลิกเลือกเมนู แผนภาพ จะแสดงสถานะข้อความว่า “ รอตรวจทาน  รอลงนาม รอออกเลข 

เอกสารส่งออก” สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานะหนังสืออยู่ที่ข้ันตอนไหน ผู้บริหารลงนาม และส่ง
ถึงปลายทางวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา และปลายทางได้ลงรับหนังสือหรือยัง โดยผู้ร่างสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยตนเองไม่ต้องรองานสารบรรณตรวจสอบให้ 
6.1  รอตรวจทาน หมายถึง หนังสือรอผู้บังคับบัญชาตรวจทานเบื้องต้น  
6.2  รอลงนาม หมายถึง หนังสือรอผู้บังคับบัญชาลงนาม 

 

วิเคราะหป์ัญหา 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีประส านักงาน 

น ามาปฏิบตั ิ

จัดท าคู่มืองานสารบรรณ 

http://www.surin.rmuti.ac.th/
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6.3  รอออกเลข หมายถึง หนังสือได้ผ่านการตรวจทาน และผู้บริหารได้ลงนามแล้ว รองานสาร

บรรณคณะออกเลข 
6.4  เอกสารส่งออก หมายถึง หนังสือได้ถูกด าเนินการส่งออกไปยังปลายทางแล้ว  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลจากการด าเนินงาน การเช็คสถานะหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Document) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือได้ว่า หนังสือได้ด าเนินการ
เรียบร้อยหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ติดค้างที่ไหน และต้องด าเนินการต่ออย่างไรและท าให้ทราบ
รายละเอียดสถานะของหนังสือว่าผู้บริหารลงนามเมื่อไหร่ วันที่ เวลา งานสารบรรณออกเลข วันที่ เวลา 
ปลายทางอยู่ระหว่างรอบันทึกรับ รับหนังสือ  วันที่ เวลา และทราบถึงสถานะหนังสือว่าได้ด าเนินการ
เรียบร้อยหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน คือ 

1. ผู้ร่างหนังสือ เลือกผู้รับปลายทางผิด ท าให้หนังสือเกิดความผิดพลาดไปไม่ถึงปลายทาง 
วิธีแก้ไข ตรวจสอบสถานะและเช็คการเลือกผู้รับปลายทาง 

2. ผู้ร่างหนังสือไม่ทราบว่าผู้ร่างสามารถเช็คสถานะหนังสือได้ด้วยตนเอง วิธีแก้ไข จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานงาน/สาขา/ศูนย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถน าไปถ่ายทอด
ต่อได้ 

 

สมัครสมาชิก 

ลงช่ือเข้าใช้งาน 

เลือกเมนสู่งหนังสือ 

เลือกเมนสู่งหนังสือ 

เลือกค้นหาแบบมีเง่ือนไข 

พิมพ์ช่ือเรื่องที่ต้องการค้นหา 

คลิกรูปภาพเพื่อตรวจสอบสถานะ 

สถานะหนังสือ 
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3. หนังสือยังไม่ผ่านการตรวจทาน หรือ ลงนาม เนื่องจากระบบ E-document ไม่มีการแจ้งเตือน

หนังสือรับเข้า-หรือส่งออก ประกอบกับผู้บริหารมีภารกิจมาก เมื่อผู้ร่างตรวจสอบกับงานสาร
บรรณท าให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ จึงท าให้หนังสือค้างในระบบ อาจ
ไปถึงผู้รับปลายทางล้าช้า วิธีแก้ไข งานสารบรรณประสานแจ้งให้ผู้ตรวจทานหรือผู้บริหาร ลง
นามหนังสือให้ทันตามก าหนดเวลา 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือได้ด้วยตนเองได้ทุกท่ี ทุกเวลา รวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ติดตามหนังสือไม่ต้องรอสอบถามจากงานสารบรรณ      

2. เมื่อต้องส่งหนังสือไปยังวิทยาเขตอ่ืนๆ สามารถส่งผ่านระบบได้และท าให้หนังสือถึง  ปลายทาง
ได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

3. ลดปัญหาเอกสารสูญหายส่งไปไม่ถึงผู้รับ 
4. ลดการใช้กระดาษ  
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ชื่อผลงาน : ระบบสืบค้นก่อนยืม 
เจ้าของผลงาน : น.ส.บุษญารัตน์  บัวสาย 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายศุภกร ศรีสุข, น.ส.นิตยา สิงหะ  
ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
 บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันการศึกษา การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นรวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหลายๆ หน่วยงานอาจจะประสบ
ปัญหากับการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล  

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรอุตสาหกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชา
ช่างยนต์ (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
(ปวส.) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  โครงงานเทคโนโลยี
เครื่องกล  โครงงานช่างยนต์ และโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้อง
ด าเนินการจัดท าโครงงานเพ่ือส าเร็จการศึกษา ซึ่งจ านวนของเล่มโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ มีจ านวน
มาก ประกอบการสาขามิได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ จึงท าให้บริหาร
จัดการด้านการสืบค้นค่อนใช้เวลาข้างนาน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่
ขาดไม่ได้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสืบค้นข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว การสร้างผลงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างระบบ
ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และบุคคลภายนอกสาขา ในการสืบค้นเล่มโครงการ
พิเศษ/ปริญญานิพนธ์ก่อนการยืม  โดยสืบค้นจากชื่อโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสืบค้นจากชื่อปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว เพ่ือใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงงาน ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  เดิมสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มิได้มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพิเศษและปริญญานิพนธ์ เมื่อนักศึกษามี 
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ความต้องการที่จะยืมเล่มโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ จึงมีความยุ่งยากและใช้เวลานานในการค้นหา  
จากปัญหาดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
โครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ โดยแยกเป็น ๔ หลักสูตร และได้น าเครื่องมือทางเทคโนโลยี Google 
Sheet มาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอกสาขา ในการ
สืบค้นก่อนการยืมเล่มโครงการโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาด้วยตนเอง
ที่ตู้เก็บเอกสาร  
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานการบริการสืบค้น การยืม และการคืนเล่ม 
2) โครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์จากผู้ปฏิบัติงาน 
3) เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ ก่อนการยืมเล่ม 
4) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจที่ต้องการยืมเล่มโครงการ 
5) พิเศษ/ปริญญานิพนธ์ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
6) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) เชิญประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมประชุมและหารือแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการสืบค้นเล่มโครงการพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ และขอให้อาจารย์ประจ าสาขาร่วมแสดง
ความคิดเห็นให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

2) ก าหนดวันและเวลาเพ่ือประชุมการจัดการความรู้ 
3) การประชุมแต่ละครั้ง ได้ใช้วิธีการประชุมร่วมกับคณะท างาน โดยวิธีสนทนาแบบเป็นกันเอง 

เล่าถึงวิธีการท างาน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติงาน 
4) บันทึกความรู้ที่ได้จากการประชุมทุกครั้ง จากนั้นน าไปหารือกับที่ปรึกษาคณะท างานสรุป

ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุม จัดท าโครงเรื่องการสืบค้นก่อนยืม 
5) ศึกษาเอกสารและการสร้างระบบเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลและจากตัวบุคคล 
6) เรียบเรียงเนื้อหาตามโครงการเรื่องระบบสืบค้นก่อนยืมเพ่ือจัดท าต้นฉบับคู่มือ 
7) คณะท างานตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องของโครงเรื่อง ระบบสืบค้นก่อนยืม ที่ผ่านการ

เรียบเรียงตามที่คณะท างานบอกเล่าให้ข้อมูล 
8) รวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปภาพ จัดกลุ่มภาพน าไปแทรกประกอบเนื้อหาในการสร้างระบบสืบค้น

ก่อนยืมด้วย Google Sheet  ในเอกสารเพ่ือความเข้าใจและความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

9) จัดท าคู่มือระบบการสืบค้นก่อนยืมฉบับสมบูรณ์ 
10) เผยแพร่คู่มือในรูปแบบเอกสาร  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากการสร้างระบบสืบค้นก่อนการยืม และรายงานผลความพึงพอใจในการใช้งาน พบว่าร้อยละ  
93.80 มีความพึงพอใจในการใช้ระบบดังกล่าวในระดับดี  และยังต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบให้สามารถ
ด าเนินการยืมเล่มได้ในระบบเดียวกัน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในครั้งนี้ ส่งผลให้การด าเนินงานช่วยลดเวลาในการปฏิบัติส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1) ได้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยใช้ Google Sheet มาปฏิบัติงาน ในการสืบค้นก่อนการ
ยืม 

2) เป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3) ประหยัดงบประมาณ 
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ชื่อผลงาน : How to จัดการโครงการให้ประสบความส าเร็จ 
เจ้าของผลงาน : น.ส.ภัทรศรี  ผจงด ี
ผู้ร่วมด าเนินการ : น.ส.จิรภิญญา วโิรจน์รัตน ์
ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

จากพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกอปรกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ท าให้
หน่วยงานของรัฐต่างๆ   ต้องมีความตื่นตัวกันในเรื่องการพัฒนา ปรับประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการจัดการ
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  มิใช่การบริหารหน่วยงานอยู่บนวิธีการ
แบบเดิมๆ การน านวัตกรรมมาใช้ในทางการบริหาร จึงเปรียญเสมือนการแข่งขัน  ซึ่งเป็นการแข่งขันด้วย
การสร้างนวัตกรรม (Innovation)  ซึ่งต้องอาศัยฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรทางปัญญาเป็นส าคัญ คือ
การพัฒนาตัวบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้นวัตกรรมทางการบริหารเหล่านั้น การพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านบุคคล คือคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่องค์การต้องการ  มีความรู้ ประสบการณ์ มีความคิด จริยธรรม ริเริ่มสร้างสรรค์  รูปแบบ 
กระบวนการ เทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงาน ใช้ระยะเวลาน้อย  เกิดการสูญเสียทรัพยากรน้อย การ
ปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน คล่องตัวในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาที่ควรค านึงถึง ได้แก่ 
การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ท าอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงเป้าหมาย
สูงสุดของการแก้ปัญหา คือ ความส าเร็จ ประสิทธิภาพขององค์การ อย่างไรก็ดี แม้ดูเหมือนว่านวัตกรรม
ทางการบริหารจะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะช่วย พัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า  สมาชิกทุก
คนในองค์การจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธี และกระบวนการท างาน ปรับจากการท างานคนเดียวมาเป็น
การเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกันเป็นทีม การมีเป้าหมายในการท างานเพ่ือองค์กร เปลี่ยนทัศนคติใน
การรูปแบบการปฏิบัติงานที่อิงเทคโนโลยี  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สมาชิกทุกระดับ ทั้งด้านความต้องการของบุคคล ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกมั่นคงต่อ
สถานภาพในหน้าที่การงาน  ความกลัวต่อสิ่งแปลกใหม่ ที่บุคคลต้องแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานที่
แตกต่างไปจากเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐานในการท างานให้ดีเท่าเดิม    

 ในปัจจุบันการบริหารโครงการมีความส าคัญและถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างแพร่หลาย 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น การบริหารโครงการเป็นการ
ด าเนินงานที่มีความแตกต่างออกไปจากการด าเนินงานที่ปฏิบัติอยู่เป็น ซึ่งจะท าให้หน่วยงาน ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้เงื่อนไขด้านสภาวะแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน สภาวะแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน และปัจจัยด้านเวลาและงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโครงการบรรลุถึงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอน 
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การบริหารจัดการโครงการตามกรอบช่วงเวลาให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรทรัพยากรและแผนปฏิบัติงาน
อย่างมีระเบียบแบบแผน การบริหารโครงการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

สาขาและศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท าหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้ ในปีทุกปีงบประมาณ สาขาและศูนย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณที่ได้รับจาก
ภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้ด าเนินการจัดโครงการ เพ่ือฝึกอบรมแก่นักศึกษาและบริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นประจ าทุกปี ในการที่จะด าเนินการจัดโครงการอบรม
แต่ละครั้งให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการถือ
ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนของ
การท างานที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขออนุมัติโครงการ เตรียมสถานที่ เตรียม
อาหาร เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย เตรียมพิธีกร วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม ป้าย
ลงทะเบียน ป้ายชื่อผู้ร่วมโครงการ เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการให้การจัดโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
มากที่สุด การบริหารจัดการโครงการจึงควรวางแผนให้ดีเช่นเดียวกัน 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

ประเด็นปัญหาที่ท าให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
1. ด้านก าหนดวัน และระยะเวลาและสถานที่ 
- การก าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการไม่เหมาะสมกับรูปแบบโครงการ  
- ก าหนดวันจัดโครงการและสถานที่ชนกับของภารกิจอ่ืน 
- ไม่ได้ตั้งรับการจัดโครงการส าหรับโครงการที่มาเร่งด่วน   

2. ด้านจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้   
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน   

3. ด้านบุคลากร 
- ส าหรับโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากแต่มีเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมจ านวนน้อยท าให้ ดูแล

โครงการได้ไม่ทั่วถึง  
4. ด้านงบประมาณ 
- งบประมาณท่ีได้รับมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างเต็มที่   

5. ด้านการน าผลมาปรับปรุง 
- ไม่มีการน าผลจากการจัดการโครงในครั้งที่ผ่านมา มาศึกษาและปรับปรุงในการจัด

โครงการในครั้งต่อไป   
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

การจัดโครงการแต่ละครั้ง แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วนอย่างง่าย คือ 
1) การเตรียมการด้านวิชาการ 

 การประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 จัดท าเอกสารโครงการรองรับการด าเนินงาน และการประมาณการงบประมาณโครงการ 
 ติดต่อวิทยากรภายนอกและมอบหมายวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
 วิทยากรที่ได้รับมอบหมายศึกษาเอกสาร/หลักสูตร/โครงการ/ที่ต้องด าเนินถ่ายทอดหรือ

จัดโครงการ 
 เตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมในโครงการให้เหมาะสมและครอบคลุม  
 ซักซ้อมความพร้อมในหลักสูตรที่เป็นรูปแบบการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่

โครงการทุกคนรับรู้ร่วมกัน  
2) การเตรียมการด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

 จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมในการจัดโครงการ 
 เตรียมป้ายชื่อโครงการ/ป้ายชื่อวิทยากร/ป้ายชื่อผู้รับการอบรม 
 เตรียมแบบลงทะเบียนผู้ร่วมอบรม/แบบลงทะเบียนห้องพัก 
 เตรียมใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรม  
 เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ 
 ประสานงานวิทยากร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคท่ีเกี่ยวข้อง 

           ในแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดแผนและกิจกรรมย่อยๆ เป็นส่วนประกอบผู้ปฏิบัติจึง
จ าเป็นต้องรู้จักวิธีการจัดการกิจกรรมย่อยให้เสร็จตามเวลาเพ่ือให้แผนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเวลาที่ก าหนด  
รายละเอียดดังนี้           

1) ก าหนดกรอบเวลาของแผนงานและขอบเขตงาน (Scope definition) ในรูปของ
โครงสร้างกิจกรรมย่อย  

2) จัดท าตารางเวลาที่ระบุขั้นตอน ล าดับก่อนหลังของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการภายใน
โครงการ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 

3) การควบคุมต้นทุน (Control Cost)  ในโครงการ เพ่ือให้โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมา 

4) กระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ อันท าให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ด าเนินการนั้น 
ได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนที่ส าคัญคือ 
quality system  
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เครื่องมือการจัดการความรู้ KM Tools คือ  

- Gantt Chart  
- Activity on Node (AON) หรือ Activity on Arrow 

 การวางแผนโครงการ จะช่วยประเมินให้เราเห็นภาพรวมของโครงการว่าจะออกมาเป็นแบบไหน 
และช่วยให้เราสามารถติดตามงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ได้เท่านั้น   หลายคนคงจะเคยพบว่าถึงแม้เรา
วางแผนอย่างรอบคอบ ลงมือท าตามแผนแล้ว แต่มีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้   ปัจจัยต่างๆ มากมาย ความ
ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการท างานของคนก็อาจผิดพลาดได้   ความท้าทายในการบริหาร
จัดการรางการคือ ท าอย่างไรให้การวางแผนนั้นช่วยให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และเมื่อเกิดความ
ล่าช้า ไม่สามารถท าตามแผนที่วางไว้ เราจะรู้ได้ทันท่วงที และปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมตามก าลังคน 
เงินและเวลาที่เหลืออยู่ได้ 

 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ คิดค้นโดยวิศวกรที่ชื่อ Henry Gantt ในปี ค.ศ. 1917  เครื่องมือนี้จึงมีชื่อ
เรียกว่า Gantt Chart  โดยรูปแบบของ Gantt Chart จะเป็นตารางที่บอกว่าถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องท า
ทั้งหมดในรางการ  ล าดับการท ากิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ บางแบบอาจจะมีพวก
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนั้น ๆ งบประมาณที่ใช้ และช่องหมายเหตุ ส าหรับใส่ค าอธิบายต่างๆ เพ่ิมเติมได้
ด้วย ซึ่งเครื่องมือและวิธีการด้านล่างนี้ เป็นเพียงวิธีการอย่างง่าย เหมาะกับ "ผู้เริ่มต้น" ท าโครงการ หรือ
กิจการเพ่ือสังคมในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการทดสอบสมมติฐาน หรือ Theory of 
Change  ที่มักจะมีข้อจ ากัด เช่น เวลา งบประมาณ จ านวนสมาชิกในทีม    

             ตัวอย่าง Gantt Chart  

 

การเขียน Gantt Chart ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัด และเรียงล าดับกิจกรรม ก่อน-หลัง ให้
ถูกต้องในข้ันตอนการลิสต์กิจกรรมและเรียงล าดับนั้นมีเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้  ได้แก่ 
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Activity on Node (AON)  

            AON ใช้ในการแจกแจงล าดับ ความเกี่ยวเนื่อง ความสัมพันธ์ของกิจกรรม รวมทั้งใช้ประเมิน
เวลาท างานของและช่วยแก้ไขเวลาที่เกิดการล่าช้าได้ด้วย โดย AON จะแสดงในรูปของกล่องกิจกรรมแต่
ละอย่างที่ต้องท าทั้งหมดในโปรเจคต์เชื่อมด้วยลูกศร แสดงว่าต้องท ากิจกรรมไหนให้เสร็จก่อนจึงจะท า
กิจกรรมต่อไป หรือกิจกรรมไหนที่สามารถท าไปพร้อมๆ กันได้เลย  

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การน าเครื่องดังที่กล่าวข้างต้นมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ช่วยประเมินให้เห็นภาพรวม
ของโครงการ สามารถติดตามงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ลดความเสี่ยงในด้านตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้  ให้
เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และเมื่อเกิดความล่าช้า ไม่สามารถท าตามแผนที่วางไว้ ท าให้รู้และแก้ไขได้
ทันท่วงที ปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมตามก าลังคน เงินและเวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 ต้องเขียนให้ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นผลงาน หรือผลลัพธ์ที่เป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ที่
คาดว่าจะท าให้เกิดข้ึน ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจก าหนดเป็นร้อยละ จ านวนหน่วยที่แสดงปริมาณหรือ
คุณภาพ และใช้ในการประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 การบริหารโครงการเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ ท าให้หน่วยงานได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้เงื่อนไขด้านสภาวะแวดล้อมภายใน

