
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

“พฒันางานประจ�า
ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู ้ 
RMUTL KM DAY 2018”

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

KM_���1.indd   1 8/11/2561 BE   20:15



 

 

 
ค ำน ำ 

 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการท างาน การพฒันาบุคลากร รวมไปถึงการพฒันาองคก์ร ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งจดัใหมี้ระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยในองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหาร
ของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั ตามเกณฑ์
มาตรฐานขอ้ท่ี 5 เป็นเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  กล่าวคือ สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งจะตอ้งมีการจดัการความรู้  
เพื่อมุ่งสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบนั ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวั
บุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในสถาบนัสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้
เป็นผูรู้้  รวมทั้งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)  การ
จัดการความรู้ในองค์กรจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพฒันาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กองบริหารงานบุคคลจึงได้รวมรวมขอ้มูลการด าเนินงานจดัการความรู้  ตามประเด็นท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ  ไดเ้สนอต่อมหาวิทยาลยั  ในปีงบประมาณ 2560  เพื่อน ามาเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ 
“การพฒันางานประจ าผ่านกระบวนการจดัการความรู้ KM DAY RMUTL 2018”  ในวนัท่ี 15 สิงหาคม  2561  
ณ กรีนเลค  รีสอร์ท  จงัหวดัเชียงใหม่  และจะไดมี้การพฒันาต่อการปฏิบติังานทั้งดา้นวิชาการ  ดา้นวิจยั   
การบริการวชิาการ  และงานสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
กองบริหารงานบุคคล 
15 สิงหาคม 2561 
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สำรบัญ 
   หน้ำ 

ส่วนที ่1  การจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 
ส่วนที ่2  ประเด็นการจดัการความรู้ 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา   
ระดบัหลกัสูตร  มทร.ล้านนา  เชียงราย 

- เทคนิคการเขียนหนงัสือภายใน และหนงัสือภายนอก มทร.ล้านนา  ตาก 
- การเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของสายสนบัสนุนวชิาการ  การเขียนโครงการวจิยัอยา่งไรถึงไดทุ้น

สนบัสนุน 
การเรียนการสอนแบบเนน้ปฏิบติัโดยเคร่ืองมือ STEM Education 
มทร.ล้านนา  ล าปาง 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ  เทคนิคการจดัท าขอ้เสนอโครงร่างงานวจิยั 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

- โครงการจดัการความรู้การพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานสู่แนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ของ ส านกังานคณบดี  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

- แนวทางการนบัจ านวนบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรโดยใชเ้ทคโนโลย ี RFID  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- แนวทางการจดัซ้ือและติดตามรายการวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน     
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- เทคนิคการจดัระบบแฟ้มเสนองาน  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
- โครงการจดัการความรู้สารสนเทศเพื่อพฒันาบริการของส านกังาน    

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา    

กองบริหารงานบุคคล 
- แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา :    

การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
- การจดัการความรู้เร่ืองการเขียนแบบเสนอขออนุมติัโครงการทางวฒันธรรม   

เพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  ศูนย์วฒันธรรมศึกษา 
- การจดัการองคค์วามรู้การบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

• เทคนิคการเขียนหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก

• การเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการเขียนโครงการวิจัย

อย่างไรถึงได้ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติโดยเครื่องมือ 

STEM Education

• การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำานักงาน

คณบดี

• เทคนิคการเขียนและการจัดทำาเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร 

คำาสอน

• แนวทางการนับจำานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้

เทคโนโลยี RFID

• แนวทางการจัดซื้อและติดตามรายการวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน

• เทคนิคการจัดระบบแฟ้มเสนองาน

• การจัดการความรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาบริการ

• ระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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สำรบัญ (ต่อ) 
   หน้ำ 

- การจดัท าขอ้ตกลงและการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 

- การจดัการองคค์วามรู้ดา้นงานวจิยั และบริการวิชาการ สวก.ปี ๒๕๖๑ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 

- การจดัการความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 
- การจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO 

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา :  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

• การเขียนแบบเสนอขออนุมัติโครงการทางวัฒนธรรม

• การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ

• การจัดทำาข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

• การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ สวก.ปี ๒๕๖๑

• การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน

• การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO
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กำรจัดกำรควำมรู้ 
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กำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
การจดัการความรู้ในองคก์ร   หมายถึง   การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร  ซ่ึงกระจดักระจาย

อยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้  และ
พฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้  รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถใน
เชิงแข่งขนัสูงสุด   โดยท่ีความรู้มี  2 ประเภท คือ 
         - ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์  พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ   เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย  เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางคร้ัง  จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 
         - ความรู้ท่ีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. กำรเข้ำถงึควำมรู้ (Knowledge Access) 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู้ (Knowledge Sharing) 

7. กำรเรียนรู้ (Learning) 

ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 

เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 
1. กำรบ่งช้ีควำมรู้  

(Knowledge Identification) 
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้  หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึน
ภายในองคก์ร  ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้  เช่นพิจารณาวา่ วิสัยทศัน์/ พนัธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร , ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง, อยูใ่นรูปแบบใด, อยูท่ี่ใคร 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, 
รักษาความรู้เก่า, ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้  เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใชภ้าษา
เดียวกนั, ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 
5. การเขา้ถึงความรู้  เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  ท าไดห้ลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จดัท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจ
จดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, 
ระบบพี่เล้ียง, การสับเปล่ียนงาน, การยมืตวั, เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
7. การเรียนรู้  ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้าง
องคค์วามรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง  ( Change Management Process) 

 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

กำรยกย่องชมเชย 
และกำรให้รำงวลั 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior) 
  Robert Osterhoff 
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กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบ
หน่ึงเพื่อใหอ้งคก์รท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองคก์ร   ไดมุ้่งเนน้ถึงปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
(ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร, ทีม/ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล , ก าหนดปัจจยัแห่งความส าเร็จชดัเจน 

2) การส่ือสาร  เช่น กิจกรรมท่ีท าใหทุ้กคนเขา้ใจถึงส่ิงท่ีองคก์รจะท า, ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 

3) กระบวนการและเคร่ืองมือ  ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้สะดวก
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชก้ระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนกบัชนิดของความรู้, ลกัษณะขององคก์ร 
(ขนาด,  สถานท่ีตั้ง ฯลฯ), ลกัษณะการท างาน, วฒันธรรมองคก์ร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้   เพื่อสร้างความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัและหลกัการของการจดัการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุ่มเป้าหมาย, วธีิการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวดัผล  เพื่อใหท้ราบวา่การด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่, มีการน าผลของการวดั
มาใชใ้นการปรับปรุงแผนและการด าเนินการใหดี้ข้ึน, มีการน าผลการวดัมาใชใ้นการส่ือสารกบั
บุคลากรในทุกระดบัใหเ้ห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้  และการวดัผลตอ้งพิจารณาดว้ยวา่จะ
วดัผลท่ีขั้นตอนไหนไดแ้ก่ วดัระบบ (System), วดัท่ีผลลพัธ์ (Out put) หรือวดัท่ีประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ (Out come) 

6) การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั  - เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู,่ ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบักิจกรรมท่ีท าใน
แต่ละช่วงเวลา 

กำรก ำหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เป็นหัวเร่ืองกวา้งๆ ของความรู้ท่ีจ  าเป็นและสอดคลอ้ง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมายKM  
(Desired State) ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อกระบวนงาน (Work 
Process)  ในข้อเสนอการเปล่ียนแปลง  (Blueprint  for  Change)  ก่อนเป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนด
ขอบเขต KM ตามองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีในองคก์ร เพื่อปฏิบติังานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ 
ขององคก์ร 
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แนวทำงกำรก ำหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเป้ำหมำย KM (Desired State) 

 

องค์กรสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต  
KM  และน าไปก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
       - แนวทางท่ี 1  เป็นความรู้ท่ีจ  าเป็นสนบัสนุนพนัธกิจ/ วิสัยทศัน์/ประเด็นยทุธศาสตร์ ในระดบัของหน่วยงาน
ตนเอง 
       - หรือแนวทางท่ี 2 เป็น ความรู้ท่ีส าคญัต่อองคก์ร 
       - หรือแนวทางท่ี  3  เป็น ปัญหาท่ีประสบอยู ่และสามารถน า KM มาช่วยได ้
       - หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางท่ี 1,2,3 ก็ได ้ท่ีหน่วยงานเห็นวา่เหมาะสม     
  

คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองค์กรไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี มหาวิทยาลยัจะน าการจดัการความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นปี 2560 ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนนกัปฏิบติั (Hands-On) ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโต
ร่วมกบัการพฒันาประเทศ  และยุทธศาสตร์พฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองค์กร
และขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีจะสนบัสนุนประเด็นยทุธ์ศาสตร์ทั้งสามประกอบดว้ย  
  (1) การพฒันากระบวนการศึกษาแบบเนน้นกัปฏิบติั  Hands-On 
 (2) การพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นงานวจิยัและบริการวชิาการ      
 (3) การพฒันาการปฏิบติังานสายสนบัสุนน 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  
• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 
• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 
• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 
• ความรู้ที่มีอยู่ในบคุลากร 

ปัญหา 

KM Action Plans 

( 6-step model) กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

 1 
 2 

 3 

(ขอบเขต KM) 

(เป้าหมาย KM) 

(Work process) 

(แผนการจัดการความรู้) 
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กำรก ำหนดเป้ำหมำย KM   (Desired  State) 
  เป้าหมาย KM (Desired State)  เป็นหวัเร่ืองความรู้ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ตาม
แผนบริหารราชการแผ่นดิน  โดยสอดคลอ้งกบัขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีไดเ้ลือกมาจดัท า  และ
ตอ้งสามารถวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ท่ีสอดรับกบัขอบเขต KM  ของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย  
(1) การพฒันาหลกัสูตรท่ีสร้างทกัษะวิชาชีพ มุ่งเน้นการน าไปใช้ปฏิบติังาน   เป้าหมายคือ การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอน โดยเรียนรู้จากโจทยจ์ริง อยูห่นา้งานไดเ้ผชิญปัญหา เรียนรู้ในการแกไ้ข
ปัญหา เรียนรู้การประยุกตใ์ช้ความรู้ทกัษะวิชาชีพ ร่วมกบั ผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพให้เกิดทกัษะความ
ช านาญการ เกิดความรู้ท่ีฝังลึก (Implicit Knowledge) และมีความพร้อมในการประกอบวชิาชีพ 

(2) การพฒันาอาจารยด์า้นการวิจยัและบริการวิชาการ เป้าหมายคือ มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติ  นานาชาติ และหรือน าไปใชป้ระโยชน์ 

(3) การพฒันาการปฏิบติังานสายสนบัสนุน  เป้าหมายคือ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร โดย
มุ่งเนน้การจดัการสมรรถนะ (Performance Management) บนฐานการจดักลุ่มตามความสามารถ เพื่อพฒันา
และการจดัการเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ทั้งน้ี  ใหแ้ต่ละหน่วยงานก าหนดตวับ่งช้ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็น  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์  
พนัธกิจขององคก์ร  
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แลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนทีเ่กีย่วข้องกบัตวับ่งช้ี

กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ระดบัหลกัสูตร 
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รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
เร่ือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องกบัตัวบ่งช้ีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ

หลกัสูตร 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

ควำมส ำคัญ 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ช่วงท่ี 1 (มิย. 60 – พย. 60) ในระหวา่งวนัท่ี 1-6 ธค. 60 ท่ีผา่นมา 
พบวา่ผลการด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัระบบและกลไกการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  

ระดบัหลกัสูตร 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา     
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันาอาจารย ์

 ระดบัคณะและสถาบนั 
 ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ เชิญหวัหนา้งาน และหวัหนา้หลกัสูตรประชุมร่วมกนั
เพื่อวางแผนการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับระบบและกลไกการด าเนินงานขา้งตน้ ในวนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์ 2561 และมติท่ีประชุมไดก้ าหนดวธีิการด าเนินการตามปฏิทิน 
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
การถอดความรู้ 
 การด าเนินการจดัการความรู้ของมทร.ล้านนา เชียงราย เร่ิมดว้ยการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  พบว่าผลการ
ด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัระบบและกลไกการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ี มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร เน่ืองจากเป็นการใช้ระบบและกลไกการด าเนินงานของ
หน่วยงานกลางเหมือนกนั ดงันั้น มหาวิทยาลยัฯ จึงด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ผา่นการสนทนากลุ่ม
ระหวา่งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และเจา้หนา้ท่ี เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
 
  1. ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา     

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
3. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันาอาจารย ์

  4. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
  5. ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
 
พร้อมทั้งพิจารณาปัญหา และถอดความรู้จากผูป้ฏิบติังานและผูมี้ประสบการณ์ เพื่อก าหนดแนวทางจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และท ากระบวนการท างานแต่ละงานเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานไดน้ าไปปฏิบติั  ผา่น
เวบ็ไซต ์KM มทร.ลา้นนา เชียงราย 
 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 หลงัจากได้องค์ความรู้แล้วคณะกรรมการการจดัการความรู้ มทร.ล้านนา เชียงราย  ได้ประชุม
พิจารณาร่วมกนัวา่จะติดตามผลการใชก้ระบวนการท างานแต่ละงาน  โดยประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาท่ี
เกิดหลงัจากการน ากระบวนการท างานแต่ละงานไปปฏิบติั  และปรับปรุงกระบวนการท างานรอบท่ี 2 
เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน และผูส้นใจภายนอกได้น าไปปฏิบติั  ผ่านเว็บไซต์ KM มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
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การน าไปใช ้
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน ภายในมทร.ล้านนา เชียงราย มีการน า
กระบวนการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
  1. ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา     

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
3. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันาอาจารย  ์

  4. ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
  5. ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
ไปปฏิบติั ตามภาระงานท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการการจดัการความรู้ ติดตามและประเมินผลกบัผูท่ี้น า
กระบวนการท างานไปปฏิบติั และจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากการน าความรู้ไปใชโ้ดย
เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 
 
การบ ารุงรักษา 
 หลงัจากมีการน าความรู้ไปใชแ้ลว้ทางคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ มีการประชุมเพื่อ
ทบทวนความถูกตอ้ง ความทนัสมยัขององคค์วามรู้กบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา และ
เจา้หนา้ท่ี และจดัเก็บองคค์วามรู้ไวใ้นเวบ็ไซต ์KM มทร.ลา้นนา เชียงราย  และฐานขอ้มูลมทร.ลา้นนา 
เชียงราย ใหพ้ร้อมใชง้าน และสามารถน าไปปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานใหมี้ความทนัสมยั 
 
ผลลพัธ์จำกำกรจัดกำรควำมรู้ 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ คือ บุคลากรภายใน มทร.ลา้นนา เชียงราย มีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน ในการปฏิบติังานสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารท างานของมทร.ลา้นนา 
เชียงราย มีประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน 
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เทคนิคกำรเขียนหนังสือภำยใน และหนังสือภำยนอก 
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เทคนิคกำรเขียนหนังสือภำยใน และหนังสือภำยนอก 
กองกำรศึกษำตำก 