หน่วยงาน สภาวะแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ปัจจัยด้านเวลา
และงบประมาณ  ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการถือว่าเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้การอบรมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนของการท างานที่มี
รายละเอียดปลีกย่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขออนุมัติ
โครงการ เตรียมสถานที่  เตรียมอาหาร เตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เตรียมพิธีกร  วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการบรรลุถึง

ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการตาม
กรอบช่วงเวลาให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรทรัพยากรและแผนปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน การ
บริหารโครงการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 



210 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

  

ชื่อผลงาน : การประชาสัมพนัธ์โครงการและผลงานของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน 

เจ้าของผลงาน : นางวารุณี กิตติสุทธิ ์
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : แผนกงานประชาสัมพันธ์  ส านกังานวิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้เกิดการสื่อสารแบบไร้พรมแดน แต่ละ
ประเทศต่างต้องการฉกฉวยโอกาสจากตลาดโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
ท าให้แต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและค้นหาช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด น ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ และแนวโน้มความรุนแรงของการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นในลักษณะซับซ้อน รวดเร็ว รุนแรง และฉับพลัน กอปรกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้ทุกภาคส่วนของสังคมประเทศ
ต่างเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าดังกล่าว  

นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ก็หันมาใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีมาพัฒนากับงานที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับลูกค้าหรือเครือข่าย การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาพัฒนาองค์กร  

ในด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานศึกษา เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีส่วนในการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ได้มากมาย เช่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการน าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านการ
สื่อสารมาประกอบใช้กับงานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในด้านการท า
ข่าวประชาสัมพันธ์และมีการเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์เวปไซต์ข่าวต่างๆ อาทิ ข่าวสด มติ
ชน คมชัดลึก ไทยรัฐ สยามรัฐ เด็กดีดอทคอม เป็นต้น 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

กว่า 10 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมาก 
พร้อมกับการพัฒนาขีดก าลังความสามารถในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารอันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของคนยุคใหม่ การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในภาคการศึกษา อาทิเช่น การ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ การเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดกิจกรรม การจัด
โครงการต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ วิดีโอแนะน ามหาวิทยาลัย เพื่อให้คน
ภายนอกรับรู้ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกมากข้ึนกว่าสมัยก่อน  
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ดังนั้น การส่งเสริมและการปรับปรุงภาระงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย จึงเป็น

สิ่ งกระบวนการส าคัญในการสื่อสารข่าวสารให้กว้างขวางและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ภาระงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้มีการพัฒนา
กระบวนการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในรูปแบบของสื่อสารมวลชน เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวและบทความในสื่อ
ออนไลน์ เวปไซต์ข่าว รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ อาทิ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ ฯลฯ เพื่อ
สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่มเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม และเป็นแนวทาง
ในการด าเนินเงินของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการ 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน ยกตัวอย่างประเด็น “โครงการ
ความร่วมระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์” 
มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. เมื่อก าหนดประเด็นการท าข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมระหว่างกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์แล้ว จึงเริ่มต้นศึกษาจากเอกสารการ
ประชุม การเข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนสกู๊ปข่าวในส่วนของที่มาของโครงการ 

2. ประสานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อขอทราบข้อมูล 
เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ อาทิ วันเวลาในการจัดกิจกรรม พื้นที่การท ากิจกรรม ฯลฯ 

3. ก าหนดค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
สกลนคร อาทิ ที่มาของการจัดโครงการ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และนโยบายหลังจากนี้  พร้อมถอดเทป
เสียงสัมภาษณ์เตรียมไว้เขียนสกู๊ปข่าว 

4. ลงพื้นที่ถ่ายภาพที่เก่ียวข้อง เพื่อประกอบการเขียนบทความเผยแพร่ต่อสื่อสารมวลชน 
5. ด าเนินการคัดเลือกภาพและเขียนสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่ในเทมเพลทรายวันของ มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร และเฟสบุค : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ด าเนินการ
เขียนสกู๊ปข่าวเรื่อง “มทร.อีสาน เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่สร้างต ารับยาสกัดจากกัญชาชูสมุนไพร 16 ต ารับยาเพื่อ
การรักษาทางการแพทย์” โดยลักษณะการเขียนเป็นทรงปิรามิดคว่ า บรรยายเร่ิมต้นจากเรื่องของนโยบายการจัด
กิจกรรมดังกล่าว บทสัมภาษณ์รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร 

6. ด าเนินการส่งผู้บริหารตรวจแก้สกู๊ปข่าวเรื่อง “มทร.อีสาน เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่สร้างต ารับ 
ยาสกัดจากกัญชาชูสมุนไพร 16 ต ารับยาเพื่อการรักษาทางการแพทย์” พรอ้มแก้ไขตามคอมเมนต์ 

7. ด าเนินการจัดส่งบทความเร่ือง “มทร.อีสาน เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่สร้างต ารับยาสกัดจาก 
กัญชาชูสมุนไพร 16 ต ารับยาเพื่อการรักษาทางการแพทย์”  พร้อมภาพประกอบ ให้กับสื่อทุกแขนง อาทิ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 

8. ด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ www.iqnewsclip.com 
9. เมื่อพบว่ามีการเผยแพร่ในสื่อ จึงน ามาจัดท าคลิปปิ้งข่าวและจัดเก็บหนังสือพิมพ์ เพื่อเสนอ 

ต่อผู้บริหาร 
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10. ด าเนินการสรุปผลการประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน โดยในสรุปผลการด าเนินงานจะประกอบ 

ไปด้วย ตารางแสดงผลการเผยแพร่แต่ละชิ้น ประกอบด้วย วันที่เดือนปี หัวหนังสือพิมพ์ เร่ืองที่ได้รับการเผยแพร่ 
AD Value และ PR Value ต้นฉบับข่าว/บทความ คลิปปิ้งข่าว พร้อมข่าวในสื่อออนไลน์ 
 
เครื่องมือจัดการความรู้ (KM TOOLS) 

ในส่วนการประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้น าเครื่องมือจัดการความรู้  (KM TOOLS) 
มาใช้ ได้แก่ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงาน
บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด โดยก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้ามาท างานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ได้มีประสบการณ์ในการท างานบริษัทวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ราว 9 ปี จึงได้น าประสบการณ์เหล่านี้ มาปรับใช้ในการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ให้กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน  เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการท างาน
ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตสกลนคร จึงได้น าเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาแผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นช่องทางในการ
สื่อสารข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อให้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาทั้งระดับผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียว ผู้ปกครองและนักศึกษา เป็นต้น 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการเผยแพร่ข่าว/บทความ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ เฉลี่ยเดือนละ 40 ข่าว 
 2. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการเผยแพร่ข่าว/บทความ ในสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เวปไซต์ข่าว
ของไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ฯลฯ โดยมีจ านวนผู้อ่านและผู้แชร์ ราว 300 ครั้ง / เดือน 
 3.เกิดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นอกเหนือจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มี 
 4.เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนงกับ มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 
 5.มีการสรุปการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 
 6.บุคลากรแผนกงานประชาสัมพันธ์ มีการปรับตัวในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อสอดรับกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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ชื่อผลงาน : ระบบจัดการคลั งความรู้ ในการปฏิบัติ ง านสห กิจศึ กษา เพื่ อการแบ่ งปัน 
System Management Knowledge Assets Cooperative Education For 
Sharing 

เจ้าของผลงาน : ศตวรรษ ศรีชาติ1 

ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : 1ศูนย์สหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ศูนย์กลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อการแบ่งปัน จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ในการจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ ของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยน า
หลักการระบบจัดการเนื้อหา และทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) มาประยุกต์ใช้
เพื่อจัดการความรู้ช่วยสนับสนุนในการท างานของเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แนวทางการ
แก้ปัญหา และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศอันเกิดจากท างานซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่
แบ่งปันความรู้กันเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่มีฐานความรู้ในการท างานตรงกัน เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน เป็นต้น อีกทั้งระบบมีขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากการประเมินโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ในระดับดีร้อยละ 83.4 ทั้งนี้ระบบจัดท าขึ้นเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา  
 
หลักการและเหตุผล 

ในแต่ละวันของการท างาน มีข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย เช่น การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
ระบบงาน ปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เป็นต้น ข้อมูลที่กล่าวมานี้ ยังไม่สามารถน าไปใช้งานได้
จนกว่าจะมีการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ เมื่อได้สารสนเทศก็จะน าไปใช้วิเคราะห์เพื่อน ามาสนับสนุนการ
ตัดสินใจท าให้เกิดความรู้ในการท างาน ซึ่งความรู้เหล่านี้มีคุณค่ามากมายต่อองค์กร หากไม่มีการจัดการความรู้ก็
จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เกิดความล้าช้าในการแก้ปัญหา ความรู้สูญหายเมื่อเจ้าหน้าที่ในทีมลาออกหรือ
เกษียณ องค์กรสูญเสียองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท างาน การ
ตัดสินใจมักกระท าโดยไม่ได้ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม และใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้นการให้
ความส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรรักษาองค์ความรู้ไว้ได้และ
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโชน์สูงสุด 