 
ควำมส ำคัญ 
 การเขียนหนงัสือติดต่อราชการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการปฏิบติัราชการ เพราะงานส่วนใหญ่จะ
เก่ียวกบัหนงัสือ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนมกัจะเก่ียวกบัหนงัสือ โดยเฉพาะการเขียนหนงัสือติดต่อราชการของ
ผูป้ฏิบติังาน เช่น ไม่รู้วา่จะเขียนอยา่งไร เขียนแลว้ใชไ้ม่ไดต้อ้งแกไ้ข ซ่ึงสร้างความหงุดหงิดให้กบัผูเ้ขียน 
และอาจสร้างความไม่พอใจใหก้บัหวัหนา้งานเน่ืองจากท าให้งานล่าชา้ นอกจากน้ีในระยะท่ีผา่นมาไดป้รากฏมี
ข่าวในการจดัท าหนงัสือราชการผิดพลาดโดยไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสาร
บรรณท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์องค์กรได้  ซ่ึง “หนังสือติดต่อราชการ” ตามความหมายใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.พ. เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ: ความรู้พื้นฐานในการเขียน
หนงัสือติดต่อราชการ มิใช่ชนิดของหนงัสือราชการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
แต่เป็นค ารวมของหนังสือ 3 ชนิด คือ หนงัสือภายใน หนงัสือภายนอก และหนงัสือประทบัตรา แต่ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากการเขียนหนังสือติดต่อราชการท่ีพบบ่อยส่วนใหญ่จะเป็น
หนงัสือภายใน และหนงัสือภายนอก  เน่ืองจากหนงัสือประทบัตราเป็นหนงัสือราชการท่ีใชป้ระทบัตราแทน
การลงช่ือของหัวหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป (อธิการบดี) และหวัหนา้ส่วนราชการในเขตพื้นท่ีตาก
มิไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดี 
 ดงันั้นในการจดัการความรู้ดา้นการบริหารจดัการของกองการศึกษาตาก จึงเลือกท่ีจะจดัการความรู้
เก่ียวกบัการเขียนหนงัสือภายในและภายนอกเท่านั้น  ในหวัขอ้เร่ือง “เทคนิคการเขียนหนงัสือภายใน และ
หนงัสือภายนอก” ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นค่อนขา้งมากส าหรับผูป้ฏิบติังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการ
เขียนหนงัสือติดต่อราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและง่ายข้ึน 
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
ตามมติท่ีประชุมคณะท างานจดัการความรู้ของกองการศึกษาตาก ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 
มีนาคม 2561 ไดเ้ห็นชอบประเด็นการจดัการความรู้ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

1) ความหมายของหนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก 
2) ลกัษณะของหนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก 
3) วธีิการเขียนหนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก 

- การเขียนหวัเร่ือง 
- การเขียนเน้ือเร่ือง 
- การเขียนจุดประสงคข์องเร่ือง 
- การเขียนทา้ยเร่ือง 

โดยไดม้อบหมายคณะท างานทุกท่านไดไ้ปแสวงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต สอบถามจากผูมี้ประสบการณ์
ตรง และศึกษาจากหนงัสือ ดงัต่อไปน้ี 

1. ส านกังาน ก.พ. .(2559).“การเขียนหนังสือติดต่อราชการ: ความรู้พืน้ฐานในการเขียน
หนังสือติดต่อราชการ”. http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-
eb10.pdf, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561. 
2. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. (2556). “แนว
ปฏิบัติทีด่ี เร่ือง เทคนิคการเขียน การร่าง และการพมิพ์หนังสือราชการ”, 
https://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/document/good-pratice/good_practice_56/12_56.pdf, 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561. 
3. ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีล าพูน. “คู่มือการเขียนหนังสือราชการ”, 
http://www.treasury.go.th/pv_lumphun, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561. 
4. จ านง หอมแยม้ จิรภาส ชยานนัท ์และภราดร หอมแยม้. (2551) . “หนังสือคู่มือเตรียมสอบ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2551”, บริษทั ไฮ
เอด็พบัลิชช่ิง จ ากดั. 
5. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี. “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”, 
http://www.cupamnat.com/files/a2.pdf,  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2561. 
6. คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. (2552). “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ”. 
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7. วรีะ โตสงคราม และพรทิพย ์เริงธรรม, “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”,ส านกังาน
เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร, http://newsser.fda.moph.go.th/,  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 
เมษายน 2561. 
8. http://www.legal.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=2, “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม พ.ศ.2536”, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2561. 
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KM_���1.indd   14 8/11/2561 BE   20:16



14 15

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจ�าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดประชุมคณะท ำงำนคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา
ตาก อาคารวทิยบริการ ชั้น 3  (คร้ังท่ี 1/2561 มิไดถ่้ายภาพ) 

กำรจัดประชุมคณะท ำงำนคร้ังที่  3/2561  เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุมส านกังาน
บริหารทัว่ไป อาคารวทิยบริการ ชั้น 3  

 

กำรจัดประชุมคณะท ำงำนคร้ังที ่  4/2561 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม2561 ณ หอ้งประชุมส านกังาน
บริหารทัว่ไป อาคารวทิยบริการ ชั้น 3  

 

KM_���1.indd   15 8/11/2561 BE   20:16



16 17

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจ�าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”

 

 

กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
       คณะท างานไดจ้ดัโครงการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนงัสือภายในและหนงัสือ
ภายนอก เ ม่ือว ันท่ี  30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์                          
โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผูอ้  านวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเ ปิดโครงการ และมีผูเ้ขา้ร่วม
แลกเปล่ียนจากหน่วยงานต่างๆ จ านวนทั้งหมด 49 คน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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16, 33%

3, 6%
5, 10%

14, 29%

1, 2%
4, 8%

6, 12%

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

กองการศึกษาตาก

กองบริหารทรัพยากรตาก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร

ส านกังานบริหารมหาวทิยาลยัฯ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

หมวด
งบประมำณ 

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
ใช้จ่ำยจริง 

1 .
ค่าตอบแทน 

0 0 

2 . ค่าใชส้อย 5,500 4,605 

3 . ค่าวสัดุ 3,300 4,187 

รวม 8,800 8,792 วตัถุประสงค์ บรรลุ () / 

 ไม่บรรลุ ( X ) 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบติังานท่ีดีของมหาวทิยาลยั 

 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร แ บ่ ง ปั น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 

 

เพื่อให้มีระบบการจดัการความรู้
ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ส า ม า ร ถ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ ก า ร พัฒ น า
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้
อยา่งย ัง่ยนื 
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รำยกำร ค่ำเฉลีย่ ร้อยละควำมพงึ
พอใจ 

ระดับควำม
พงึพอใจ 

2.1 การด าเนินการประชุม 4.26 85.20 มาก 
1) สถานท่ีจดัประชุมมีความเหมาะสม 4.35 87.00 มาก 
2) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัประชุมมีความเหมาะสม 4.22 84.40 มาก 
3) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการประชุม 4.26 85.20 มาก 
4) อาหาร /เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  4.17 83.40 มาก 
5) การใหบ้ริการช้ีแจงขอ้มูลของผูจ้ดัประชุม 4.30 86.00 มาก 

2.2 การน าเสนอการจดักิจกรรม  4.16 83.20 มาก 
1) ความรอบรู้ในเน้ือหาการบรรยาย 4.17 83.40 มาก 
2) ความสามารถในการถ่ายทอดและความน่าสนใจ 4.30 86.00 มาก 
3) เน้ือหา และความสวยงามของเอกสาร 4.09 81.80 มาก 
4) การอธิบายหรือตอบปัญหาขอ้สงสัย 4.09 81.80 มาก 

2.3 การบรรลุวตัถุประสงคก์ารประชุมสัมมนา  4.28 85.60 มาก 
1) สามารถเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร

ผูป้ฏิบติังาน 
4.39 87.80 มาก 

2) สามารถเรียนรู้จากทกัษะและประสบการณ์ของผู ้
ร่วมกิจกรรม 

4.17 83.40 มาก 

3) ไดแ้นวคิด /ความรู้ไปปรับใชใ้นการพฒันา
กระบวนการท างาน 

4.26 85.20 มาก 

2.4 ประเมินภาพรวมการจดัโครงการ  4.39 87.80 มาก 
     ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

4.39 87.80 มาก 

รวม 4.23 84.58 มาก 
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ข้อเสนอแนะ/ค ำติชม 
1) ส านกังานรองอธิการไม่เขา้ ส างานกองบริหารไม่เขา้ อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดในการท า
แบบฟอร์ม 
2) ควรจดักิจกรรมใหล้งปฏิบติัจริง 
3) อยากใหมี้โครงการเช่นน้ีบ่อยๆครับ 

 การน าไปใช ้
        หลกัจากคณะท างานไดจ้ดัโครงการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือ
ภายในและหนังสือภายนอก เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น  และได้เปิดโอกาสให้ผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการน าความรู้ท่ีไดก้ลบัไปใชใ้นการปฏิบติังานโดยจดัท าเป็นรูปเล่มแจกใหทุ้กคนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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 การบ ารุงรักษา 
คณะท างานจดัการความรู้ของกองการศึกษาตาก ได้ขอความอนุเคราะห์สิบเอกพงศ์พนัธ์ศกัด์ิ พึ่ งชาติ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บไซด์ของ KM กองการศึกษาตาก เพื่อเป็นคลงัความรู้/ทะเบียนรายการ
ความรู้  พร้อมกบัเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเวบ็ไซด์ดงักล่าว และผ่านเพจเฟสบุค 
KM กองการศึกษาตาก ดงัน้ี 
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11, 48%52%

จ ำนวนผู้ประเมนิ  23 คน

ชาย
หญิง

ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ไดมี้ติดตามประเมินความพึงพอใจกบัผูท่ี้ไดน้ าความรู้ไปใช ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยกำร 
ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ 

ค่ำเฉลีย่ ร้อยละควำมพงึ
พอใจ 

ระดับควำมพงึ
พอใจ 

 สามารถน าผลการจดัการความรู้ไปใชใ้นการ
ปรับปรุงพฒันางาน เสริมสร้างสมรรถนะและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

4.43 88.60 มาก 

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 

4.26 85.20 มาก 

มหาวทิยาลยัมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี 
เสริมสร้างประสิทธิภาพเอ้ือต่อการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.13 82.60 มาก 

 มหาวทิยาลยัเกิดการพฒันามุ่งสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

4.13 82.60 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อการจดัการความรู้ใน
คร้ังน้ี 

4.18 83.60 มาก 

รวม 4.23 84.60 มาก 
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กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึน้ของสำยสนับสนุนวชิำกำร 
เขยีนโครงกำรวจิัยอย่ำงไรถึงได้ทุนสนับสนุน 

กำรเรียนกำรสอนแบบเน้นปฏิบตัิโดยเคร่ืองมือ STEM Education 
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ช่ือหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ : 
1. กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึน้ของสำยสนับสนุนวชิำกำร 
2. เขียนโครงกำรวจัิยอย่ำงไรถึงได้ทุนสนับสนุน 
3. กำรเรียนกำรสอนแบบเน้นปฏิบัติโดยเคร่ืองมือ STEM Education 
ช่ือหน่วยงำน  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
 
ควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ 
Knowledge Management (KM) กนัมากข้ึน เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั เป็นสาเหตุใหอ้งคก์รตอ้ง
พฒันาและปรับตวัเอง เพื่อความกา้วหนา้และการอยูร่อด ดงันั้นการจดัการความรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการน าองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั เพราะหวัใจ
ส าคญัขององคก์รแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตส านึกในการพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่การพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอน
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั งานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์างๆ เพื่อการพฒันา
คน สังคม และประเทศชาติใหมี้ ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั ความส าเร็จของมหาวทิยาลยัจาก
อดีตถึงปัจจุบนัมีคุณค่าอยา่งยิง่ควรแก่การบนัทึกและถ่ายทอดสู่บุคลากรของมหาวทิยาลยัเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาความรู้ อยา่งต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัจึง ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการความรู้ซ่ึงถือว่าเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาสถาบนัฯไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีสามารถ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อการ ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบั
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกบั มหาวิทยาลยัมีแผนการจดัการความรู้และได้ด าเนิน
กิจกรรมดา้นการจดัการความรู้มาระยะหน่ึงท าให้เห็นถึง ความส าคญั ของการจดัการความรู้ท่ีเกิดจากการน า
ผลส าเร็จจากประสบการณ์จริงมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และน าไปปรับปรุงเกิดการพฒันาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง ดงันั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวงกวา้งใหทุ้กส่วนงานได้
มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของ
บุคลากรให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมการใส่ใจและ
แบ่งปันอนัเป็นรากฐานส าคญัในการจดัการความรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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จากเหตุผลดงักล่าว กองการศึกษาจึงไดจ้ดัท าโครงการ การจดัการองคค์วามรู้ มทร.ลา้นนา ล าปาง
(KM Day) ข้ึนเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างความเขา้ใจในด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 
โดยเลือกกิจกรรมจาก การน าผลส าเร็จ ของการด าเนินการมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได ้
ตามกระบวนการจาก(ภาพท่ี 1 )ซ่ึงแบ่งกิจกรรมตาม CoP คือ การจดัการความรู้คือดึงความรู้ในตวับุคคลใน
รูปของ Tacit Knowledge ออกมาจดัเก็บให้กลายเป็นความรู้ท่ีปรากฎชดัแจง้ หรือ Explicit Knowledge เพื่อ
สร้าง Best Practices หรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ส าหรับให้บุคคลอ่ืนสามารถน าไปทดลองใช้และต่อยอด
ยกระดบัความรู้นั้นข้ึนเร่ือยๆ (ธวชัชยั หล่อวิจิตร. 2550) ไปปรับใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 

กระบวนกำร ขั้นตอน วธีิกำรด ำเนินงำน 
1.ก ำหนดประเด็นควำมรู้ 1.1จดัเตรียมการประชุมเพื่อ

เสวนาเร่ืองหวัขอ้เร่ืองการ
จดัการความรู้ในปีการศึกษา 
2560 
1.2 ระดมสมองแหล่งผูรู้้ใน
องคก์รคณะกรรมการจดัการ
ความรู้เพื่อวเิคราะห์ สังเคราะห์
หาหวัขอ้การจดัการความรู้ท่ี
เหมาะสม 
1.3 เพื่อนช่วยเพื่อนเชิญตวัแทน
จากแต่ละส่วนงานใน มทร.
ลา้นนา ล าปาง 

โดยคณะกรรมการจดัการความรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอ
หวัขอ้การจดัท าคู่มือปฏิบติังาน
เพื่อใหไ้ดห้วัขอ้เร่ืองท่ีเหมาะสม
โดยทุกภาคส่วนงานมีส่วนร่วม 
ไดข้อ้สรุปในมติท่ีประชุม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติัและ
ด าเนินการในคร้ังน้ี 
1.การประชุมเสวนา 
2.แหล่งผูรู้้ในองคก์ร 
3.เพื่อนช่วยเพื่อน 
  

2.กำรก ำหนดบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

2.1โดยการระดมสมองของ
คณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ไดพ้ิจารณาตามเกณฑ์
ของประกนัคุณภาพการศึกษา
ในระดบัหน่วยงานเนน้ขั้นตอน
การข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของ
สายสนบัสนุนวชิาการ 

โดยคณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ วทิยาเขตสุพรรณบุรีได้
พิจารณาตามเกณฑข์องประกนั
คุณภาพการศึกษาในระดบั
หน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัและด าเนินการในคร้ังน้ี 
1.การประชุมเสวนาโดยผูรู้้ 
2.แหล่งผูรู้้ในองคก์ร 
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3.กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 3.1 คณะกรรมการมีการ
วางแผนเขียนโครงการระยะ
ปีงบประมาณเพื่อครอบคลุมถึง
การด าเนินการตาม วนั-เวลา ท่ี
ชดัเจน 
3.2 ด าเนินตามโครงการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น 
เตรียมวาระการประชุม /จดั
ประชุมตามประเด็นการจดัการ
ความรู้ในแต่ละเดือนท่ี
จดัเตรียมไว ้
3.3  แลกเปล่ียนประเด็นเร่ือง 
- การเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของ
สายสนบัสนุนวชิาการ 
- เขียนโครงการวจิยัอยา่งไรถึง
ไดทุ้นสนบัสนุน 
- การเรียนการสอนแบบเนน้
ปฏิบติัโดยเคร่ืองมือ STEM 
Education 

โดยคณะกรรมการการจดัการ
ความรู้มีการวางแผนในการ
ด าเนินการจดัการความรู้เร่ิมจาก
การเขียนแผนโครงการ มี
กระบวนการแบบเป็นขั้นเป็น
ตอนรวมทั้งมีระยะเวลาท่ี
เหมาะสม มีการประชุมกนั 2 
เดือน 
 
 

4.ผลทีไ่ด้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ 4.1 คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ร่วมกนัพิจารณา
กระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน  

ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

5.กำรเผยแพร่ควำมรู้/กำร
บ ำรุงรักษำ 

5.1 เผยแพร่ในเวบ็ไซต การ
จดัการความรู้ มทร.ลา้นนา 
ล าปางเพื่อจดัเก็บเป็นขอ้มูลท่ี
สามารถน ากลบัมาใชต่้อยอดใน
การด าเนินการในคร้ังต่อไป 

จดัเก็บในเวบ็ KM มทร.ลา้นนา 
ล าปาง 
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ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
- กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึน้ของสำยสนับสนุนวชิำกำร  มีผลลพัธ์คือ   

1.เป็นแนวทางในการเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนวชิาการ 
- เขียนโครงกำรวจัิยอย่ำงไรถึงได้ทุนสนับสนุน 

1. เป็นแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอสนบัสนุนทุนวจิยัจากภายนอกในปีงบประมาณ 2563 
- กำรเรียนกำรสอนแบบเน้นปฏิบัติโดยเคร่ืองมือ STEM Education 

1. เผยแพร่บทความในงานประชุมวชิาการการจดัการความรู้ มทร.อีสาน 
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กำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏบิัตงิำนสู่แนวทำงปฏบิตัทิีด่ี 
ของส ำนักงำนคณบดี 
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รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ 
เร่ือง  โครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนสู่แนวทำงปฏิบัติทีด่ี ของส ำนักงำนคณบดี 

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
------------------------- 

ควำมส ำคัญ   
 การจดัท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก รายบุคคล ของบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเอกสารแนวทางองค์ความรู้การปฏิบติังานท่ีองค์กรสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัและจดัการเรียนรู้ภายในองค์กร ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล การศึกษากระบวนการปฏิบติังาน เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาการปฏิบติังานตามนโยบายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจดัท าคู่มือการปฏิบติังานมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือพฒันางาน ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ของการปฏิบติังานแต่ละดา้นของบุคลากรสายสนบัสนุน และเป็น
องคค์วามรู้ท่ีกลัน่กรองจากประสบการณ์ท างาน การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ภายในหน่วยงาน และการศึกษา
ขอ้มูลจากหลายๆ หน่วยงาน มุ่งสู่การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจดัท าเอกสารการวิเคราะห์และ
ประเมินค่างานเพื่อการก าหนดต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน เพื่อพฒันาตนเองทางดา้นงานสนบัสนุนบริหาร และ
พฒันาองคก์รและเสริมสร้างศกัยภาพและผลกัดนับุคลากรสายสนบัสนุน ให้ด ารงต าแหน่งช านาญ ช านาญ
การพิเศษ ต่อไป 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้  
การถอดความรู้   
  การด าเนินการจดัการความรู้ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ิมด้วยการ

ก าหนดความรู้ผา่นการปฏิบติังานแทนกนัระหวา่งบุคลากรสายสนบัสนุน ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญั
ของความรู้ท่ีจะพฒันาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และก าหนดเร่ืองการเร่งพฒันาให้บุคลากร
สายสนับสนุนท าก าหนดต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ตระหนักถึงความส าคญั และมีแนวคิดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนจดัท าเอกสารคู่มือปฏิบติังานรายบุคคล โดยใช้การจดัการความรู้ ทั้งน้ี มีการสกดัความรู้โดย
ประสบการณ์ท างาน เรียบเรียงขอ้มูลเน้ือหาวิธีการปฏิบติัร่วมกบัหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้งพิจารณาปัญหาและถอดความรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ หลงัจากนั้น น าองค์ความรู้ท่ีไดม้าสรุปใน
ลกัษณะขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงระยะเวลา และความสะดวกของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีจะ
น าไปปฏิบติังานแทนกนั  
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กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้  
 หลังจากได้องค์ความรู้แล้ว คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดป้ระชุมและพิจารณาร่วมกนัวา่จะถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ผา่นการเห็นชอบ
จากหัวหน้างาน โดยองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน ระหว่างบุคคลต่อ
บุคคล เพื่อให้สามารถจดัท าคู่มือปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือพบกบัปัญหาและอุปสรรค ก็สามารถน ามา
ปรึกษากบั หวัหนา้งานหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาและด าเนินการท าเอกสาร
คู่มือปฏิบติังานหลกัรายบุคคล  

กำรน ำไปใช้ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการน า template รูปแบบการจัดท าคู่มือ

ปฏิบติังานหลกั บทน าขอ้มูลพื้นฐานของหน่วยงาน / โครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบ / หลกัเกณฑ์
วิธีการปฏิบติังาน / เทคนิคการปฏิบติังาน / ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ และภาคผนวกเอกสารอา้งอิง
ประกอบ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อใหส้ามารถท าเล่มสมบูรณ์ไดท้นั
ตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนเอาไว ้ 

กำรบ ำรุงรักษำ 
 หลงัจากมีการน าความรู้ไปใช้แลว้ ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ

ประชุมเพื่อทบทวนความถูกตอ้ง ความทนัสมยัของเน้ือหา ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง  และมีการเก็บ
องค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบติังาน และในฐานขอ้มูลองค์กรผ่านเวบ็ไซต์คณะ ให้พร้อมใช้งาน
และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั และถูกตอ้งต่อระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้  
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการความรู้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนบริหารในสังกัดคณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางและช่วงเวลาท่ีชดัเจน ในการจดัท าเอกสารคู่มือปฏิบติังาน 
ในการวางแผนการจดัท าเอกสารตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้เพื่อเป็นการผลกัดนัให้ท าผลงานอย่างมีคุณภาพ 
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานสูงข้ึน มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี ใหส้ามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้ 
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ประมวลภำพ 
กำรด ำเนินกจิกรรมจัดกำรควำมรู้กำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนสู่แนวทำงปฏิบัติที่ดี 

ส ำนักงำนคณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
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เทคนิคกำรเขยีนและกำรจัดท ำเอกสำร 
ประกอบกำรสอนและเอกสำรค ำสอน 
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รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ 
เร่ือง  กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกำรเขียนและกำรจัดท ำเอกสำร 

ประกอบกำรสอนและเอกสำรค ำสอน คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

------------------------- 
ควำมส ำคัญ   
เน่ืองจาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมใหค้ณาจารยส์ร้าง

ผลงานทางวชิาการ เพื่อพฒันาตนเอง ทางดา้นวชิาการ ใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน เพื่อพฒันาองคก์ร
ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้นวิชาการ เสริมสร้างศกัยภาพและผลกัดนัคณาจารย ์ให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย์               รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประกอบกับคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ยงัมีอตัราส่วนอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในสัดส่วนน้อย เพียงร้อยละ 20  
ส่งผลให้จ  าเป็นตอ้งเร่งให้อาจารยท์  าต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  และในกระบวนการท าผลงานทาง
วิชาการนั้น จ าเป็นตอ้งมีเอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ เป็นการส่งผลให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้อย่างมีระบบ ด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้อนาคต คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน และมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัดา้นวิชาชีพ
เฉพาะตามหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐาน ต่อไป  

 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้  
การถอดความรู้   
  การด าเนินการจดัการความรู้ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ิม

ด้วยการก าหนดความรู้ผ่านกลุ่มสนทนาระหว่างอาจารยท่ี์มีความสนใจจะท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อ
ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของความรู้ท่ีจะพฒันาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ก าหนดเร่ืองการเร่งพฒันาให้อาจารยท์  าต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนเป็นประเด็นเร่งด่วน ตระหนกัถึง
ความส าคญั และมีแนวคิดให้อาจารยท์  าเอกสารประกอบการสอน โดยใช้การจดัการความรู้ ทั้งน้ี มีการ
สกดัความรู้โดยการสนทนาระหวา่งคณะกรรมการจดัการความรู้และผูท้รงคุณวุฒิภายในคณะ  พร้อมทั้ง
พิจารณาปัญหาและถอดความรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ หลงัจากนั้น น าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าสรุปในลกัษณะ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงระยะเวลา และความสะดวกของอาจารยท่ี์จะน าไปปฏิบติั  

 
 
 
 
 

KM_���1.indd   32 8/11/2561 BE   20:16



32 33

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจ�าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”

 

 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 หลังจากได้องค์ความรู้แล้ว คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดป้ระชุมและพิจารณาร่วมกนัวา่จะถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ
ภายในคณะ ท่ีปรึกษา โดยอาจารยแ์ต่ละคนจะท าผลงานทางวิชาการจะตอ้งมีท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์มา
ก่อน  โดยองคค์วามรู้สามารถถ่ายทอดจากท่ีปรึกษาสู่อาจารย ์ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล โดยอาจารยจ์ะเป็นคน
เลือกท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ และตรงตามสาขาวิชาท่ีขอต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือพบกับปัญหาและ
อุปสรรค ก็สามารถน ามาปรึกษากบั ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในคณะอีกขั้นหน่ึงได ้ เพื่อใหส้ามารถแกไ้ข
ปัญหาและด าเนินการท าเอกสารประกอบการสอนต่อไปได ้อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหลกัสูตรและ
สาขา ในดา้นค่าตอบแทน ส่ิงสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ และแรงกระตุน้ใหอ้าจารย์
เกิดความมุมานะในการท าเอกสารประกอบการสอน ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี     

 
การน าไปใช ้
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการน า template รูปแบบการแบ่งหน่วย/

บทเรียน/หวัขอ้ ทฤษฎีและปฏิบติั ตารางก าหนดน ้าหนกัคะแนน ในรูปแบบเดียวกนั เป็นตน้ ไวใ้นเวบ็ไซต์
และเฟสบุคกลุ่มสร้างผลงานทางวชิาการของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพิ่มเติมเทคนิคโดย
มีระบบใหค้ าปรึกษา การจดัท าเอกสารประกอบการสอน เพื่อใหส้ามารถท าเล่มสมบูรณ์ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลาท่ีวางแผนเอาไว ้ติดตามและประเมินผลอาจารยท่ี์ขอท าเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้ง
สรุปผลการด าเนินงานจากการน าความรู้ไปใช ้โดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงจ านวนผลงานทางวชิาการท่ี
เพิ่มข้ึน  

  
การบ ารุงรักษา 
 หลงัจากมีการน าความรู้ไปใชแ้ลว้ ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ

ประชุมเพื่อทบทวนความถูกตอ้ง ความทนัสมยัขององคค์วามรู้กบัอาจารย ์ และมีการเก็บองคค์วามรู้ไวใ้น
ฐานขอ้มูลองคก์รผา่นเวบ็ไซตค์ณะ ใหพ้ร้อมใชง้านและมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั และถูกตอ้งต่อ
ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

 
ผลลพัธ์จากการจดัการความรู้  
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ คือ อาจารยใ์นสังกดัคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มีแนวทางและช่วงเวลาท่ีชดัเจน ในการจดัท าเอกสารประกอบการสอน ในการวางแผนการจดัท า
เอกสารประกอบการสอนตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้เพื่อเป็นการผลกัดนัให้ท าผลงานอยา่งมีคุณภาพและได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ.ก าหนด ในเร่ืองของการจดัท าต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย ์
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ภาพกิจกรรมการจดัการความรู้ 
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 
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แนวทำงกำรนับจ ำนวนบัณฑิต 
 ทีเ่ข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยใช้เทคโนโลย ีRFID 
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แนวทำงกำรนับจ ำนวนบัณฑิต ทีเ่ข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยใช้เทคโนโลย ีRFID 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ควำมส ำคัญ 
ดว้ยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดพ้ฒันาระบบ

นบัจ านวนบณัฑิต ท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร โดยการใช้ระบบ Censer ท่ีใช้นบัจ านวนบณัฑิต แต่
การนับจ านวนยงัมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการติดตั้งต าแหน่งของตัว Censer หากวางในต าแหน่งท่ี   ไม่
เหมาะสมจะส่งผลให้การนบัจ านวนบณัฑิตท่ีก าลงัรับปริญญาบตัรผิดพลาด นอกจากน้ีงานทะเบียนมีบตัร
นักศึกษาเก่าท่ีเป็นบตัรแบบ RFID ซ่ึงบตัรเหล่าน้ีได้มาจากนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วต้องน าบตัร
นกัศึกษามาแลกรับใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ แต่ปัจจุบนัไดย้กเลิกการน าบตัรนกัศึกษามา
แลกรับเอกสารแลว้ ท าให้บตัรนกัศึกษาแบบ RFID มีจ านวนมาก และการท างานของระบบ RFID เป็นการ
ท างานในลกัษณะปล่อยกระจายคล่ืนความถ่ี ท าคาดวา่หากน ามาประยุกตใ์ชง้านการนบัจ านวนบณัฑิตจะมี
ความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารแจง้จ านวนบณัฑิตท่ีเขา้รับปริญญาบตัรไปแลว้และจ านวนคงเหลือ มีความเท่ียงตรง
และสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน และเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้มาประยกุตใ์ชง้านใหม่ จึงไดพ้ฒันาแนวทางการ
นบัจ านวนบณัฑิต ท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรโดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID ข้ึนมา 