การบริหารจัดการความรู้ที่ต้องใช้ ให้แก่คนที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดการความรู้ภายในองค์กรท าเพื่อ
แบ่งปันความรู้ ให้ผู้อื่นได้น าไปใช้ประโยชน์ ในแต่ะละปีองค์กรใช้เงินจ านวนมากในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหา เอกสาร ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ ล้วนแต่มีคุณค่า
หากได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้ย่อมส่งผลดีกับองค์กรอย่างแน่นอน  
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เพราะท าให้องค์กรได้ทบทวนความรู้ว่าองค์กรมีความรู้เรื่องใดบ้าง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจเนื่องจากมี
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ที่ถูกต้อง และยังเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานเพราะมีคลังความรู้ที่
สามารถดึงความรู้มาช่วยแก้ปัญหา และท าให้งานประสบผลส าเร็จได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อแบ่งปันออนไลน์ 
2. เพื่อน าระบบแบ่งปันความรู้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ภายใน 

องค์กร 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 

 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษา จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการน าเอาเครื่องมือการ

จัดการความรู้ (KM Tools) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After action review : AAR) มาช่วยในการวิเคราะห์
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และ พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
วิธีการด าเนินการ 4 ข้ันตอน ตามกระบวนการ PDCA 

1. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือในการด าเนินงานการจัดการความรู้ คือ แบบบันทึกเรื่องเล่า เพื่อ
บันทึกข้อมูลที่ได้จากระดมความรู้ สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง ที่มีในตัวของ อาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี 

2.ด าเนินการการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นระบบจัดการคลังความรู้ใน
การท างานเพื่อแบ่งปัน  

3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ “ระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อ
แบ่งปัน” 

4. การด าเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อการแบ่งปันใช้กรอบการท างานตาม
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Software Development Life Cycle โดยมีการท างาน 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องของผู้ใช้งาน (Preliminary Investigation Phase) 2) วิเคราะห์ความต้องของ
ผู้ใช้งาน (System Analysis Phase) 3) ออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design Phase) และ 4) ทดสอบ
และประเมินผลระบบ (System testing and evaluation) ดังแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้
ในการท างานเพื่อการแบ่งปัน ในรูปที่ 1 

 

 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาเพ่ือการแบ่งปัน 

1. การส ารวจความต้อง
ของผู้ใช้งาน 

 2.การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

 3. การออกแบบและพัฒนา
ระบบ 

 4.การทดสอบและ
ประเมินผลระบบ 

- การสัมภาษณ/์
แบบสอบถาม 
- ศึกษาจากเอกสาร 
- การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ 
- ข้อมูล ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

 - วิเคราะห์ระบบ 
- วิเคราะห์ความ
ต้องการผู้ใช้งาน 

 - ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
- ออกแบบรายละเอยีด
รูปแบบผลลัพธ ์
- ออกแบบหน้าจอระบบ 

 - Unit Testing                  
- Integration Testing 
- System Testing           
- Acceptance testing 
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 ส าหรับกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบและการพัฒนาซอฟแวร์ ผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้ 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการจัดท าต้นแบบ (Prototyping Methodology) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบ
สามารถรวมรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องและสามารถพัฒนางานได้ ถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ในการพัฒนาระบบนีจ้ะเน้นการมีส่วนร่วมขอผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานในกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนี้ซึ่งจะท าให้เกิดผู้ใช้งานมีความเข้าใจในระบบ ให้ความร่วมมือและการ
ยอมรับระบบนี้ได้ดี ในชั้นตอนการน ามาใช้งานจริงต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง Use Case : Use Case Login to the System ,Logout 
 

 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่าง Data Flow Diagram ในส่วนกระทู้ 
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รูปที่ 4 หน้าจอระบบจัดการคลังความรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือการแบ่งปัน 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 

ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าการน าระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อแบ่งปนัมาเปน็
เครื่องมือในการด าเนินงานช่วยในการจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ ของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้เครื่องมือ KM Tool ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา อุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การประยุกต์บูรณา
การได้น าระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเพื่อการแบ่งปัน มาปรับใช้กับงานเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ การ
แก้ไขปัญหาปฏิบัติงานสหกิจกรณีศึกษา เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และยังเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท าให้องค์ความรู้เป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น ติดตาม และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ระบบงานเก่าระบบงานใหม่ 

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ระยะเวลาปฏบิัต ิ จ านวนผู้ใช้บริหารต่อ
วันเฉลี่ย แบบเดิม 

ระบบเอกสาร 
แบบใหม ่

ระบบออนไลน์ 
แบบเดิม แบบใหม ่ ลดลงร้อย

ละ 
ระยะเวลาการจัดเก็บองค์
ความรู้น้อย  
ข้อมูลอาจสูญหาย 

สามารถยืดระยะเวลาการ
จัดเก็บองค์ความรู้ได้นานขึ้น 
ปลอดภัยขึ้น 

1 ปี 1 ปีขึ้นไป 100% 14 ครั้ง / 5 คน 

ลงมือแก้ไขปัญหา ต้องถาม
ผู้เชียวชาญ 

ค้นหาแนวทางการแกป้ัญหา 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระบบคลังความรู้ 

30 นาที 5 นาท ี 83.33% 23 ครั้ง / 22 คน 

จัดท ารายงานสรุปปัญหา
และสาเหตุ เป็นคู่มือ  

ค้นหาแนวทางการแกป้ัญหา 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระบบคลังความรู้ 

1 เดือน 5 นาท ี 97.14% 36 ครั้ง / 15 คน 

 

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบระบบจัดการคลังความรู้ในการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาเพื่อการแบ่งปัน 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการคลังความรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการ
แบ่งปัน 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ้ ควร

ปรับปรุ
ง 

ค่าเฉลี่ย 
x̄ 

SD ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

แปล
ผล 

1.ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 12 
(12.0%) 

88 
(88.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.12 0.327 82.4 ดี 

2.ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง เชื่อถือได้ 36 
(36.0%) 

52 
(52.0%) 

12 
(37.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.24 0.653 84.8 ดี 

3.ระบบสารสนเทศเกดิประโยชน์ต่อการปฏบัิติงาน 25 
(25.0%) 

69 
(69.0%) 

6 
(6.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.19 0.526 83.8 ดี 

4.ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 20 
(20.0%) 

79 
(79.0%) 

1 
(1.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.19 0.419 83.8 ดี 

5.การจดัระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู ่ 14 
(14.0%) 

80 
(80.0%) 

6 
(6.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.08 0.442 81.6 ดี 

6.รูปแบบและวธิีการน าเสนอขอ้มูล 9 
(9.0%) 

85 
(85.0%) 

6 
(6.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.03 0.388 80.6 ดี 

7.ความรวดเรว็ในการคน้หาข้อมูล 33 
(33.0%) 

61 
(61.0%) 

6 
(6.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.27 0.566 85.4 ดี
มาก 

8.ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 29 
(29.0%) 

71 
(71.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.29 0.456 85.8 ดี
มาก 

9.ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การใช้งานระบบ 29 
(29.0%) 

61 
(61.0%) 

10 
(10.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.19 0.598 83.8 ดี 

รวม 4.17 0.486 83.4 ดี 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัตทิี่ดี  

ผลส าเร็จของงาน คือ เมื่อน าระบบจัดการคลังความรู้ในการท างานเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างาน
เพื่อให้ศูนย์สหกิจศึกษาสามารถจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่มีฐานความรู้ในการท างานตรงกัน 
ท าให้ประสานงานเข้ากันได้เร็วขึ้น เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ เนื่องจากมีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้านที่
ถ่ายทอดจากประสบการณ์การท างานที่ต้องสั่งสมความเชียวชาญออกมาเป็นเนื้อหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน เพราะมีคลังความรู้ที่สามารถดึงความรู้มาช่วยแก้ปัญหา ท าให้งานประสบผลส าเร็จได้
รวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าระบบจัดการคลังความรู้ในการท างาน มีผลการด าเนินงานเป็นที่นา่
พอใจอย่างยิ่งและศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแผนพัฒนาวิจัยเพื่อขยาย
ความสามารถของระบบเพื่อรองรับในการใช้งานรูปแบบระบบ AI (Artificial Intelligence)  ต่อไปได้ 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

    
 

 
ชื่อผลงาน : สวัสดิการกองทุนส ารองลี้ยงชีพส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
เจ้าของผลงาน : นางสาวสุชิรา   สวยกลาง1 

ผู้ร่วมด าเนินการ : นางนารีรัตน์  ศรีผ่องงาม2 และ นางสุดาพร   เหลาทอง3 
ชื่อหน่วยงาน : แผนกบริหารบุคคลและนิติการ, งานบริหารทรัพยากร  ส านักงานวิทยาเขต

สุรินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์             
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 

 บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก เป็นไป
ตามความสมัครใจของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมีสิทธิสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้จะต้องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการทดลองงานตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การเข้าเป็นสมาชิก มีผลเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน โดยผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกภายในวันที่ 15 ของเดือนใดให้มีผลใน
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้ายื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหลังวันที่ 15 ของเดือนให้มีผลในวันที่ 1 ของอีก
เดือนหนึ่งถัดไป  ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เงินสะสมของสมาชิก  สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 3 
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมโดยแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนทราบ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศที่คณะกรรมการเฉพาะส่วนก าหนด  เงินสมทบนายจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของ
ค่าจ้างอัตราเงินสมทบที่ระบุในข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนนี้เป็นอัตราที่รวมทุกกองทุนหรือทุกนโยบาย
การลงทุนภายใต้นายจ้างรายเดียวกัน การจ่ายเงินสะสมของสมาชิก  จะได้รับเงินสะสมส่วนของสมาชิก
ตามยอดเงินในบัญชีเต็มจ านวน รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิที่จัดสรรไว้ อันเป็นส่วนที่เกิดจากเงิน
สะสมของสมาชิก การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง สมาชิกจะได้รับเงินสมทบของนายจ้าง รวมทั้งส่วนเฉลี่ย
สุทธิ  ซึ่งวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแต่
ละส่วนงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการสรุปผลการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน แต่ละเดือน  ทั้งทาง
ระบบเอกสาร ทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของแผนก ทางกลุ่มไลน์ กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือต้องการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในกองทุนฯมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการออมอย่างต่อเนื่องในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เพ่ือสมาชิกจะได้มีเงิน
ออมจ านวนที่มากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ การออม
เงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไว้จนเกษียณอายุ เงินที่รับออกจากกองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีท้ังจ านวนด้วย 
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ภาพที่ 1 การประชาสัมพันธ์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์  
โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน โดยให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านทดลองการปฏิบัติงาน สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพฯได้ตามความสมัครใจ ซึ่งในการจัดต้องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในปีแรกนั้น มีพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสนใจสมัครเป็นสมาชิกมีจ านวนน้อยมาก เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่มีเงินเหลือออม หรือ
สะสมเข้ากองทุน และบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน สมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพฯ  ทางแผนกบริหารบุคคลและนิติการ จึงได้ด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยน าหลักการ PDCA มาบริหารจัดการพัฒนางานของสายสนับสนุนการพัฒนาเครือขายความ 
รวมมือระหว่างส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ และคณะ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย

วิชาการจ านวน 120 ราย สายสนับสนุน จ านวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 178 ราย รายละเอียดดัง
รูปภาพ 

 
รูปภาพที่ 2 จ านวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ภาพที่ 3 ข้อมูลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ วันที่ 21มีนาคม 2561 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับฯ และมีความพร้อมในการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯจะได้เปรียบในการออมสะสมเงินและได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนเร็วกว่า  

2. การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และการติดตามการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่องช่ วย
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  

2. การตอบข้อซักถามของผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพผ่านช่องทางการสื่อสารที่
ทันสมัย (Facebook ,Line ,โทรศัพท์ ) ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

3. การวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ     
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ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
เจ้าของผลงาน : นางสุกัญญา  วรพิมพ์รัตน์ 

ผู้ร่วมด าเนินการ : นางส าราญ  ผาสุข, นางชนิดาภา  ยืนยิ่ง, นางสาวธนาวดี  บุญทวี,  
น.ส.ปิยมาศ  เหลือล้น, นายศุภเดช  แสนกล้า, นางสาวณปภัช  หายทุกข์,  
นางอัมพิกา  วิสารเจริญหิรัญ, นางเรณู  โปสรักขกะ 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท ามาตรการการขับเคลื่อนการใช้
จ่าย “เงินงบประมาณแผ่นดิน” เพ่ือให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน  มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้  ตามมาตรการด้านงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการก าหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนการการใช้จ่ายเงินงบประมาณและประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานเร่งรัดติดตามการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์  คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เพ่ือรับทราบมาตรการการด าเนินงานและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอน การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ผลส าเร็จของ
งานมีขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562  ร้อยละ 100  โดยก าหนดเป้าหมาย
เป็นรายไตรมาสที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
 ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผ่นแม่บท ด้านการงบประมาณ  ก าหนด
มาตรการการขับเคลื่อนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  เป็น
กลไกสนับสนุนการด าเนินงานรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และภาคการจัดการศึกษา 
ด้านการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านการจัด
การศึกษาให้นักศึกษา ประชาชนให้ทัดเทียมกับการพัฒนาการในระดับนานาชาติ ซึ่งการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคการจัดการศึกษา
ในการพัฒนาประเทศโดยรวม   ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีภารกิจ

หลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน คือ วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้น าจัดการศึกษาและ
บริการเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมบริการผลิตก าลังคนที่มีคุณธรรม น าความรู้สู่สังคม 
จากวิสัยทัศน์ของ   วิทยาเขตสุรินทร์น าไปสู่การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ของหน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี  การผลิตข้าว
อินทรีย์ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  
(International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) การเป็นศูนย์กลางการ
จัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีการจัดการ นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย  หน่วยงานได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาและโครงการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง  
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 

1. จัดประชุมก าหนดแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแผนการด าเนินงานการเร่งรัดติดตาม 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 100 โดยก าหนดเป้าหมาย 
เป็นรายไตรมาส  แยกประเภทรายจ่ายได้แก่  รายจ่ายภาพรวม  รายจ่ายลงทุน  และรายจ่ายประจ า  

4. ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงนาม 
ในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายโดยเร็ว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. รายงานสรุปสถานะผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าเดือน และรอบไตรมาส   
โดยเปรียบเทียบกับร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

6. น าปัญหาที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท ามาตรการขับเคลื่อนการใช้จ่าย 
“งบประมาณแผ่นดิน” เพ่ือให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน  มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้  ตามมาตรการด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน  สอดคล้องกับมาตรฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บท ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ  สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณและประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เพ่ือรับทราบมาตรการการด าเนินงานและหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ผลส าเร็จของงานมีข้ันตอนการ
ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562  ร้อยละ 100  โดยก าหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาสที่
ชัดเจน ลดความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงบทบาท ขอบเขตการปฏิบัติที่ชัดเจน และวิธีการปฏิบัติที่ดี สามารถ 
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีของวิธีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้ข้อมูลเชิงบริหารเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
4. ตอบสนองมาตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศได้  
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ชื่อผลงาน : ผู้น ายุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง 
เจ้าของผลงาน : น.ส.คนึงนิจ  กลิ่นขจร, นายสงิขรณ์  ปุเรชะตัง,                                       

และน.ส.พัชรา กิจใบ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ : การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการในการ
ด าเนินตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริการที่หลากหลายเพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน
ภายนอก  โดยได้มีการเปิดวิทยาลัยไทยไมซเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน  เพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน
วิชาชีพเฉพาะทาง และเปิดศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ได้แก่ ทดสอบพัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ (OTOP) และทดสอบมาตรฐานรถยนต์แก๊ส 
NGV LPG ท าให้การบริหารงานของส านักงานวิทยาเขต ต้องมีความร่วมมือกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่
ต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับเปลี่ยนในการท างานอยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานมีความคาดหวังที่
อยากจะมีผู้น าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากรของหน่วยงาน  สามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ 
หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นเพ่ือให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

 ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการบริหารงานภายในหน่วยงานเดิม ที่เคยมีการบริหารงานคือ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น และหัวหน้างาน ซึ่งมางานอยู่ 2 งานใหญ่ พร้อมทั้งมีหน่วยงาน
ระดับแผนกงาน  อยู่ภายใต้งาน  ภาระหน้าที่ของแผนกงานก็มีความหลากหลายที่อยู่ในงาน ท าให้การ
บริหารงานของหัวหน้างาน ดูแลแต่ละแผนกงานไม่ทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหาในการท างานค่อนข้างยาก เช่น 
มีการประชุมการด าเนินงานที่พร้อมกัน ท าให้หัวหน้างานไม่สามารถเข้าพร้อมกันได้ ปัญหาเหล่านี้  ท าให้
ผู้บริหารวิทยาเขตขอนก่น ได้มีการประชุมเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยปรับให้เข้ากับ
บริบทและการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น และเพ่ิมหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การบริหารงานของส านักงานวิทยาเขต ต้องได้รับความร่วมมือกับบุคลากร 
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สายสนับสนุน ที่ต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้
พร้อมต่อปรับเปลี่ยนในการท างานอยู่เสมอ 

ในการนี้ ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจากระดับ
ปฏิบัติการ ขึ้นเป็นช านาญการและช านาญการพิเศษ เพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ  และมีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานของสายสนับสนุน โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ในระดับต้นและระดับกลางแทนบุคลากรสายวิชาการ และข้าราชการพลเรือน สู่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งใหม่ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนผู้น าให้เป็นผู้น ายุคใหม่ เตรียมความพร้อมให้กับบุลากรสายสนับสนุนขึ้นด ารงต าแหน่งได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร โดยมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานใหม่ทั้งในระดับงาน 
ระดับแผนกงาน โดยการคัดเลือกผ่านการเห็นชอบและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ท าให้เป็นการเปิด
โอกาสให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม และยอมรับผลการ Vote นั้น  ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว 
ฉับไว ทุกที่ ทุกเวลาผ่านกลุ่มหัวหน้างานยุคใหม่ ใช้ระบบออนไลน์ (LINE) พูดคุย สั่งการ ที่ส าคัญใน
วันหยุดก็ยังสามารถคุยงาน ท างานได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีเรื่องเร่งด่วนจ าเป็น ท าให้งานสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และสามารถท างานกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. ประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อคัดเลือกหัวหน้างาน และหัวหน้าแผนก เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับโครงสร้างหน่วยงาน  ด าเนินการให้ความรู้และอธิบายโครงสร้างหน่วยงานและบริบทหน่วยงานให้กับ
บุคลากรให้เข้าใจ 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานลงชื่อในการคัดเลือกเพ่ือเสนอน าเสนอวิสัยทัศน์ หรือ 
แนวทางด าเนินงานในการด ารงหัวหน้างาน   

3. เชิญบุคลากรทุกคนเข้าร่วม Vote หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกงาน พร้อมสรุปผลโหวต 
และอธิบายหน้าที่ในการด าเนินงาน 