 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
   การถอดความรู้ใชก้ารเล่าเร่ือง จากการเล่าเร่ืองของบุคลากรในหน่วยงาน ดงัน้ี 
   นายจิรวฒัน์ แกว้รากมุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          
ไดเ้ล่าว่า จากการพฒันาและควบคุมระบบนบัจ านวนบณัฑิตตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ยงัพบขอ้ผิดพลาด      
ในการนับจ านวนบณัฑิตจากระบบ Censer จึงคิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การนับจ านวนบณัฑิตมีความ
เท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน จึงไดน้ าเสนอการนบัจ านวนบณัฑิตดว้ยเทคโนโลยี RFID โดยจะน าบตัรนกัศึกษาเดิม
แบบ RFID มาประยุกต์ใช้งาน และนายจิรวฒัน์ แก้วรากมุข มีประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยี RFID                    
มาประยกุตใ์ชง้านมาแลว้ ไดแ้ก่ ระบบเขา้หอ้งสมุด มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ และหอ้งสมุดเจด็ยอด พฒันาเป็น
เคร่ืองอ่านขอ้มูลบนบตัรนกัศึกษาเพื่อใชใ้นการยมืคืนหนงัสือห้องสมุด มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ และหอ้งสมุด
เจ็ดยอด นอกจากน้ีเม่ือตอนเป็นนกัศึกษา มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ เคยจดัท าโครงงานตน้แบบการลงคะแนน
และนบัคะแนนการเลือกตั้งโดยใช้เทคโนโลยี RFID ผลงานดงักล่าวไดส่้งเขา้ประกวด RFID Contest 2007  
จดัโดย ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผ่านเขา้รอบ 10 ทีมสุดทา้ย จากผูร่้วมส่งผลงานเขา้ประกวด จาก
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อน าเสนอผลงาน 
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 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คร้ังที ่1 
 นายจิรวฒัน์ แกว้รากมุข ไดอ้อกแบบระบบ น าเสนอบตัรและเคร่ืองผา่นบตัร RFID สาธิตการท างาน
ของเคร่ืองอ่าน RFID นายวีรภทัร กนัแกว้ ไดแ้นะน าวา่ ควรจะมีเพิ่มเสียงเม่ือมีการอ่านบตัร RFID เพื่อให้ดู
ควบคุมทราบว่าระบบมีการตรวจพบบตัร RFID และเป็นการแจง้เตือนกรณีระบบขดัขอ้ง หรืออ่านบตัร 
RFID ไม่ได ้นายญาณกวี ขดัสีทะลี แนะน าให้ใชส้าย USB ส าหรับต่อเคร่ืองอ่าน RFID ไปยงัคอมพิวเตอร์
พกพาท่ีมีขนาดยาวมากข้ึน เพื่อความสะดวกในการน าไปใชง้าน นอกจากน้ียงัเสนอให้หาขอ้มูลความยาว
ของ USB ท่ีสามารถส่งสัญญาณไดใ้นระยะเท่าไหร่ถึงจะไม่มีผลกระทบกบัขอ้มูลท่ีอาจจะขาดหายได ้

คร้ังที ่2 
น าค าแนะน าจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังท่ี 1 มาพฒันาและหาขอ้มูลเพิ่มเติม จึงไดน้ าเสนอให้

ท่ีประชุมไดรั้บทราบและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ีไดท้  าการออกแบบระบบเสียงเตือน เม่ือเคร่ือง
อ่าน RFID อ่านพบบตัร RFID ท าให้ผูดู้แลและควบคุมจุดนบับณัฑิต ไดรั้บทราบถึงสถานการณ์ท างานปกติ 
หรือไม่ปกติของเคร่ืองอ่าน RFID ท าการศึกษาข้อมูลความยาวของสาย USB ท่ีสามารถส่งข้อมูลได้ใน
ระยะไกล พบวา่ สาย USB สามารถส่งขอ้มูลในระยะท่ีสัญญาณไม่ขาดหายในระยะความยาวของสายไม่เกิน 
7 เมตร หากความยากมากกวา่น้ีจะส่งผลท าให้การรับขอ้มูลล่าชา้ รับส่งไม่ส าเร็จ แต่หากตอ้งการการรับส่ง
มูลท่ีไกลข้ึน ให้ท าการขยายสัญญาณการส่งขอ้มูลดว้ย UBS Hub ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณ ให้สามารถ
ส่งข้อมูลได้ดีและไกลมากยิ่งข้ึน (แหล่งท่ีมาข้อมูล : http://www.esssyntech.com เมนู Knowledge Base 
คลงัขอ้มูล => ความยาวสูงสุดของสาย USB ท่ีจะใชก้บั Printer ได ้) 

 
ภาพ USB Hub 
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 การน าไปใช ้
ส าหรับน าไปใชน้บับณัฑิตในวนัซ้อมยอ่ย พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2561  ของแต่ละ
คณะ  
 การบ ารุงรักษา 

1. บตัร RFID และเคร่ืองอ่าน RFID ก่อนการใช้งานตอ้งตรวจสอบบตัร RFID ตอ้งสามารถอ่านเขียน
มูล ลงบตัรได ้

2. ตรวจเช็คสาย USB ส าหรับส่งสัญญาณจากเคร่ืองอ่าน RFID ไปยงัคอมพิวเตอร์พกพาให้สามารถส่ง
ขอ้มูลไดใ้นระยะท่ีก าหนดอยา่งความเสถียร  

3. ท าสอบระบบเสียงเตือนเม่ือระบบท างานอ่านพบบตัร RFID  
 

ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. ปรับปรุงกระบวนการนบัจ านวนบณัฑิตดว้ยเคร่ืองมือแบบอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลใหก้ารนบัจ านวน

บณัฑิตมีความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 
2. เป็นการถอนความรู้ และน าความสามารถเทคโนโลย ีRFID จากบุคลากรในหน่วยงาน น าเสนอการ       

น าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชง้าน และน าไปต่อยอดพฒันาใชง้านร่วมกบังานดา้นอ่ืน ๆ ของ
หน่วยงาน 

3. บริหารจดัการบตัร RFID ท่ีมีอยูจ่  านวนมาก ใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้
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แนวทำงกำรจัดซ้ือและตดิตำมรำยกำรวสัดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
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รำยงำนสรุปกำรจัดกำรควำมรู้ 
แนวทำงกำรจัดซ้ือและติดตำมรำยกำรวสัดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ควำมส ำคัญ 

ดว้ยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยั ส าหรับ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ภายในส านกังาน เช่นเดียวกบัหน่วยงานต่างๆ จากการด าเนินการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในส านักงานท่ีผ่านมาจะใช้วิธีให้แต่กลุ่มงานแจ้งรายการท่ีต้องการสั่งซ้ือส าหรับใช้งานในส านักงาน
หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์เขียนในกระดาษและน าส่งรวบรวม ทาง Facebook หรือทาง Line ไปให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่งผลให้การรวมรวมใชเ้วลานาน รายการท่ีสั่งซ้ือบางรายการตก
หล่น จ านวนไม่ครบ การแจกจ่ายรายการวสัดุอุปกรณ์เม่ือไดข้องมาแลว้ค่อนขา้งยาก  นอกจากน้ีการแสดง
สถิติการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ของกลุ่มงานต่างๆ ยอ้นหลงั ยงัท าไดย้าก 
ดงันั้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือ การสรุปผล และรายงานประวติัการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทั้งใน
รอบปัจจุบนัและยอ้นหลงั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความถูกตอ้ง สรุปผลไดท้นัที ยกระดบัการปฏิบติังาน
ใหดี้ยิง่ข้ึน จึงไดพ้ฒันาแนวทางการจดัซ้ือและติดตามรายการวสัดุอุปกรณ์ส านกังานข้ึนมา 
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรถอดควำมรู้ 

นางจิตติมา ทองเล็ก เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 
ปฏิบติัหน้าท่ีรวบรวมการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน เล่าว่า การรวบรวมการสั่งซ้ือวสัดุส านกังานมีการ
ด าเนินการปีละ 2 คร้ัง ดว้ยการแจง้ประชาสัมพนัธ์สั่งซ้ือวสัดุส านกังานให้บุคลากร สวท. ไดรั้บทราบผ่าน
ทางไลน์ของส านกังาน แลว้ให้บุคลากรใน สวท. ส ารวจความตอ้งการของตนเอง แลว้ท าการแจง้กลบัผ่าน
ทางไลน์ หรือแจง้ท่ีนางจิตติมา ทองเล็ก ส่วนการรวบรวมขอ้มูล นางจิตติมา ทองเล็ก ไดบ้นัทึกรายการวสัดุ
ส านกังานท่ีจะท าการสั่งซ้ือดว้ย Microsoft Excel และรวบรวมรายการทั้งหมดสั่งซ้ือวสัดุส านกังาน  
จากขั้นตอนการสั่งวสัดุส านกังานและการรวบรวมวสัดุส านกังานจะพบปัญหาการสั่งวสัดุส านกังานของ
บุคลากร สวท. ท่ีมีความหลากหลายของวสัดุ ไม่เป็นหมวดหมู่ และการรวบรวมวสัดุส านกังานท่ีตอ้งการ
สั่งซ้ือตกหล่น เน่ืองจากมีช่องทางการแจง้วสัดุท่ีตอ้งการท่ีหลายหลายช่องทาง การสรุปผลล่าชา้ และยากต่อ
การรวบรวมรายการวสัดุส านกังานท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ เม่ือรวบรวมรายการวสัดุส านกังานผดิ เกิดผลกระทบต่อ
การตั้งงบประมาณในการสั่งซ้ือวสัดุส านกังาน ดว้ยเหตุดงักล่าว นางจิตติมา ทองเล็ก จึงไดห้ารือร่วมกบั นาย
วีรภทัร กนัแกว้ และนายจิรวฒัน์ แกว้รากมุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ถึงการน า
ระบบสารสนเทศเขา้มาพฒันาเพื่อให้การสั่งซ้ือวสัดุส านกังานมีความสะดวกในการสั่งวสัดุ มีความสะดวก
รวดเร็วในการรวบรวมรายงานสรุปผลการสั่งซ้ือ สะดวกต่อการเพิ่มแกไ้ขรายการวสัดุต่าง ๆ จดักลุ่มวสัดุ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกใช้งาน รายการท่ีสั่งซ้ือตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน นอกจากน้ี
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รายการสั่งซ้ือวสัดุส านกังานน าไปช่วยวางแผนเร่ืองของงบประมาณวสัดุส านกังานให้การสั่งซ้ือพอดีหรือ
ใกลเ้คียงกบังบประมาณท่ีไดรั้บ ลดปัญหาการสั่งวสัดุเกินจ านวนเงินงบประมาณ นายวีรภทัรยงัไดก้ล่าวว่า 
การออกแบบระบบสั่งซ้ือวสัดุส านกังานควรท าเป็นระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการเขา้ใชง้าน สะดวก
ต่อการเพิ่ม ลบ แก้ไข รายงานสินค้า ผูใ้ช้งานสามารถมองเห็นการ เพิ่มลบแก้ไข รายการวสัดุได้ทนัที 
นอกจากน้ีการสรุปผลผูดู้แลระบบการสั่งซ้ือวสัดุส านักงานออนไลน์ นางจิตติมา ทองเล็ก ยงัสามารถ
ตรวจสอบและดูรายงานการสั่งซ้ือได้ทนัที นายจิรวฒัน์ แก้วรากมุข ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดัท าระบบ
สั่งซ้ือวสัดุออนไลน์ จะมีการออกแบบท่ีสามารถเรียกดูรายงานยอ้นหลังในแต่ละรอบของการสั่งวสัดุ
ส านกังานได ้เพื่อช่วยให้ นางจิตติมา ทองเล็ก สามารถน ารายงานดงักล่าวคาดการณ์ล่วงหนา้ส าหรับการตั้ง
งบประมาณวสัดุส านกังาน สวท. ในปีการศึกษาต่อไปได ้
 กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
คร้ังที ่1 เม่ือวนัที ่3 เมษำยน 2561 
เม่ือพฒันาระบบสั่งซ้ือวสัดุส านกังานออนไลน์เสร็จเรียบร้อย ไดท้  าการจดัประชุมน าเสนอระบบ บรรยายถึง
การใช้งานทั้งในส่วนของผูใ้ช้งานและผูดู้แลระบบ เพื่อให้ท่ีประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัระบบสั่งซ้ือวสัดุส านกังานออนไลน์ จากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดแ้บ่งหวัขอ้และไดผ้ลลพัธ์ 
ดงัน้ี 
 

รำยกำร ข้อดี ข้อควรปรับปรุง 
1. ดา้นการใชง้าน 1.  ระบบมีการท า ง าน ท่ี

ถูกต้องเป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูดู้แลระบบ 

2. มีการใช้งานง่าย การเพิ่ม
ลบแก้ไข  ท าได้ทันทีและ
ผู ้ใ ช้ ง านส าม า รถ เ ลื อ ก
รายการใหม่หรือท่ี มีการ
แกไ้ขไดท้นัที 

1. การเพิ่มและจดัการผูใ้ช้งานยงัตอ้งแจ้ง
ไปท่ีนายวีรภัทร กันแก้ว เป็นผูเ้พิ่มและ
จดัการผูใ้ช้งาน ท าให้การจดัการผูใ้ชย้งัไม่
มีความสะดวกเท่าท่ีควร  

2. การสั่งวสัดุควรให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
งานเป็นผูส้ั่งซ้ือวสัดุส านักงานเพียงท่าน
เดียว โดยก่อนท าการสั่งวสัดุส านกังาน แต่
ละกลุ่มงานควรมีการหารือกนัในกลุ่มงาน
เพื่อเลือกรายการท่ีจะสั่งซ้ือวสัดุส านกังาน
เพื่อมาใช้ในแต่ละกลุ่มงาน จะท าให้การ
บริการจดัการการสั่งซ้ือง่ายข้ึน รวดเร็ว ลด
ความซ ้ าซอ้นของการสั่งซ้ือวสัดุส านกังาน 

3. ไม่สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
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2. ความสวยงามของระบบ  1. ความสวยงามและการจดัวางกลุ่มเมนู
ต่างๆ ยงัไม่เป็นหมวดหมู่  
2. ขนาดตวัหนังสือในหน้าเวบ็ไซต์ควรมี
ขนาดใหญ่มากกวา่น้ี 

3. การสรุปรายงาน มีการสรุปรายงานถูกต้อง 
รวดเร็ว และสามารถพิมพ์
เอกสารสั่งซ้ือไดท้นัที 

การแสดงและส่งออกรายงานเป็นแบบชนิด
ไฟล์  PDF ควรพัฒนาก าร ส่ งออกให้
สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได ้เพื่อให้
การน าไฟล์ดงักล่าวไปใช้งานอ่ืนๆ ต่อได้
อยา่งสะดวก และหลากหลาย 

 
 

 
ภาพท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้รอบท่ี 1 
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เทคนิคกำรจัดระบบแฟ้มเสนองำน 
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เทคนิคกำรจัดระบบแฟ้มเสนองำน 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ควำมส ำคัญ 

 ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลกัด้านการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตั้งแต่งานดา้นหลกัสูตรการศึกษา การรับนกัศึกษา
ใหม่ การลงทะเบียนเรียน การจดัตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การ
ส าเร็จการศึกษา การออกเอกสารทางการศึกษา ตลอดจนพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร  โดยหน่วยงานได้
แบ่งกลุ่มงานต่างๆ ภายในส านักออกเป็น 8 กลุ่มงาน ได้แก่ งานหลักสูตร งานรับนักศึกษาใหม่ งาน