4. สรุปผลคะแนน ผู้บริหารระดับงานและหัวหน้าแผนกงาน ที่ได้รับเลือกเป็นพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และมีอายุอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 32–38 ปี  

5. สร้างกลุ่มไลน์  ชื่อกลุ่ม KKC OP Leader  โดยมีผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน   
หัวหน้าแผนก เพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุม ดูแล และสั่งการในการท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. ประชุมกลุ่มย่อยในการติดตามงานทุกวันวันจันทร์  เพื่อเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน และ 
รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานและทุกวันศุกร์ ผอ.จะลงพ้ืนที่แต่ละหน่วยงาน เพ่ือพบปะ
บุคลากรในหน่วยงาน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่า ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารตามแบบฉบับผู้น า
ยุคใหม่ ใส่ใจทุกขั้นตอน  เป็นการท างานแบบเพ่ือน พ่ีน้อง มีการพูดคุย ปรึกษา สั่งการ แก้ปัญหาช่วยกัน
ได้ทันท่วงทีตลอดเวลา  ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น กับคุณวุฒิอาวุโส ในการท างาน  โดยใช้สื่อออนไลน์ ให้
เป็นประโยชน์ และมีการสื่อสารเกี่ยวกับงานภายในกลุ่มเท่านั้น และแจ้งให้หัวหน้างานสร้างกลุ่มไลน์ใน
การติดตามงานกับบุคลากรในแผนก ท าให้บุคลากรทุกคนทุกระดับมีความปรับเปลี่ยนตัวเอง และมีตอบ
รับในการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี  รวมไปถึงการประชุมกลุ่ม
ย่อย ท าให้หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือรายงานผลให้กับ
ผู้อ านวยการ รับทราบ อย่างเป็นทางการ สามารถด าเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดได้   
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ผลส าเร็จของงาน คือ  

1. เปิดโอกาสให้ผู้น ายุคใหม่ ขึ้นมาบริหารงาน เช่น ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับ 
ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกงาน และมีช่วงอายุที่
ไม่ห่างกันมาก ท าให้สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สร้างแรงจูงใจการการท างาน และปรับแนวคิด พร้อมทั้งทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุน  
ให้สามารถกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และโชว์ศักยภาพของตนเองออกมา เพ่ือสามารถก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางด้านบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 2 คน  
และผู้บริหารระดับสูง 1 คน  และก าลังอยู่การเข้ารับการอบรมผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 5 คน 

4. มีการชื่อสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ชื่อกลุ่ม KKC OP Leader ใช้ในการควบคุม ติดตาม  
และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

5. ทุกหน่วยงานมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุก 
เดือน 
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CoP4 

การพฒันานักศึกษา 

ภาคโปสเตอร  CoP  4  การพัฒนานักศึกษา 



228 
     

 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

    
 

ชื่อผลงาน : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษา 
เจ้าของผลงาน : นางมนัสชนก วรธงไชย, นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ ,นางมนัสชนก วรธงไชย,น.ส.กุลวดี เรืองเกษม 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 
 
บทน า  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้น าจัดการศึกษาด้านวิชาชพีที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรยี์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้และบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม รวมถึงพันธกิจทางด้านท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ทางคณะจึงมุ่งเน้นให้บุคลากร นักศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน และด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายนอก  

อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของนักศึกษา เนื่องจากต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการ
ปรับตัวต่อการเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองมากข้ึน การเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะยังไม่
สามารถปรับตัวได้จะเกิดความคับข้องใจและส่งผลให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จในการศึกษา แต่ถ้านักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี นักศึกษาจะเรียนอย่างมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่
ปรึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัว บุคลิกภาพ เจตคติ และสร้าง
บรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่นให้แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดความรัก ความผูกพันต่ ออาจารย์และ
สถาบัน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นหลังจากการสร้าง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา ซึ่งทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการพัฒนางานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อก าหนดประเด็นความรู้ และวางแผนการด าเนินงาน 
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3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ค าปรึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านจิตวิทยากับการให้ค าปรึกษา เพื่อมาบรรยายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้รับ
ฟังและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 

4. จัดท าแฟ้มข้อมูลนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบถึง 
ประวัติและข้อมูลของนักศึกษา (PM 19) 

5. มีการนัดคืนแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล  
และน าเสนอผู้บริหารทราบ 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 อาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการท า
หน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และสังคม ผู้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ความ
เข้าใจกับวัตถุประสงค์ ความส าคัญของเครื่องมือในการให้ค าปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ในเรื่อง การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ป รึกษา จึงจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว โดยให้อาจารย์แต่ละท่านหาแนวทางเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจสรุป
แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเร่ืองของการเรียนการสอนในวิชาเรียน 
 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการค้นคว้าข้อมูล และการติดตามผลการเรียนของ 

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือก 

วิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาจนส าเร็จครบตาม
หลักสูตร 

 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
 ชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาตามสาขาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน 

เรียน 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 การดูแลเอาใจใส่ให้เวลากับนักศึกษา 
 คอยติดตามความคืบหน้าของนักศึกษา และเรียกเข้าพบเมื่อทราบถึงปัญหาของ 

นักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ไม่ว่า 

นักศึกษาจะศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใดก็สามารถเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาได้ 
 

 ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษารู้สึกโดดเดี่ยวภายในสถานศึกษา ควรแนะน ากิจกรรมต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้และท าให้เค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ 

 รับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความเข้าใจพร้อมแนวทางในการแก้ปัญหา 
 มีการให้ข้อคิดและหลักในการด าเนินชีวิต 
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 มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา 
 ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

 ประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา 
 มีจรรยาบรรณในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองส่วนตัว 

ในความดูแลให้เป็นความลับ 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา แก้ไขงานติดตามงาน 
 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนด้วยความเสมอภาค 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
            ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
            คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

เจ้าของผลงาน : นายวงศกร ลิ้มศิริ, นายปรัชญา บ ารุงกุล, นายอดิเทพ จันทับ 
ผู้ร่วมด าเนินการ : นายวิทวัส ไตรรัตนาภิกุล, นายไกรศักดิ์ จันทรโกเมท, นายพงษพ์ันธ์ บุญสรรค์, 

นายอัตพล คุณเลิศ 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีไฟฟา้ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 
 

 บทน า  

การพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ, พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอ, และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจัด
โครงการในรูปแบบการแข่งขันผลงานนักศึกษาจากโครงงานวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ซึ่งใน
การด าเนินงานได้มีการวาง (Plan), การด าเนินงาน (Do), การประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และการสรุป
โครงการพร้อมข้อเสนอแนะ (Act) พบว่านักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจส่งผลงานเข้า
ร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมชมโครงการเป็นจ านวน 75 คน ซึ่งเกินเป้าหมายของโครงการ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม
โครงการได้มีการพัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ,ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างดี 
 
หลักการและเหตผุลในการสร้างผลงาน  

นักศึกษาคือก าลังส าคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างพยายาม
สร้างนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
การท างานจริง โดยคาดหวังว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยจะสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้  
หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อยอดในการศึกษาต่อในอนาคต 

วิชาปัญหาพิเศษเป็นอีกหนึ่งวิชาที่พัฒนานักศึกษาทั้งวิธีคิด ทฤษฎี วิธีการ จนถึงการสร้างเป็นผลงานที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง  ในแต่ละปีการศึกษาทุกๆสาขาวิชาต่างมีวิชาปัญหาพิเศษเป็นวิชาในหลักสูตร  ท าให้ใน
แต่ละปีจะมีโครงงานหรืองานวิจัยใหม่ๆจากนักศึกษาจ านวนมาก และเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยสาขาวิชาจ านวนมาก ท าให้เกิดความหลากหลายในหัวข้อโครงงานเป็นอย่างยิ่ง 

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (FATCON) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยการน าโครงงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามาร่วมประกวด
แข่งขัน  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ และ กลุ่มด้านเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ, พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ, และ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
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3. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. วางแผนการด าเนินงาน(PLAN) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบตามฝ่ายตา่งๆดงัรูปที่ 1.1  
 

 

รูปที่ 1.1 แผนผังคณะกรรมการและหน้าที่แตล่ะฝ่าย 

 2. ด าเนินการตามแผน (Do) 
  2.1 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน, ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มโปสเตอร์ และส่ง
โปสเตอร์ผลงานได้จากเวปไซต์ https://sites.google.com/rmuti.ac.th/fatcon02 
  2.2 น าผลงานโปสเตอร์ที่นักศึกษาส่งผลงานมาปริน๊ไวนิลขนาด 80x120 ซม. 
  2.3 จัดงานประกวดผลงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี(FATCON) ในรูปแบบ
โปสเตอร์ โดยแบง่ตามกลุ่มการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มเกษตรศาสตร์ และ กลุ่มเทคโนโลยี 
  2.4 ประกาศผล และ มอบรางวลั  
 3. ประเมินผลของการด าเนินงาน (Check) 
  ประเมินการด าเนนิงานโดยโครงการได้สร้าง Google Form ให้ผู้ร่วมโครงการทุกคนสามารถ
เข้าไปประเมิณผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในงาน โดยหัวข้อการประเมินการด าเนินงาน ได้แก ่การจัดโครงการ
, รูปแบบการจัดกิจกรรม, การน าไปใช ้
 4. สรุปโครงการและข้อเสนอแนะ (Act) 
  หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด ทางคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อสรุปผลโครงการ, ประเมินผล
โครงการ, ข้อเสนอะแนะ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป 
 

4. ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

 จากการจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี(FATCON) พบว่ามี
นักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานและเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

https://sites.google.com/rmuti.ac.th/fatcon02/home
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 จ านวนนักศึกษาที่ส่งผลงานรปูแบบโปสเตอร ์

กลุ่มเกษตรศาสตร ์ กลุ่มเทคโนโลย ี

สาขาวิชา จ านวนผลงาน
(เรื่อง) 

สาขาวิชา จ านวนผลงาน
(เรื่อง) 

สิ่งทอและการออกแบบ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4 
จักรกลการเกษตร 1 เทคโนโลยีไฟฟ้า 6 
ประมง 2 วิศวกรรมเครื่องกล 1 
อุตสาหกรรมอาหาร 1   

  

 จ านวนนักศึกษาท่ีรวมงาน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ร้อยละ 

สัตวศาสตร ์ 4 5.33 
ประมง 9 12.00 

อุตสาหกรรมเกษตร 11 14.67 
จักรกลเกษตร 13 17.33 

สิ่งทอและการออกแบบ 3 4.00 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 12 16.00 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 20.00 
วิศวกรรมเครื่องกล 8 10.67 

รวม 75 100 
 

 คุณค่าด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

- นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ 
- นักศึกษามีความเข้าใจในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- นักศึกษาได้รบัทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสมัคร, ส่งผลงาน และน าเสนอผลงาน 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัตทิี่ดี 

การพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

1. นักศึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. เวปไซต์โครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 1 

วางแผนการด าเนินงาน(PLAN) 
ขั้นตอนที่ 2 

ด าเนินการตามแผน(Do) 

ขั้นตอนที่ 3 

ประเมินผลของการด าเนินงาน(Check) 

ขั้นตอนที่ 4 

สรุปโครงการและข้อเสนอแนะ(Act) 

 

 

1.นักศึกษาได้มีการพัฒนา 

ทักษะการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบโปสเตอร ์

2.นักศึกษามีความเข้าใจใน 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3.นักศึกษาได้รับทักษะการ 

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สมัคร, ส่งผลงาน และน าเสนอ
ผลงาน 

 

การป้อนกลับ 

น าสรุปผลโครงการ, ประเมินผลโครงการ, ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป 
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ชื่อผลงาน : การจัดการความรู้เพื่อลดสถิติการไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 

เจ้าของผลงาน : ระวิสุดา นาร ี
ผู้ร่วมด าเนินการ : ภัณฑิรา สุขนา, เอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ, สุจิตรา ประพฤติเป็น และ 

จักรพงษ์ คงดี 
ชื่อหน่วยงาน : งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 

 

1. บทน า 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [1-3] กล่าวถึงผู้มีสิทธิ์ขอยื่นส าเร็จการศึกษาต้องเป็น
นักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด โดยการยื่นขอส าเร็จการศึกษาต้อง
ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ท าการยื่นขอส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาในภาคการศึกษานั้น การ
ด าเนินงานของแผนกงานส าเร็จการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายังขาดความเข้าใจ
ในข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการส าเร็จการศึกษาและกระบวนการยื่นส าเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้ก าหนดให้
นักศึกษาต้องยื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามย่อม
ส่งผลให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา นักศึกษาต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และอาจจะเสียโอกาสใน
การเข้าศึกษาต่อหรือเข้าท างานในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้เพื่อลดสถิติการไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา  

 
3. หลักการและเหตผุล 

จากปัญหานักศึกษาไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา แผนกงานส าเร็จการศึกษา งาน
ทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการยื่นขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ได้แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษายื่นขอส าเร็จ
การศึกษาดังนี้ การจัดท าคู่มือการส าเร็จการศึกษา การจัดท าแผ่นพับการยื่นขอส าเร็จการศึกษา การจัดท าวิดิ
ทัศน์แนะน าแนวทางการยื่นขอส าเร็จการศึกษา รวมถึงการจัดอบรมโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและ
ขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 
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4. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน    
 4.1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan) : เจ้าหน้าที่แผนกงานส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อประสานงานกับคณะเพื่อ
ก าหนดกรอบระยะเวลาการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จ
การศึกษา 
 4.2 ด าเนินงานตามแผน (Do) : เจ้าหน้าที่แผนกงานส าเร็จการศึกษาจัดท าหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรม จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร จัดเตรียมห้องโครงการอบรม และจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม ซึ่งจัดปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ในภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา โดยการด าเนินงานคณะผู้จัดการ
ความรู้ได้ใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS)  ดังนี้  
 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) : คณะผู้จัดการความรู้น าข้อมูลที่ 
ได้จากการประชุมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปในรูปแบบตารางและกราฟ  เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้ม
จ านวนนักศึกษาที่ยื่นส าเร็จการศึกษาล่าช้าในช่วงปีการศึกษา 2558–2560  และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน จาก
การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องข้อบังคับการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และกระบวนการยื่นส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้
ผู้จัดการความรู้ยังได้จัดท าคู่มือการส าเร็จการศึกษา เพื่อ 

 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  http://regis.rmuti.ac.th/regis   
 การเรยีนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning): ผลการศึกษาสถิติข้อมูลนักศึกษาที่ยื่น 

ส าเร็จการศึกษาจากปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีจ านวนนักศึกษายื่นส าเร็จการศึกษาล่าช้าคิดเป็นร้อยละ 
13.93 จากจ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นส าเร็จการศึกษา 1,931 คน ดังนั้นแผนกงานส าเร็จการศึกษาจึงได้จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ท าการยื่นขอส าเร็จการศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ล่าช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในช่วงปีการศึกษา 2558–
2560 จากระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อคณะผู้จัดการความรู้ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
กระบวนการยื่นส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR):  คณะผู้จัดการความรู้น า 
ความรู้ที่ได้มาทบทวนการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  โดยจัดท าคู่มือการส าเร็จการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) แผ่นพับการยื่นขอส าเร็จ
การศึกษา แสดงในรูปที่ 1 (ข) วิดิทัศน์ แสดงในรูปที่ 1 (ค) และจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ดัง
แสดงในรูปที่ 1 (ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) คู่มือการส าเร็จฯ (ง) จัดโครงการอบรมฯ  (ค) วิดิทัศน ์(ข) แผ่นพับการยื่นขอส าเร็จฯ 
 

รูปที่ 1 ผลการจดัการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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4.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (Check) : การจัดการความรู้นี้ใช้แบบประเมิน 
ความพึงพอใจเพื่อการติดตามและประเมินการด าเนินงาน 

4.4 ปรับปรุงและพัฒนาผลจากการติดตาม (Action): ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ของคณะผู้จัดการความรู้ รายงานต่อผู้บริหาร และน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนงานยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 
4. ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน   

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดสถิติการไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะผู้จัดการความรู้พบว่าการจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อบังคับ
เรื่องการส าเร็จการศึกษาและการยื่นส าเร็จการศึกษา เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้การน าวิธีการด าเนินงานแบบเดิมมา
พัฒนาสู่วิธีการด าเนินงานแบบใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการติดตาม ประสานงาน และ
การน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม และลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แสดงแนวโน้มจ านวน
นักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาล่าช้าลดลง ในช่วงปีการศึกษา 2558–2560 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2) โดยพบว่า
ปีการศึกษา 2558   นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ,931 คน ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาล่าช้าคิดเป็นร้อยละ 13.93%  ปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ,410 
คน จ านวนนักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาล่าช้าคิดเป็นร้อยละ  8.13%  และปีการศึกษา 2560 นักศึกษามี
สิทธิ์ยื่นส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,780 คน มีจ านวนนักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาล่าช้าคิดเป็นร้อยละ  
6.65% ซึ่งมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 

ตารางที่ 1 วิธีการด าเนินงานแบบเดิม และวิธีการด าเนินงานแบบใหม่ 

วิธีการด าเนินงานแบบเดิม วิธีการด าเนินงานแบบใหม่ 
1. แจกเล่มเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ให้นักศึกษา ในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา 

1. จัดท าหนังสือ/ประสานงานกับคณะ/สาขาวิชาเพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารการจัดอบรมโครงการการยื่นส าเร็จ
การศึกษาให้นักศึกษาได้รับทราบ 

2. โทรประสานงานกับคณะและทะเบียนสาขาวิชา 2. จัดอบรมโครงการยื่นส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ความรู้
สร้างความเข้าใจให้นักศึกษา 

 3. จัดท าคู่มือ, แผ่นพับ, วิดิทัศน์ การยื่นส าเร็จการศึกษา
และตรวจสอบสถานะการส าเร็จการศึกษา 

 4. จัดกลุ่มLINE@MANAGER ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก
ได้มากกว่า 5000 คน, ไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา, ไลน์กลุ่ม
ทะเบียนคณะ, ไลน์กลุ่มวิทยาเขต, จัดท าประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ 

 5. จัดท าสรุปรายชื่อนักศึกษายื่นส าเร็จการศึกษา และไม่
ยื่นส าเร็จการศึกษาประจ าภาคให้แต่ละคณะเพื่อทราบ
และติดตามนักศึกษาดังกล่าว 
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ย่ืนส ำเร็ จฯ ย่ืนส ำเร็ จฯล่ำช้ำ ย่ืนส ำเร็ จฯ ย่ืนส ำเร็ จฯล่ำช้ำ ย่ืนส ำเร็ จฯ ย่ืนส ำเร็ จฯล่ำช้ำ