รสนเทศ งานสภาวชิาการ และส านกังานผูอ้  านวยการ ตารางสอน งานทะเบียน งานเอกสารการศึกษา งานสา
ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งคณะ ทั้ งนักศึกษา และหน่วยงาน มีเร่ืองต่างๆท่ีต้องให้ผูบ้ริหารของ
หน่วยงานพิจารณาให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และตามนโยบายของมหาวิทยาลยั
ใหมี้ความรวดเร็วทนัเวลา ปัจจุบนัในแต่ละกลุ่มงานมีแฟ้มเสนองานจ านวนมากต่อวนั และแฟ้มหลากหลาย
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ดงันั้นเพื่อจดัระเบียบแฟ้มแต่ละกลุ่มงานให้เป็นระบบระเบียบ แยกแยะแฟ้มแต่ละกลุ่มงานดว้ยสี
ของแฟ้ม และจดัท าช่ือกลุ่มงานต่างๆ ใหมี้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้และทกัษะในการน าเสนอขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา และเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและถูกตอ้ง
ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จึงไดจ้ดัท าโครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการจดัระบบแฟ้มเสนองานและ
การน าเสนอขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดว้ยการน าเทคนิคการใชสี้เขา้มาประยกุตใ์ชง้าน 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
   การเสนอแฟ้มเพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการ พิจารณาสั่งการ นั้น แต่ละงานจะ
มีแฟ้มของแต่ละหน่วยงานแบบคละกนั บางแฟ้มงานก็เก่าและช ารุด ซ่ึงจะมีป้ายบอกหน่วยงานท่ีมุมขวาของ
แฟ้มงานเพื่อสะดวกต่อการแยกงานของแต่ละแฟ้ม โดยแฟ้มเสนองานทั้งหมดจะผ่านการกลัน่กรองจาก
หวัหนา้ส านกังาน ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางดาวรรณ  เกิดคลา้ย) หรือเจา้หนา้ท่ีงานสาร
บรรณ (นางสาวกิตติญาพร  ฟูกุล) ในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอผูอ้  านวยการพิจารณาสั่งการเพื่อมอบหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 
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   จากการพิจารณาล าดบัการลงนามเอกสาร หรือการพิจารณาสั่งการของผูอ้  านวยการ นั้น 
พบว่าแฟ้มเสนองานมีความหลากหลาย ปะปนกัน ไม่เป็นหมวดหมู่ ซ่ึงท าให้ผูอ้  านวยการไม่สามารถ
เรียงล าดบัความส าคญั/ระดบัความเร่งด่วนของงานได ้ท าให้เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณตอ้งคอยแยกแฟ้มด่วน 
หรือแฟ้มของหน่วยงานท่ีต้องการให้ผูอ้  านวยการพิจารณาก่อนเกิดความล่าช้า และด้วยสาเหตุดงักล่าว
เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ จึงไดห้ารือร่วมกบักลุ่มงานระบบสารสนเทศ และสัมภาษณ์ทุกกลุ่มงานเพื่อรับฟัง
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะ และแนวความคิดในการออกแบบระบบแฟ้มเสนองานโดยใช้สี เป็น
เอกลกัษณ์ และจดจ าไดง่้าย โดยการติดป้ายช่ือหน่วยงาน และแยกสีของแฟ้มเสนองานให้เป็นแฟ้มประจ า
ของทุกหน่วยงาน อีกทั้งยงัไดค้  าแนะน าจากกลุ่มงานระบบสารสนเทศ (นายจิรวฒัน์  แกว้รากมุข) ในเร่ือง
การก าหนดสีจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการน าเทคนิคของสีเขา้มาใชใ้นการจดัการแฟ้มเสนอ
งานของแต่ละกลุ่มงาน และน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คร้ังที ่1  
จากการประชุมในหน่วยงาน โดยทุกคนให้ความเห็นวา่ ลกัษณะแฟ้มแบบเดิม จะช ารุดฉีก

ขาดง่าย ท าความสะอาดยาก เน่ืองจากวสัดุเป็นกระดาษแข็งและไดใ้ชง้านมานาน อีกทั้งยงัไม่มีป้ายช่ือกลุ่ม
งาน หรือป้ายประเภทติดบนปกแฟ้มงาน ท าให้ผูอ้  านวยการยากต่อการล าดบัความส าคญั และไม่ทราบถึง
ตอ้งการเร่งด่วน ของเอกสารหรืองานท่ีเสนอในแต่ละแฟ้มได ้ท าใหก้ารส่งงานมีความล่าชา้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที ่1 แฟ้มเสนองานแบบเดิม 
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ดงันั้น จึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ เพื่อหาประเด็น/แนวทางการพฒันาการจดัการระบบการเสนอ
แฟ้มงานท่ีผา่นมาและการเสนองานในปัจจุบนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีน่าสนใจน าไปสู่การคน้ควา้
เก่ียวกบัเร่ืองการน าเทคนิคของสีมาช่วยในการจ า และมีความโดดเด่นสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ 

 ร่วมกันออกแบบรายละเอียดปกแฟ้มเสนองาน หรือป้ายช่ืองานแต่ละกลุ่มให้มีความสวยงาม        
เป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น และจดจ าไดง่้าย ก าหนดรูปแบบและสีของแฟ้มเสนองานของแต่ละกลุ่ม          

 ประชุมระดมความคิดและร่วมแสดงความเห็นร่วมกนั โดยแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองโทนสี เทคนิค
การจ าจากสีวา่ควรใชสี้ใดเป็นของแฟ้มกลุ่มงานใด มีการสรุปความเห็นชอบใหใ้ชสี้  

สรุปผลการเรียนรู้  
   ทุกหน่วยงานเห็นชอบให้น าเทคนิคการใช้สีมาก าหนดแฟ้มเสนองานแบบใหม่ จาก
ปฏิกริยาและอิทธิพล ระหว่างสีต่างๆ ท่ีถูกวางไวใ้นพื้ นท ีีี ่  เดียวกนัเพ ีืี่อให้เห็นผลเชิงประจกัษใ์น
การมองโดยไม่ตอ้งมีกรอบคิดใดๆ ไวก่้อนรวมถึงการออกแบบปกแฟ้ม เพื่อง่ายต่อการจ า และการแยก
ประเภทของแฟ้มงานมีลกัษณะตอ้งมีความโดดเด่น อีกทั้งแฟ้มงานตอ้งมีความทนทานในการใช้งานและ
บ ารุงดูแลรักษาง่ายกวา่เดิม 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที ่2 วงจรของโทนสีจากแม่สีและโทนสีท่ีใกลเ้คียง 
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คร้ังที ่2 
   จดัประชุมเพื่อร่วมกนัก าหนดรายละเอียดปกแฟ้มเสนองานให้มีความสวยงาม โดดเด่น           
เป็นเอกลกัษณ์ เพราะสีสันช่วยเพิ่มความจ า ซ่ึงก็มีผลงานวิจยัออกมารับรองมากมายเพราะสีสันท่ีเรารับรู้ 
มกัจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และรวมไปถึงการเรียนรู้ของเราดว้ย ซ่ึงสีสันต่างๆ เหล่าน้ี ก็กระตุน้ใหเ้กิด
การรับรู้ขอ้มูลของสมอง ดงันั้น สีสันท่ีแตกต่างกนั ก็จะให้การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั จึงร่วมกนัก าหนดสีของ
แฟ้มของแต่ละงานใหผู้อ้  านวยการจดจ าไดง่้ายตามกลุ่มงานตามความเหมาะสม ดงัน้ี 

1. สีส้ม  ส านกังานผูอ้  านวยการ (เป็นสีท่ีเนน้มองแลว้สดใส เรียกความสนใจ) 
2. สีแดง งานสภาวชิาการ   
3. สีเหลือง งานทะเบียน 
4. สีชมพู งานตารางสอน ตารางสอบ 
5. สีเขียว งานสารสนเทศ   
6. สีฟ้า งานเอกสารการศึกษา  
7. สีน ้าเงิน งานหลกัสูตร 
8. สีม่วง งานรับนกัศึกษาใหม่ 

 

 

 

ภำพที ่3 แฟ้มเสนองานแบบใหม่ 

 

 

 

 

ภำพที ่4 ปกแฟ้มเสนองานแบบใหม่ 
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ทั้งน้ี ไดต้กลงกนัวา่หากหน่วยงานใดตอ้งการเสนอเร่ืองท่ีเร่งด่วน สามารถใหเ้สนองานในแฟ้มของ
ส านกังานผูอ้  านวยการได ้เน่ืองจากเป็นแฟ้มงานท่ีมีหนงัสือราชการเสนองานเป็นประจ า 

คร้ังที ่3  

   ในท่ีประชุมส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เม่ือ
เร่ิมใชแ้ฟ้มเสนองานแบบใหม่ โดยการน าเทคนิคการเลือกสีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน ให้เกิดการจดจ าได้
ง่าย สวยงาม ถูกตอ้งตามหลกัการการผสมสี นั้น บุคลากรทุกหน่วยงานจึงเกิดการเรียนรู้การเปล่ียนแปลง
ของการเสนองาน รับทราบถึงเทคนิคการน าสีมาใชง้านไดจ้ริง และสามารถน าไปประยกุต์ใชแ้ละเผยแพร่แก่
ผูอ่ื้นหรือหน่วยงานภายนอก โดยการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อ
สามารถน าไปพฒันาปรับปรุงระบบในคร้ังต่อไป 

   ผูอ้  านวยการมีความพึงพอใจในการจ าสีของแฟ้มเสนองานวา่เป็นของหน่วยงานใด และง่าย
ต่อการเรียงล าดบัเพื่อพิจารณาสั่งการ และในขณะเดียวกนัแมว้่าแฟ้มท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาแลว้จะวางทบั
ซอ้นปะปนกนัอยู ่เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณก็สามารถหยบิแฟ้มเสนองานคืนให้หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้นัที โดย
ไม่ตอ้งดูป้ายช่ือบนปกแฟ้มอีกต่อไป 
 
 การน าไปใช ้
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกกลุ่มงานมีแฟ้มเสนองานท่ีแตกต่างกนั           โดยแบ่งออกตามสี
ประจ าของแฟ้มและป้ายช่ือของกลุ่มงานบนปกแฟ้มเสนองาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้เจา้หนา้ท่ีงานสาร
บรรณและผูอ้  านวยการสะดวกในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะพิจารณาก่อน-หลงั ลดเวลาการติดตามแฟ้มงาน และ
สามารถจดจ าไดว้า่แฟ้มเสนองานสีใดเป็นของกลุ่มงานใด  
 
 การบ ารุงรักษา 

1. การจดัเก็บแฟ้มเสนองานให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านทุกคร้ัง 
2. ป้ายช่ือของกลุ่มงานตอ้งหุม้ดว้ยพลาสติก หรือสต๊ิกเกอร์ใสเพื่อกนัน ้าและป้องกนัไม่ให ้

  ป้ายช่ือกลุ่มงานฉีกขาดเกิดความเสียหายไดง่้าย 
3. ใหทุ้กกลุ่มงานดูแล ถนอมการใชง้านของแฟ้มเสนองานใหไ้ดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากแฟ้ม 

  งานเป็นกระดาษอาจเกิดการฉีกขาดไดง่้าย 
4. การเลือกซ้ือแฟ้มส านกังานควรเป็นแบบปกมนัท่ีสามารถเช็ดท าความสะอาดได ้
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ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
  ผลการด าเนินการจดัการความรู้ เร่ือง เทคนิคการจดัระบบแฟ้มเสนองานท่ีส านักงาน
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เม่ือเร่ิมใชแ้ฟ้มเสนองานแบบใหม่ โดยการน า
เทคนิคการเลือกสีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน ใหเ้กิดการจดจ าไดง่้าย สวยงาม ถูกตอ้งตามหลกัการก าหนดสี
ใหเ้ขา้กบัความเร่งด่วนของแฟ้มงาน และบุคลากรทุกหน่วยงานเกิดการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของการเสนอ
งาน รับทราบถึงเทคนิคการน าสีมาใช้งานไดจ้ริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่ผูอ่ื้นหรือ
หน่วยงานภายนอก โดยการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสามารถ
น าไปพฒันาปรับปรุงระบบในคร้ังต่อไป 

   ผูอ้  านวยการและบุคลากรทุกหน่วยงาน มีความพึงพอใจในการจ าสีของแฟ้มเสนองาน 
สามารถจดจ าไดง่้ายว่าเป็นแฟ้มเสนองานของหน่วยงานใด และง่ายต่อการเรียงล าดบัเพื่อพิจารณาสั่งการ   
และในขณะเดียวกนัแมว้่าแฟ้มท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาแลว้จะวางทบัซ้อนปะปนกนัอยู่ เจา้หน้าท่ีงานสาร
บรรณก็สามารถหยิบแฟ้มเสนองานคืนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทนัที โดยไม่ตอ้งดูป้ายช่ือบนปกแฟ้มอีก
ต่อไป 
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กำรจดักำรควำมรู้สำรสนเทศเพ่ือพฒันำบริกำร 
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กำรจัดกำรควำมรู้สำรสนเทศเพ่ือพฒันำบริกำรของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ควำมส ำคัญ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานห้องสมุดได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
งานวิจยั ซ่ึงเป็นกิจกรรมพฒันาปัญญา เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆทางดา้นวิชาการ สามารถน ามาประยุกตแ์ละใช้
ในงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการน าผลการวจิยัไปใชใ้นเชิงปฏิบติัโดยตรง ดงันั้นจึงไดมี้แนวทางในการพฒันา
บุคลากรเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพฒันาบุคลากรของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมี้ความรู้เพื่อน ามาปรับใชแ้ละเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาใชก้ารการท างานต่อไป โดยไดด้ าเนินโครงการจดัการ
ความรู้สารสนเทศเพื่อพฒันาบริการของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การให้บริการขอ้มูลส าหรับนกัวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุดถ่ายทอดความรู้ในการ
ให้บริการแก่บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานการ
ให้บริการ และให้ค  าปรึกษาแนะน าการใชท้รัพยากรห้องสมุด ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เช่น 
หนงัสือทัว่ไป ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และหนงัสือออนไลน์ (e-book) เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจะสนบัสนุน
การผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ ของนกัวจิยั คณาจารย ์และนกัศึกษา 
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรถอดควำมรู้ / กำรบ่งช้ีควำมรู้ 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ าเนินการพิจารณาผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการความรู้โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดร่้วมกนัระดมความคิดเห็นในการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน เพื่อก าหนดแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดพ้ิจารณาก าหนดองคค์วามรู้ซ่ึงส่งผลต่อประเด็นยุทธศาสตร์และพนัธกิจของ
หน่วยงาน ดงัน้ี 

องค์ควำมรู้ : การจัดการความรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การบริการขอ้มูลส าหรับนกัวจิยั) 
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เหตุผลทีเ่ลือกองค์ควำมรู้ :  
   ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีมีวตัถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบติั ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรให้ผลิตผลงานการวิจยัเพิ่มมากข้ึน ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของภาคประชาชน หรือการพฒันาในรูปแบบจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค ซ่ึงตั้งเป้าหมายท่ีจะ
พฒันา เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคมู์ลค่าสูง มุ่งเนน้ การท่องเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค ์ฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย  ์และเกษตรปลอดภยัเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทรัพยากรป่าไมมี้ความอุดม
สมบูรณ์ พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอาย ุจากความเขม้แข็งของมหาวิทยาลยัใน 4 คณะ 1 วิทยาลยั 6 เขตพื้นท่ี 
เราสามารถก าหนดภาพอนาคตการพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ติบโตไปกบัการพฒันาจงัหวดัภาคและประเทศใน
รูปแบบการพฒันา 5 Flagships 1) มหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาก าลงัคนฐานราก (University for Workforce 
Development)2) มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ (Hands-On University) 3) มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer 
University) 4) มหาวิทยาลยัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading University) 5) มหาวิทยาลยัการ
ขนส่ง (Transportation University) การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศคร้ังน้ีจะเกิดผลก็ต่อเม่ือเราไดช่้วยกนัน า
ทิศทาง และเป้าหมายมาก าหนดเป็นแผนพฒันาก าลงัคน ปรับกระบวนทศัน์ของมหาวทิยาลยั สถานศึกษาแต่
ละระดับ ตามท่ีได้เสนอแนวทางไวข้้างต้นก็จะสามารถลดความเหล่ือมล ้ า พฒันาคุณภาพชีวิต เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เกิดการสร้างงานสร้างรายได ้จากฐานความรู้ความเขม้แข็งดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ รากเหงา้ภูมิปัญญา ศีลธรรมจรรยาและศิลปวฒันธรรมแห่งความเป็นไทย 
โดยท่ีมหาวิทยาลยัก็จะมีความเขม้แข็งเป็นท่ีพึ่งของทอ้งท่ี ทอ้งถ่ินจึงตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทในรูปแบบ 
“Transform to Localization” ท่ีไม่ทิ้งใครไวข้้างหลัง ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ (Knowledge center) เพื่อรองรับการพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวติ (lifelong Learning)  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เป็นส่วนราชการท่ีได้
จัดตั้ งข้ึนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2550 โดย
ให้มีการแบ่งส่วนราชการในส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส านกังานผูอ้  านวยการ ข้ึน 
โดยเป็นหน่วยงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริการ ผลิต จดัหา และพฒันาเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช้ส่ือข้อมูลท่ีหลากหลาย กวา้งไกล และรวดเร็ว บริหารและจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หลายรูปแบบ บริหารจดัการและให้บริการ
ห้องปฏิบติัการ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ให้บริการคน้ควา้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีมีโครงข่ายทัว่โลก เป็นแหล่ง
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การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร และประชาชน พฒันาฐานขอ้มูลและพฒันา
งานดา้นวิทยบริการ บริหารจดัการระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนาทุกพื้นท่ี ปฏิบติังานร่วมกนั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ไดรั้บมอบหมาย ตามแผนพฒันาส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันา
บุคลากร เพื่อให้บรรณารักษห์้องสมุดถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
ประสานงานการให้บริการ และให้ค  าปรึกษาแนะน าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ในการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ เช่น หนังสือทัว่ไป ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือออนไลน์ (e-book) เพื่อเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีจะสนบัสนุนการผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ ของนกัวจิยั คณาจารย ์และนกัศึกษา 
ในการแสวงหาความรู้ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดักิจกรรมเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเก่ียวกบั
บรรณารักษ์ พบกบันกัวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลแนวทางการพฒันาองค์ความรู้ในการวิจยัตลอดจนเรียนรู้
ร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ ของนกัวจิยั คณาจารย ์และนกัศึกษา  
 

กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 ในการจดัการความรู้ในคร้ังน้ีได้อาศยั เคร่ืองมือการจดัการความรู้ (KM TOOLS)  โดยใช้การ
ถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเร่ือง (Storytelling)  โดยไดว้ทิยากรนางสาวสุพิศ ท อ ง ซั ง  นั ก วิ ช า ก า ร
คอมพิวเตอร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้แนวทางวิธีการท างานท่ีดี ในการ
ใหบ้ริการขอ้มูลส าหรับนกัวจิยั ดงัน้ี 
  ปัจจุบนัฐานขอ้มูลอา้งอิงงานวิจยัและหนงัสืออิเล็กทรอกนิกส์ท่ีห้องสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา การบริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ประจ าปีงบประมาณ 2561เป็นการ
ให้บริการการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใชท้รัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั 
และเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบบัเตม็ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผา่นเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันา
การศึกษา UniNet ส านกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีให้บริการ ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) จ  านวน 11 ฐาน 
ดงัตารางดา้นล่างทั้งน้ี ส าหรับฐานขอ้มูล ScienceDirect มหาวิทยาลยั/สถาบนั 24 แห่ง ไดใ้ห้ความร่วมมือ
ด าเนินการคงบอกรับเอกสารฉบับพิมพ์ (ตัวเล่ม)  โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน คงรับภาระค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับดงัรายการต่อไปน้ี 
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 ประกอบด้วยรายช่ือฐานขอ้มูล E-Reference Database ฐานขอ้มูลอา้งอิงงานวิจยัท่ี สกอ.
บอกรับให ้จ านวน 12 ฐาน 

1. ช่ือฐาน  ABI/INFORM Collection  
รายละเอียดฐานขอ้มูล สหสาขาวิชาท่ีมีขนาดใหญ่และดีท่ีสุด และครอบคลุมสาขาวิชา
จ านวนมากท่ีสุดของโลกฐานขอ้มูลหน่ึง ประกอบดว้ยจ านวนวารสารท่ีมีขอ้มูลฉบบัเต็ม
มากกวา่ 8,500ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแ้ก่ 
: มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษา
ชาติพนัธ์ุ&วฒันธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วสัดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัช
ศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยา
และสาขาอ่ืน ๆ   
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https://search.proquest.com/abicomplete 

 
2. ช่ือฐาน ACM Digital Library  

รายละเอียดเป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ท่ีจัดท าโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ซ่ึงเน้ือหาเอกสารประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น 
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบบัเต็ม ให้ขอ้มูลตั้งแต่ปี 
1985-ปัจจุบนั 
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https://dl.acm.org/ 
a. ช่ือฐาน IEEE/IET Electronic Library (IEL)  

รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ  The Institution of Engineering and 
Technology (IET) ซ่ึงใน IEL ประกอบดว้ยเอกสารมากกว่า 1.2 ลา้นจากส่ิงพิมพม์ากกวา่ 
12,000 ช่ือ 
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https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
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b. ช่ือฐาน ProQuest Dissertation & Theses Global  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบบั
เต็ม (Full-text) ของสถาบนัการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบนัการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา 
มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบบัเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทตั้ งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขป
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 2.4 ลา้นรายการ 
https://search.proquest.com/pqdtglobal 
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c. ช่ือฐาน SpringerLink – Journal  

รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบบัเตม็ 1,130 ช่ือ ขอ้มูลปี 1997 – ปัจจุบนั 
https://link.springer.com/ 
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d. ช่ือฐาน Web of Science  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอา้งอิงและอา้งถึง ท่ี
ครอบคลุมสาขาวิชาหลกัทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร
ประมาณ 9,200 รายช่ือ ใหข้อ้มูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบนั 
http://webofknowledge.com/WOS 
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e. ช่ือฐาน Academic Search Complete  
รายละเอียดฐานข้อมูลสหสาขาวิชาท่ีมีขนาดใหญ่และดีท่ีสุด และครอบคลุมสาขาวิชา
จ านวนมากท่ีสุดของโลกฐานขอ้มูลหน่ึง ประกอบดว้ยจ านวนวารสารท่ีมีขอ้มูลฉบบัเต็ม
มากกวา่ 8,500ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแ้ก่ 
: มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษา
ชาติพนัธ์ุ&วฒันธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วสัดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัช
ศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยา
และสาขาอ่ืน ๆ 
http://eds.b.ebscohost.com/start?key=10.81.11.195_8000_2059584088&site=ehost&defa
ultdb=a9h 
 

f. ช่ือฐานH.W. Wilson (12 Subjects)  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบบัเตม็ครอบคลุมทุกสาขาวชิา 
ดั ง น้ี  Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, 
Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General 
Interest,Biological & Agricultural Science 
http: / /eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=e23b5167-7dfe-4a99-b4d5-
a8fd755e8984%40sessionmgr4006 
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g. ช่ือฐานEBSCO Discovery Service Plus Full Text  
รายละเอียดครอบคลุมสหสาขาวชิา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
วทิยาการจดัการ 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns015976%20&gr
oupid=main&profile=eds 
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h. ช่ือฐาน American Chemical Society Journal (ACS)  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมบทความ และงานวิจยั จากวารสารทางดา้นเคมีและ
วิทยาศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้ ง ท่ีพิมพ์เ ป็นรูปเล่ม วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบบัเต็ม(Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 1996 
http://pubs.acs.org/ 
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i. ช่ือฐานEmerald Management (EM92)  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การเงินและการ
บญัชี บริหารธุรกิจ การจดัการและกลยทุธ"  
https://www.emeraldinsight.com/ 
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j. ช่ือฐาน ScienceDirect  
รายละเอียดเป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบบัเต็ม (Full-text) จากวารสารของ
ส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลยอ้นหลังตั้ งแต่ปี ค. ศ.1995 – 
ปัจจุบนั" 
https://www.sciencedirect.com/ 
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3. ดชันีใน Scopus  
ฐานขอ้มูลจดัเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Thai Digital Collection)  
สนบัสนุนโดย สกอ. 

4. http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php โครงการ สร้างฐานข้อมลเพื่อการ
จดัเก็บเอกสารฉบบัเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหน่ึง
ภายใตโ้ครงการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซ่ึงเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ ระหวา่งหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบบัเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูล
วิทยานิพนธ์  งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งหอ้งสมุด 

5. E-Book ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมหาวทิยาลยัจดัซ้ือ จ านวน 4 ฐาน 
a. http://tinyurl.com/gvrl4rmutl คือฐานข้อมูลหนังสือ eBook จากส านักพิมพ์ 

GALE สามารถเข้าใช้ได้พร้อมๆ กัน โดยไม่จ  ากัดจ านวนผูใ้ช้ ทั้ งบน PC, 
Tablet แบะ Smartphone ท่ีรองรับการใช้งานผ่านทาง Browser สามารถอ่าน
เน้ือหาบทความในรูปแบบ HTML ไดท้นัที  

b. http://accessengineeringlibrary.com/ คือฐานขอ้มูลออนไลน์ชั้นน าทางดา้น
วศิวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวศิวกรรมสาขาต่าง ๆ มากกวา่ 10 สาขา
ประกอบดว้ยหนงัสือหลกัจากส านกัพิมพห์นงัสือ McGraw-Hill มากกวา่ 600 
รายการ สามารถเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตh์ttp://accessengineeringlibrary.com
โดยระบุ Username: RMUTL และ Password: engineer   

c. http://www.2ebook.com/new/   library/index/rmutl หนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ท่ีผูอ่้านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ได้ เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ 
Password เดียวกบัระบบ WIFI ของมหาวทิยาลยั   

d. http://www.sciencedirect.com/หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect E-Book 
 

 สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ไดต้ั้งแต่ปี 2012 – 2017 
  (อยูร่ะหวา่งต่ออายกุารใชง้าน) 
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กำรน ำไปใช้ 
 บุคลากรส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในในการให้บริการ
ข้อมูลส าหรับนักวิจัย เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานการให้บริการ และให้ค  าปรึกษาแนะน าการใช้
ทรัพยากรหอ้งสมุด ซ่ึงจะสามารถใหบ้ริการแก่บุคลากร 

กำรบ ำรุงรักษำ 
 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ าเนินการทบทวนความรู้ดงักล่าวให้ทนัสมยัเป็น
ประจ า และได้ด าเนินการเผยแพร่โดยใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ทบทวนและน าไปใชใ้นการใหบ้ริการไดต่้อไป 
 

ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 จาการประเมินปัจจยัลกัษณะขององค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการความรู้โดยผูเ้ข้าร่วม
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การท างาน และควรจะเป็น
ผูก้  าหนด วิสัยทศัน์ นโยบาย กลยุทธ์และ ระบบการเรียนรู้ในดา้นของการสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อการ
เรียนรู้นั้นบุคลากรยงัไม่เห็นความส าคญัของการจดัการความรู้ และยงัขาดค่านิยมในการแบ่งปันความรู้ซ่ึง
กนัและกนัเน่ืองจากโครงสร้างและระบบการบริหารของหน่วยงาน แต่ละกลุ่มงานอาจมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ในระหวา่งบุคลากรในกลุ่มแต่ยงัขาดการบนัทึกและจดัท าให้เป็นเอกสารตามแนวทางของการจดัการ
องค์ความรู้ โดยพบว่า บุคลากรท่ีเขา้ร่วมได้รับความรู้เพิ่มข้ึนบุคลากรสามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า การ
บริการขอ้มูลส าหรับนกัวจิยั การใชท้รัพยากรหอ้งสมุด และสามารถไปพฒันางานท่ีรับผดิชอบได้ 
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ภำพกจิกรรม 
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ระบบจัดเกบ็เอกสำรทะเบียนประวตัิพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
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รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ 
เร่ือง  ระบบจัดเกบ็เอกสำรทะเบียนประวตัิพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ควำมส ำคัญ 
 งานทะเบียนประวติัและบ าเหน็จความชอบ  กองบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ด าเนินการจดัท า ดูแล รักษาประวติัพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา โดยให้บริการอ านวยความสะดวก 
แก่บุคลากรในระหวา่งรับราชการ เช่น การตรวจสอบประวติั การขอหนงัสือรับรอง การขอท าบตัรประจ าตวั 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล การขอเพิ่มวุฒิ 
และงานบริการหลงัพน้จากราชการ เช่น  เงินทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา เงินคืนจาก
กองทุนประกนัสังคม  เป็นตน้ 

ปัจจุบนัการจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัไดจ้ดัเก็บในรูปแบบเอกสาร  ซ่ึงท าให้เกิดความยุง่ยาก 
ในการคน้หาเพื่อตรวจสอบประวติั  รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน ามาไปประกอบการปฏิบติังานมีหลายกลุ่ม
งานอาจท าใหเ้กิดการจดัเรียงเอกสารในทะเบียนประวติัไม่เรียบร้อย  อาจเกิดการสูญหาย  และท าใหเ้อกสารช ารุด
ไดง้านทะเบียนประวติัและบ าเหน็จความชอบ  กองบริหารงานบุคคล  จึงพัฒนาการจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบั
ทะเบียนประวติั  โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับทะเบียนประวติัของพนักงาน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีทะเบียนประวติัอยูต่ามพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ  เพื่อพฒันางาน  และสร้างสรรคแ์นวทาง 
การปฏิบติังานท่ีดี  จึงจดัท าโครงการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของกองบริหารงานบุคคล  หัวขอ้ 
“ระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” 
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
 การด าเนินการจดัการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล เร่ิมด้วยการก าหนดประเด็นความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัผา่นการสนทนากลุ่มของบุคลากรในสังกดักองบริหารงานบุคคล  
เพื่อก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของความรู้ท่ีจะพฒันา  โดยก าหนดเร่ือง “ระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียน
ประวติัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” เป็นประเด็นเร่งด่วน ดงัน้ี 

1. สอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0  เนน้การน าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน   
2. สามารถน ามาใชใ้นงานทะเบียนประวติัไดเ้ป็นรูปธรรมชดัเจน 
3. พฒันาแนวทางการปฏิบติังานบริหารงานบุคคลใหมี้ความทนัสมยั  สะดวก และรวดเร็ว 
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4. ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  เช่น  การสอบขอ้เท็จจริงในงานวินยัและนิติการตอ้งใชเ้อกสาร
ทะเบียนประวติัประกอบการด าเนินงาน  ซ่ึงเอกสารดังกล่าวถูกจดัเก็บไวใ้นแต่ละพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ  
โดยจะตอ้งด าเนินการร้องขอไปยงัพื้นท่ี  ท าใหก้ารปฏิบติังานมีความล่าชา้   

5. สามารถพฒันาองคค์วามรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 หลงัจากไดป้ระเด็นความรู้แลว้ คณะกรรมการจดัการความรู้ไดม้อบหมายใหง้านทะเบียนประวติั
ประสานงานกบันกัวชิาการคอมพิวเตอร์  โดยการท ากิจกรรมร่วมกนั  ดงัน้ี 