ปวส. 299 31 256 37 355 22

ปริญญาตรี 1,558 232 1,975 146 2,153 160

ปริญญาโท 39 6 91 13 99 3

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 1,896 269 2,322 196 2,607 185

มีสิทธ์ิย่ืนส าเร็จฯ (คน)

ย่ืนส าเร็จฯล่าช้า (%)

ร ะดับ

1,931 2,410 2,780

2558 25602559

13.93% 8.13% 6.65%

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษายื่นขอส าเร็จการศึกษาและยื่นขอส าเร็จการศึกษาล่าช้าระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ข้อมูลร้อยละของผู้ยื่นส าเร็จการศึกษาลา่ชา้ 
 

5. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  (Key Success Factors) 
1. การสร้างทีม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถจัดการความรู้ได้ 
2. การน าหลัก PDCA  มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและให้การสนับสนุน 

6. ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏบิัติที่ดี  
1. จ านวนผู้ยืน่ขอส าเร็จการศึกษาล่าชา้ลดลง 
2. เกิดกระบวนการท างานที่เป็นระบบ สามารถใช้เป็นแนวปฏิบตัทิี่ดีส าหรับบุคลากรได้ 
3. จ านวนผู้ยื่นขอส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมากข้ึน 
4. ผู้ยื่นขอส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงข้อบังคับเก่ียวกับการยื่นขอส าเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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7. สรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้เพื่อลดสถิติการไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา เนื่องจากปัญหานักศึกษาไม่ยื่นส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ผู้จัดการความรู้จึงได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงข้อบังคับเรื่องการส าเร็จการศึกษาและการยื่นส าเร็จ
การศึกษา และด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้
ไม่เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และเสียโอกาสในการศึกษาต่อหรือการสมัครเข้าท างาน โดยการจัดการความรู้นี้ได้
วิธีการด าเนินงานดังนี้  

1. การจัดอบรมให้นักศึกษาเพื่อให้ความรู้เรื่องการยื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา 
2. การจัดท าคู่มือ แผ่นพับ และวิดีทัศน์การยื่นขอส าเร็จการศึกษาและตรวจสอบสถานการณ์ส าเร็จ 

การศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา  
3. การประสานงานกับคณะ สาขาวิชา บุคลากรในหน่วยงาน และนักศึกษา 
4. การจัดกลุ่ม LINE@MANAGER  ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกได้มากกว่า 5,000 คน ไลน์อาจารย์ที่ปรกึษา 

ไลน์กลุ่มทะเบียนคณะ ไลน์กลุ่มวิทยาเขต และจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

8. กระบวนการปรับปรุงและพัฒนา  
การจัดท าวีดีโอขั้นตอนการยื่นส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม ผ่านทาง

เว็บไซต์  http://regis.rmuti.ac.th/regis  
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ชื่อผลงาน : เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ปี13 จัดโดยธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัดมหาชน  
โดยน าเสนอโครงการ “กล้าใหม่..ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร” 

เจ้าของผลงาน : นายปริญญา กิตติสทุธิ ์
ผู้ร่วมด าเนินการ : - 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนานักศึกษา 
 

บทน า 

จากการที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด(มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การที่เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความตั้งใจจริงที่จะมีส่วนร่วมต่อสังคมโดยการช่วยวางรากฐาน
ของชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย คือ การพัฒนา
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดแทรกความเป็นพลเมืองดี โดยสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านวินัย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิศวะคอมฯ สกลนคร ส่งโครงงาน “กล้าใหม่…ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร” เข้าร่วมการ
แข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 137 ทีม และได้รับงบประมาณเป็นจานวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เพื่อไปด าเนินงานตามแผนโครงงานที่เสนอ 
หลักการและเหตผุลในการสร้างผลงาน 

การร่วมกลุ่มของนักศึกษาที่ท าการคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีความรู้พื้นฐานองค์ความรู้ของการ
สร้างนวตกรรมและเทคโนโลยี จากที่ได้ศึกษามา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีองค์ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมและที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อความคุมการท างานตามที่ได้ออกแบบไว้ และท า
เทคโนโลยีบลูทูช (Blurthoot) เพื่อการบูรณาการให้สามารถเป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้  
 จากปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถโดยสาร เป็นเหตุให้มีการสูญเสียตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นเหตุให้กลุ่ม
มีแนวคิกที่จะสร้างระบบระบุตัวตนในการเข้าออกรถ เพื่อนับจ านวนของนักเรียนในการอาศัยรถโดยสารนี้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการลืมเด็กได้ จึงเป็นที่มาในการน าเสนอโครงงานเรื่อง “กล้าใหม่…ระบบป้องกันการลืมน้องในรถ
โดยสาร” เพื่อเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหา 
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     วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการ  
      (วิธีการ / กระบวนการ / แนวทางด าเนินงานที่ได้ด าเนนิการ ตามหลัก KM TOOLS) 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1 วางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและจัดเตรยีมความพร้อม 
- การวางแผน ส ารวจพื้นท่ีในการด าเนินโครงการและ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการในกลุ่มเปา้หมาย  
- วางแผนและแบ่งงานตามหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ 
- จัดเตรยีมความพร้อมในการน าเสนอ จัดเวทีเสวนา
ให้เกิดการพูดคุย  

 
10 วัน 

 
- สมาชิกกลุ่ม 
 

 
ด าเนินการแล้ว 
เมื่อ 20 พ.ย.61 

2 การด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเสวนาและลงทะเบียน
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร 
- จัดเวทีเสวนา พูดคยุเรื่องรบบตรวจรู้ การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งระบบป้องกัน 
- ติดตั้งระบบป้องกันกับรถที่เข้ารว่มโรงการ 

 
2 วัน 
 
 
 
40 วัน 

 
- สมาชิกกลุ่ม 
- ผู้ประกอบการ
รถตู้โดยสาร 
- ผู้เชี่ยวชาญ 
- สมาชิกกลุ่ม 
- ผู้ประกอบการ
รถตู้โดยสาร 

 
รอด าเนินการ 
วันท่ี 14 ก.พ.62 
 
 
วันท่ี 14 ก.พ.62 

3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการใช้งานระบบป้องกันการ
ลืมน้อง 
- แก้ไขข้อบกพร่องของระบบให้สามารถใช้งานตามที่
ออกแบบไว้  
- วิเคราะหผ์ลทีไ่ด้รับ 

10 วัน - สมาชิกกลุ่ม 
- ผู้เชี่ยวชาญ 

รอด าเนินการ 
วันท่ี 1 มี.ค.62 
 

4 
 
 
 
 
 

การสรุปผล ปรับปรุง และการพัฒนา   
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินโครงการและถอด
บทเรียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
- ปรับปรุงข้อบกพร่อง และเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ผลของการด าเนินโครงการ 
กล้าใหม…่ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร 

10 วัน - สมาชิกกลุ่ม 
- ผู้เชี่ยวชาญ 
 

รอด าเนินการ 
วันท่ี 27-29 มี.ค. 
62 
 

6 เผยแพรผ่ลการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ผลการด าเนนิโครงการ 
- ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษาที่
มหาวิทยาลยัเข้าร่วม เช่น โครงการ Open House, 

 
 

 
- สมาชิกกลุ่ม 
 

รอด าเนินการ 
วันท่ี 1 มี.ค.62 
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 โครงการ “การจัดการความรูสู้่วิธีปฏบิัติทีด่ี  (Good Practices for Knowledge Management) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
 

 

    
 

 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

งานกาชาดประจ าปจีังหวัดสกลนคร, งานแสดงผลงาน
วิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
เครื่องมือจัดการความรู้ (KM TOOLS) 
 จากข้ันตอนการด าเนินงานโครงงาน “กล้าใหม่...ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร” ยึดแนวทาง
ปฏิบัติจากเคร่ืองมือจัดการความรู้ ดังนี ้

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) 
2. การเล่าเร่ือง (Story Telling)  
3. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) 
4. การสอนงาน(Coaching) 
5. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
6. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) 
7. เวที ถาม-ตอบ (Forum) 
8. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) 
9. การเสวนา (Dialogue) 
10. ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson Learned and Best Practices Databases) 
11. ระดมสมอง(Brain Storm) 
12. การศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking)  
13. การเรียนรู้ก่อนลงมือท า (Before Action Review : BAR)  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การได้เข้ร่วมโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปี 13 จากโครงงาน “กล้าใหม่...ระบบป้องกันการลืมน้องในรถ
โดยสาร” ถือเป็นความส าเร็จของกลุ่มนักศึกษา ที่กล้าแสดงความคิดจับเอาประเด็ดที่สามารถแก้ไข โดยน าองค์
ความรู้ที่ตนเรียนมาเพื่อมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม ที่สามารถป้องกันการสูญเสียได้ 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. เข้ารอบโครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ปี 13 รอบ 20 ทีม จาก 137 โครงงานทั่วประเทศ 
2. ได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินโครงงาน 75,000 บาท 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏบิัติที่ดี (Good Practices for 
Knowledge Management)”  เครือข่าย 4 วิทยาเขต 
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น วข.สุรินทร์ และวข.สกลนคร 
 
 

 
 

“ชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ 
สู่แนวปฏิบัติท่ีดี” 

(Good Practices for Knowledge Management)” 

 
 
 

 
 

วันท่ี 4   เมษายน 2562  ณ  ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12  (อาคารเรียนรวม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

 

ดาวน์โหลด 

แบบประเมินโครงการ 

จัดท ำโดย  แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา  งานบริการการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 

                     ดาวน์โหลดเอกสารและภาพกิจกรรม KM  ได้ที่  https://www.skc.rmuti.ac.th/news/rmutikm2019 