1. หารือร่วมกนัโดยการรวบรวมเน้ือหา  กฎ ระเบียบ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  เพื่อก าหนดขอบเขต
ในการจดัท าระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั  และความปลอดภยัในระบบ  เพราะเอกสารทะเบียน
ประวติัเป็นเอกสารส าคญัส่วนบุคคล 

2. วางแผนในการประชุมหารือร่วมกนั  เพื่อกลัน่กรองความถูกตอ้ง  ครบถว้นทนัสมยัของ
โครงสร้างระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั 

3. รวบรวมขอ้มูลน าเขา้ระบบ  เช่น  เลขท่ีอตัราต าแหน่ง  ช่ือต าแหน่ง  สังกดั  ของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา  เป็นตน้  

4. ทดสอบระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั  เพื่อปรับปรุง  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการใชง้านระบบ 
เช่น  ควบคุมการใชง้าน เพื่อมิใหผู้ไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ถึงเอกสารทะเบียนประวติั 

5. ประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินการก่อนการน าไปใชง้าน 
 

 การน าไปใช ้
 หลงัจากจดัท าระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาไดแ้จง้ใหทุ้ก
พื้นท่ีด าเนินการจดัเก็บเอกสาร  โดยจดัท าคู่มือในการใช้งานพร้อมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นในระบบดงักล่าว  ซ่ึงสามารถตอบแบบสอบถามโดยการบนัทึก QR Code หรือ
บนัทึกในระบบสารสนเทศท่ีจดัท าไว ้ โดยช้ีแจงให้เจา้หนา้ท่ีบุคคลของแต่ละพื้นท่ีลงทะเบียนใชง้านระบบ
ก่อนการตอบแบบสอบถาม (หนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ ๐๕๘๓.๑๘/ว ๑๐๖๔ ลงวนัท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑) พร้อมทั้งติดตามประเมินผลจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากการน าความรู้ไปใช ้  
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 การบ ารุงรักษา 
 มีการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  และจดัเก็บองคค์วามรู้ไวใ้นระบบสารสนเทศ  โดยแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีบุคคลเขา้ใชต้ามท่ีอยูน้ี่  http://swct.rmutl.ac.th/sb_president/e-doc/login.php   
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้  กองบริหารงานบคคลไดร้ะบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั 
คือ  เป็นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใชใ้นการจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัท าใหมี้การปฏิบติังาน
ดา้นบริหารงานบุคคลสะดวก  รวดเร็วในการคน้หา  ลดขั้นตอนในการสืบคน้  ลดการสูญหายของเอกสาร  และ
ควรน าไปพฒันาร่วมกบัระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ภาพกิจกรรมการจดัการความรู้กองบริหารงานบุคคล 
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คู่มือกำรใช้งำนระบบจัดเกบ็เอกสำรทะเบียนประวตัิ 

ผู้ใช้งำน  คือ  ผูป้ฏิบติังานบุคลากรของแต่ละพื้นท่ี  ซ่ึงสามารถจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัในเมนูต่าง 
ๆ (สัญญาจา้ง ,เอกสารแรกบรรจุ ,วฒิุการศึกษา ,หลกัฐานการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวั) รวมทั้ง
สามารถรับทราบจ านวนคนครองอตัราของแต่ละพื้นท่ี   แต่ไม่สามารถจดัสรรอตัราใหม่  เปล่ียนขอ้มูล
บุคลากร  รวมทั้งเปล่ียนสถานะการท างาน (การออกจากราชการ)  หนา้ท่ีหลกัคือจดัเก็บเอกสารทะเบียน
ประวติัในเมนูต่าง ๆ เช่น เอกสารแรกบรรจุ  สัญญาจา้ง  วุฒิการศึกษา  ค าสั่งต่าง ๆ เป็นตน้    
ผู้ดูแลระบบ  คือ  ผูอ้นุมติัการเขา้ใชร้ะบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั  โดยจะเป็นผูจ้ดัสรรอตัราใหม่  
เปล่ียนขอ้มูลบุคลากร (เปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ/ช่ือ/ช่ือสกุล)  รวมทั้งเปล่ียนสถานะการท างาน (การออกจาก
ราชการ)  
หมำยเหตุ***  กรณีมีการเปิดสิทธ์ิใหผู้ใ้ชง้านจดัสรรอตัราใหม่  เปล่ียนขอ้มูลบุคลากร (เปล่ียนค าน าหนา้
ช่ือ/ช่ือ/ช่ือสกุล)  รวมทั้งเปล่ียนสถานะการท างาน  
(การออกจากราชการ) จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 
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ขั้นตอนกำรลงทะเบียนใช้บริกำรในระบบจัดเกบ็เอกสำรทะเบียนประวตัิ 
1. ผูรั้บผดิชอบงานบุคคล ตอ้งลงทะเบียนใชบ้ริการ  ในระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั  

swct.rmutl.ac.th/sb_president/e-doc/login.php  โดยคลกิที่ช่องลงทะเบียนใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มสมคัรเขา้ใชบ้ริการใหค้รบถว้น  โดยใหผู้ส้มคัรเป็นผูก้  าหนดช่ือเขา้ระบบและ
รหสัผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลิกท่ีช่อง  
ลงทะเบียนใชบ้ริการ 
            ก่อนนะค่ะ 
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3. ผูดู้แลระบบจะเป็นผูอ้นุมติัการเขา้ใช ้ โดยกรอก User Login และ password ท่ีลงทะเบียนใชบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ในระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติั  จะมีเมนูต่าง  ๆ  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนตูา่ง ๆ ส าหรับ
ผู้ใช้งานของแตล่ะพืน้ท่ี

คะ่ 
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5. เมนู  “จดัสรรอตัรา”  ผูดู้แลระบบจะเป็นผูเ้พิ่มอตัราใหม่  หากผูเ้ขา้ใชค้น้หาไม่พบบุคลากรในสังกดั
ใหแ้จง้ผูดู้แลระบบเพิ่มอตัราใหม่ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. เมนู  “ขอ้มูลบุคลากร”   ใชจ้ดัเก็บจ านวนบุคลากร  เพื่อใชส้รุปจ านวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน  
โดยสามารถรายงานใหท้ราบใน  เมนู  “รายงานครองอตัรา” 
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7. เมนู “จดัเก็บเอกสาร”  ในหวัขอ้น้ี  ผูเ้ขา้ใชจ้ะตอ้งจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในทะเบียนประวติัของบุคลากร   
7.1   ใหพ้ิมพช่ื์อบุคลากรท่ีตอ้งการจดัเก็บเอกสารท่ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7.2   คลิกรูป            เพื่อจดัเก็บเอกสารในทะเบียนประวติัรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิตรงน้ี 
น่ะคะ่ 

 

ค้นหาช่ือได้ 
ตรงนีน้ะ่คะ่ 
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7.2.1   รายการเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเก็บในระบบตามตวัอยา่ง  ในกรณีจะเพิ่มหมวดรายการท่ีตอ้งการจดัเก็บ
ใหติ้ดต่อผูดู้และระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 คลิกรูป        
       เพื่อเพิ่มเอกสารในรายการต่าง ๆ  ดงัน้ี 

                สัญญาจา้ง 
               เอกสารแรกบรรจุ 
              วฒิุการศึกษา 
              หลกัฐานการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวั 
               ค าสั่ง 
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ตวัอยา่งการเพิ่มสัญญาจา้ง 6 ปี   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-คลิกท่ีรูป          สัญญาจา้ง 
-คลิกเอกสาร  ณ  วนัท่ี                                                              

ในกรณีการกรอกวนัท่ี ใหร้ะบุ ณ วนัท่ีลงนามในสัญญาจา้ง  

1. ระบุค าอธิบาย  เช่น  สัญญาจา้งทดลองงาน , สัญญาจา้ง 3 ปี , สัญญาจา้งถึงส้ินงบ , สัญญาจา้ง 6 
ปี  เป็นตน้ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

สญัญลกัษณ์
ตรงนีค้ะ่ 

กำรคลิก เอกสำร ณ วนัที่  มีควำมส ำคญัมำก ให้ระบุดงันี ้
- เอกสำรแรกบรรจุ ให้ระบุ ณ วนัที่บรรจุ 
- สัญญำจ้ำง ให้ระบุ ณ วนัที่กำรท ำสัญญำจ้ำง 
- เอกสำรแรกบรรจุ  ให้ระบุ ณ วนัที่บรรจุ 
- วุฒิกำรศึกษำ ให้ระบุ ณ วนัที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- หลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนตัว ให้ระบุ วนัที่อนุญำต 
- ค ำส่ัง ให้ระบุ วนัที่แต่งตั้ง 

1 
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2. การแนบเอกสารท่ีตอ้งการจดัเก็บ  
4.1 คลิกเลือกไฟล ์ โดยเอกสารจะตอ้งเป็นไฟล ์PDF เท่านั้น  
4.2 ทั้งเลือกเอกสารท่ีตอ้งการจดัเก็บ  แลว้คลิก Open 
4.3  คลิกแนบเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผูใ้ชง้านสามารถจดัเก็บเอกสารในหมวดต่าง ๆ ในระบบ  โดยปฏิบติัตามขั้นตอน ขอ้ 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
2 

4.
1 

4.
3 
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9. ในกรณี  พิมพช่ื์อเอกสารท่ีใชจ้ดัเก็บผดิ  สามารถแกไ้ขโดยคลิกท่ีรูป    จะแก้ไขได้เฉพำะค ำอธิบำย
เท่ำน้ัน   

 

 

 

 

10. กรณีจดัเก็บเอกสารผดิหมวด  การระบุวนัท่ีไม่ถูกตอ้ง  จะไม่สามารถยา้ยไดห้รือแกไ้ขได ้
  ต้องลบทิง้และจัดเกบ็ใหม่เท่ำน้ัน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกท่ีรูป            เพ่ือแกไ้ข
ค าอธิบายของเอกสาร 

การจดัเก็บเอกสารในทะเบียนประวติั  จะช่วยแกไ้ขปัญหา
เอกสารทะเบียนประวติัท่ีอยูใ่นแต่ละพ้ืนท่ี  
 ให้สามารถบริหารจดัการงานบริหารงานบุคคลไดร้วดเร็วข้ึน  
เช่น  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   งานวินยัและนิติการ  การ
ส าเนาเอกสารประกอบการตรวจสอบจาก  สตง.  เป็นตน้ 

ขอขอบคณุเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานบคุลากรทกุ
ทา่นท่ีร่วมมอืร่วมใจพฒันางานบริหารงานบคุคล
อยา่งยิ่งคะ่ 
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แนวทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ : 
กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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แนวทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ : กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ควำมส ำคัญ 
 ส านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจในด้านการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั มีหนา้ท่ีส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
จดัท าระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนงานทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลยัตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั และเป็นส่วนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยั เช่ือมโยงไปถึงกิจกรรมการต่อยอดเชิงพาณิชยม์ากข้ึน ดงันั้นจึงได้จดัท าโครงการเผยแพร่
ความรู้ดา้นการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาข้ึนมา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขา้งตน้ใหส้นบัสนุนกลยทุธ์หลกั
ของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
 การด าเนินการจดัการความรู้ของส านกังานบริหารทรัพยสิ์นฯ เร่ิมตน้จากการสนทนากลุ่มระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา ผูใ้ช้บริการยื่นจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา และการประชุมร่วมกบับุคลากรของ
ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นฯ ในเร่ืองประเด็นในการจดัการความรู้ โดยคดัเลือกจากความสอดคล้องของแผน 
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ท าแลว้เห็นผลการด าเนินงานชดัเจน ซ่ึงไดมี้การคดัเลือกประเด็นท่ีต่อเน่ืองจาก
ปีท่ีผ่านมา คือ “แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา” ท่ีจะสนับสนุนให้
กิจกรรมงานทรัพยสิ์นทางปัญญามีประสิทธิภาพการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน โดยเชิญบุคลากรท่ีมีความรู้ใน
การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์มาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ในดา้นการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ Info 
Graphic เพื่อใหส้ะดวก อ่านง่าย โดยใหป้รับจากเน้ือหาท่ีเคยท ามาแลว้ในคร้ังก่อนใหพ้ฒันามากข้ึน 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 หลงัจากไดป้ระเด็นความรู้ “แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
และแนวทางการจดัท าส่ือในรูปแบบ Info Graphic แลว้ คณะท างานส านกังานบริหารทรัพยสิ์นฯ จึงได้
ประชุมเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาเดิม มาปรับและจดัท าเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการอ่าน และ
ท าความเขา้ใจ ซ่ึงไดร้วบรวมและเรียบเรียง และปรับเน้ือหา ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่วนท่ี 2 สิทธิบตัรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบตัร ส่วนท่ี 3 สิทธิบตัร
การออกแบบ และส่วนท่ี 4 การด าเนินการยืน่จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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ซ่ึงได้จัดท าและปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัของส านกังานบริหารทรัพยสิ์นฯ  
 การน าไปใช ้
 ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ ไดมี้การน าไฟล์ขอ้มูล มาจดัท าในรูปแบบระบบ
สารสนเทศ (IT) ทาง website ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ (www.asset.rmutl.ac.th) และ 
ส่ือออนไลน์ Facebook Page ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ มทร.ลา้นนา 
 การบ ารุงรักษา 
  หลงัจากมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ไปแลว้ ทางส านกังานฯ จึงไดมี้การประชุมเพื่อทบทวนความ
ถูกตอ้ง ความทนัสมยั และความเขา้ใจจากการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์กบัอาจารย  ์ บุคลากรและเจา้หน้าท่ี 
รวมถึงการจดัเก็บองคค์วามรู้ไวใ้นฐานขอ้มูลองคก์ร  
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลยั มีส่ือประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา มีแนวทางการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัในรูปแบบท่ีทนัสมยั 
สะดวกต่อการอ่าน และเขา้ใจง่าย 
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กำรเขียนแบบเสนอขออนุมัติโครงกำรทำงวฒันธรรม 
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กำรจัดกำรควำมรู้เร่ืองกำรเขียนแบบเสนอขออนุมัติโครงกำรทำงวฒันธรรม 
เพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวทิยำลยัฯ 

ช่ือหน่วยงำน ศูนย์วฒันธรรมศึกษำ 
 

ควำมส ำคัญ 
 ด้วยศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีพนัธกิจในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ให้มีการสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาไปสู่บณัฑิตในมหาวิทยาลยั และ
เผยแพร่สู่วงสังคมในวงกวา้ง 
 ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา ดว้ยงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมมีความหลากหลายส่วนงาน ทั้งท่ี
เป็นส่วนกลาง ส่วนคณะ ส่วนพื้นท่ี ทั้ งน้ีส่วนต่างๆ ล้วนมีบริบทของตนเอง แต่ก็อยู่ภายใต้กรอบของ
มหาวิทยาลยั จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าความเขา้ใจระหวา่งกนัในการเขียนโครงการและวางแผนโครงการให้
ไปในทางเดียวกนั นอกจากน้ี ในการเขียนแบบเสนอโครงการ ยงัมีรายละเอียดท่ีมาก และเขา้ใจแตกต่างกนั 
เช่นในส่วนหลกัการและเหตุผล, วตัถุประสงค,์ เป้าหมาย, ผลลพัธ์, ผลกระทบเป็นตน้ 
 เพื่อใหก้ารเขียนแบบเสนอโครงการถูกตอ้ง และสะดวกต่อการพิจารณาของผูอ้นุมติัโครงการ โดยมี
การครอบคลุมและตอบเป้าหมาย พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มีระบบกลไกท่ีเช่ือมโยงกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางศูนยว์ฒันธรรมศึกษา จึงได้
จดัโครงการน้ีข้ึนเพื่อให้การด าเนินงานทางด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
 การถอดองค์ความรู้ใช้วิธีการอยู่สองส่วน คือ ส่วนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ชุดเอกสารแบบ
เสนอโครงการ (ง.8), แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ, แผนงานของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  อีกส่วนหน่ึง คือ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นทางกองแผน และผูป้ฏิบติังานในศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการน าข้อปฏิบัติจากผูป้ฏิบัติ , นโยบายจากผูบ้ริหาร, เอกสารมา
สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอโครงการใหไ้ดรั้ดกุมท่ีสุด 
 การน าไปใช ้
 น าความรู้ท่ีไดน้ าไปเขียนค าเสนอขออนุมติัโครงการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ พนัธกิจ ของ
หน่วยงาน และบรรลุตามแผนงานท่ีวางไว ้
 
 การบ ารุงรักษา 
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 คือการน าไปใชใ้ห้รัดกุมและถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง หรือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียนทางดา้นนโยบาย ก็จ  าตอ้งใชค้วามรู้ท่ีไดเ้ป็นหลกัการในการด าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัได ้
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 จากการจดัการความรู้ พบวา่ การเขียนแบบเสนอขออนุมติัโครงการทางวฒันธรรม เพื่อตอบสนอง
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ นั้นมีความจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนความรู้ความเขา้ใจในระดบัก่อนจดัท าค าเสอน
ขออนุมติัโครงการจนถึงการเขียนค าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

๑.       ตอ้งเขา้ใจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัจากผูบ้ริหาร ท่ีถ่ายทอดลงมาสู่ผูป้ฏิบติัการ ทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับหน่วยงาน เน่ืองจากความเข้าใจในยุทธศาสตร์ระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานนั้น อาจมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนไม่ตรงกนั ฉะนั้นการด าเนินกิจกรรม
ทางวฒันธรรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์นั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งเขา้ใจยทุธศาสตร์ร่วมกนั และมองเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดว้ยปัญหาท่ีพบคือ การ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ผูป้ฏิบติัยงัไม่ครอบคลุมและเขา้ใจไม่ตรงกนัโดยเฉพาะในส่วนของ
พื้นท่ีต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ในส่วนงานด้านศิลปวัฒนธรรมนั้ น  อยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ – พฒันามหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานดา้น
วิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องท่ี ท้องถ่ิน จังหวดั ภาค โดยใช้วิทยาการ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สนบัสนุนการยกระดบัศกัยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคการบริการ โดยท างานแบบมีพนัธสัญญาร่วมกนัเป็นหุน้ส่วนร่วมทุน ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายแนวทางในการพฒันาประเทศ 
     กลยุทธท่ี ๒.๔ สร้างความตระหนกัในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
     ตัวช้ีวดัท่ี ๑๑ จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัเก็บและ/หรือ น าไปใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
๒.      การจดัท าแผนงานของหน่วยงาน จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ พนัธกิจ หรือ
เป้าหมายของมหาวทิยาลยัฯ จนถึง ของหน่วยงาน โดยจ าเป็นตอ้งประชุมร่วมกนั ทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนของพื้นท่ี ในการหารือจดัท าแผนงานร่วมกนั เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินโครงการท่ีสามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ พนัธกิจ เป้าหมายในทุกระดบั ทุกมิติได ้ 
๓.      การบงัคบัใชแ้ผนงาน ควรให้เป็นไปตามแผนงานให้ไดม้ากท่ีสุด หากมีโครงการอ่ืนใด
ท่ีนอกเหนือจากแผนงานท่ีวางไว ้ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัแผนงานเดิมให้มากท่ีสุด และ/
หรือ มีการปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกนัทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
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๔.      การตั้งช่ือโครงการ ควรสอดคล้องกบัแผนงาน และให้ชัดเจนและให้ถูกกฎระเบียบ
ต่างๆ 
๕.      การเขียนหลักการและเหตุผล ต้องระบุถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือสาเหตุท่ีท าให้เกิด
โครงการน้ี โดยพยายามอธิบายถึงว่าท าไมถึงต้องจดัท าโครงการน้ีข้ึนมา และโครงการน้ี
สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอ้ยา่งไร 
๖.      วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัตอ้งชดัเจน  
     วตัถุประสงค์ เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการ 
     เป้ำหมำย หมายถึง ระบุถึงผลลพัธ์สุดทา้ย (Outcome) ท่ีคาดวา่จะไดจ้ากการด าเนินโครงการ 
โดยจะระบุทั้งผลท่ีเป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เป้าหมายจึงคลา้ยกบัวตัถุประสงค์แต่มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุส่ิงท่ีตอ้งการท าไดช้ดัเจนและระบุเวลาท่ีตอ้งการจะ
บรรลุ 
๗.      ผลผลติ ผลลพัธ์ ผลกระทบ ตอ้งมีความชดัเจน โดยท่ีแต่ละค ามีความหมายดงัน้ี 
     ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทนัที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรม
เสร็จส้ิน เช่นคุณภาพของนกัเรียน สมรรถภาพของบณัฑิต หรือผูผ้า่นการฝึกอบรม 
โดยท่ีผลผลิตตอ้ง 
๑. มาจากการท ากิจกรรมหลกั 
๒. เขียนในลกัษณะถูกกระท า (Passive voice) 
๓. วดัท่ีตวัผลผลิต วดัไดท้นัทีทนัใด 
๔. ตวัช้ีวดัมี ๔ มิติ: ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตน้ทุน 
๕. วดัประสิทธิภาพ : ดีกวา่ ประหยดักวา่ รวดเร็วกวา่ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเน่ือง
จากผลกระทบ 
     ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองมาจากผลผลิต 
๘.      กำรระบุตัวช้ีวดั ตอ้งระบุใหช้ดัเจน และคาดวา่จะบรรลุตามตวัช้ีวดัหรือเป้าหมายนั้น 
ดงัน้ี 
     ๑. เชิงปริมาณ : ดูท่ีจ  านวนกิจกรรมหลกัท่ีท า เช่น มีผูเ้ขา้ร่วม ... คน, มีกิจกรรมท่ีท า ..... 
กิจกรรม เป็นตน้ 
     ๒. คุณภาพ : ดูท่ีมาตรฐานกิจกรรมหลกั (ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้น) แต่มีขอ้ควรระวงั 
ห้ามใชผู้อ้บรมมีความพึงพอใจ ผูอ้บรมมีความรู้ ผูอ้บรมน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ เป็นตวัช้ีวดั
ระดบัผลผลิต 
     ๓. เวลา : ดูท่ีเวลาในการจดัท ากิจกรรมหลกั หรือความเร็วในการผลิต หรือบริการ 
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     ๔. ค่าใชจ่้าย : ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรม และกฎระเบียบของ
การเบิกจ่าย โดยจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปรึกษากบัทางกองคลงัทุกคร้ัง เพื่อลดความเส่ียงในการ
ผดิกฎระเบียบ 

  ๙.      วธีิกำรประเมิน สามารถใชไ้ดห้ลายวธีิ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแบบสอบถามเสมอไป เช่น การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การทดสอบ การวเิคราะห์เอกสารเป็นตน้ 
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กำรบูรณำกำรงำนวจิัยกบักำรเรียนกำรสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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กำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำรบูรณำกำรงำนวจัิยกบักำรเรียนกำรสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
สถำบันวจัิยเทคโนโลยเีกษตร 

ควำมส ำคัญ 
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้งานวิจยัทั้งทางดา้นพืชศาสตร์ อารักขาพืช และ 
อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงการด าเนินงานวิจยัส่วนใหญ่มีการบูรณาร่วมกบัการเรียนการสอนกบันกัศึกษาทั้ง
ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงได้ปฏิบติัสืบต่อกนัมามากกว่า 20 ปี  ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งอาจารย ์  นกัศึกษา และผูป้ระกอบการหรือ
ผูน้ าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการด าเนินการงานวิจยัร่วมกบัการเรียนการสอนในวิชาปัญหา
พิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จดัเป็นกาสร้างบัณฑิตนักปฏิบติัท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา คือ “มหาวิทยาลยัชั้นน าด้านการผลิตบณัฑิตนกั
ปฏิบติั บนฐาน สร้างสรรค ์นวตักรรม วิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สู่สากล”  โดยมุ่งเนน้ให้
นกัศึกษาดา้น คน้ควา้วิจยัเพื่อไดอ้งคค์วามรู้อยา่งแทจ้ริงและทวนสอบได ้เพื่อใชเ้ป็นฐานในการสร้างสรรค์
นวตักรรม และประสบการณ์ท่ีสามารถไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงการ พฒันาสังคม และ
ประเทศชาติไดอ้ย่างย ัง่ยืนต่อไป คณะกรรมการจดัการองค์ความรู้จึงไดจ้ดัท ากิจกรรมการสังเคราะห์องค์
ความรู้ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดองคค์วามรู้ภายในองคก์ร (KM) ระหวา่งอาจารย-์นกัวจิยั เพื่อ
เป็นแนวทางให้คณาจารย  ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจยัท่ีบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการน าข้อมูลจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างอาจารยม์าสังเคราะห์และจดัท าคู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการบูรณาการ
งานวจิยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั  
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 
การถอดความรู้   
แนวปฏิบติัท่ีดี 
  ด าเนินการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการถอดความรู้จากอาจารยรุ่์นพี่ท่ีช านาญการและใกล้
เกษียณอายุราชการ  สู่อาจารย์รุ่นน้อง ในรูปแบบการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบูรณาการ
งานวิจยักบังานการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั ซ่ึงอาจารยใ์นสังกดัสถาบนัวิจยัฯ มีความเช่ียวชาญใน
งานวิจัยและการเรียนการสอนในต่างสาขาวิชาทั้ งในด้านพืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช และ 
อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงอาจารยแ์ต่ละท่านจะมีเทคนิคในการถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยการบูรณาการงานวิจยัสู่
นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ กนัแต่ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนัคือให้นกัศึกษามีความรู้ เขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
และมีความช านาญในศาสตร์ของตน  ซ่ึงกิจกรรมการถอดความรู้ท่ีด าเนินงานมีขั้นตอนดงัภาพ 
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 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ผลจากเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารยรุ่์นพี่ท่ีช านาญการและใกลเ้กษียณอายุราชการแต่ละ
ท่านน าเสนอสู่อาจารยรุ่์นน้อง  นั้นคณะด าเนินงานการจดัการความรู้ได้รวบรวมขอ้มูล และสรุปประเด็น
ส าคญัในการบูรณาการองคค์วามรู้จากงานวจิยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั ได ้2  ประเด็นดงัน้ี 

1. การสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั ในรูปแบบบูรณาการความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) ในเชิงวิจยั
โดยการสอดแทรกองค์รู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้นักศึกษา คน้ควา้
ระหวา่งการเรียนการสอนดงัน้ี 

1.1. การสร้างโจทยปั์ญหาให้นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูลในส่ือออนไลน์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
แลว้น ามาวเิคราะห์ ทดลองปฏิบติัตามและประเมินผลความถูกตอ้งแม่นย  าและคุณภาพของช้ินงาน
ท่ีได ้
1.2. การพาศึกษาไปศึกษาเรียนรู้จากของจริงจากธรรมชาติในศูนยเ์รียนรู้ของส่วนราชการต่างๆ  
มีความเช่ียวชาญ เช่นการเรียนการสอนนกัศึกษาในดา้นอารักขาพืชท่ีเก่ียวกบัแมลงชนิดต่างๆ  
1.3. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาอยา่งเป็นธร
มชาติ  
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2. การถ่ายทอดในรูปแบบความรู้ความรู้จ าเพาะตน (Tacit Knowledge)  ท่ีสะสมมาจากการด าเนิน
งานวจิยัร่วมกบัประสบการณ์สอนบณัฑิตนกัปฏิบติั โดยใชเ้ทคนิคการสอนดงัน้ี 

2.1.  การสอนนกัศึกษาให้คิดอยา่งเป็นระบบ และมีทกัษะการปฏิบติัการวิจยัเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
การสืบคน้ขอ้มูล การศึกษาทดลองดว้ยตวัอย่างจริงและน าผลผลิตท่ีไดม้าตรวจสอบคุณภาพใน
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ฝึกนกัศึกษาให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานสากล ทั้งในรูปของ หมวดวชิาบงัคบั และ วชิาเลือกเสรี   
2.2. การสอนแบบส่งผ่านความรู้ต่างศาสตร์โดยการประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์
นกัวจิยัท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจศึกษา 
2.3. เทคนิคการสอนนกัศึกษาบณัฑิตนกัปฏิบติัให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นโดยสามารถเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้ใหก้บัเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือรุ่นนอ้งได ้และน าเสนอผลงานในท่ีสาธารณะได ้
 

การน าไปใช ้
น าแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการบูรณาการงานวิจยักับการเรียนการสอนบณัฑิตนักปฏิบติัจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารยอ์าวุโสรุ่นใกลเ้กษียณอายุราชการ และอาจารยอ์าวุโสรุ่นกลาง ท่ีผา่นการ
ทอดบทเรียน มาสร้างระบบการส่ือสารออนไลน์เช่ือมโยงความรู้ดา้นเทคนิคการสอน โดยการบูรณาการ
องค์ความรู้จากงานวิจยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติัให้อาจารยรุ่์นน้องใช้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ต่อไป 

 
การบ ารุงรักษา 

การติดตามและประเมินผลการน าความรู้ดา้นเทคนิคการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้จาก
งานวิจยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติัในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในปีต่อไปเพื่อให้การเรียน
การสอนบณัฑิตนกัปฏิบติัทนัต่อสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. ได้เอกสารแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการบูรณาการงานวิจยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนัก
ปฏิบติั 
2. ไดส่ื้อ วีดีทศัน์แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการบูรณาการงานวิจยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกั
ปฏิบติัส าหรับการเผยแพร่ออนไลน์ 
3. อาจารยแ์ละนกัวจิยัใหม่สามารถใชเ้ป็นคู่มือเรียนรู้และน าไปปฏิบติัได ้
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ภำพกจิกรรม 
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กำรจัดท ำข้อตกลงและกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำและพนักงำนในสถำบนัอุดมศึกษำ 
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ช่ือหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้  “การจดัท าขอ้ตกลงและการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ 

                            พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” 
ช่ือหน่วยงำน  สถำบันวจัิยเทคโนโลยเีกษตร มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
ควำมส ำคัญ 
 การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ด าเนินการก่อนเร่ิมการท างานในช่วงตน้ปีงบประมาณ ขอ้ตกลงน้ีตอ้งเหมาะสม ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของบุคลากรแต่ละท่าน รวมทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายวสิัยทศัน์ของของหน่วยงานและ
ผูบ้ริหาร เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ควรเป็นขอ้ตกลงท่ีมีเป้าหมายชดัเจน
และปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตวัช้ีวดัรายบุคคลและเป้าหมายตวัช้ีวดัคุณภาพของหน่วยงาน โดยมี
การประเมินปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบชดัเจนโดย
ผูบ้งัคบับญัชาสายตรงตามล าดบัขั้น เพื่อใชป้ระกอบในการปรับปรุงกระบวนการท างาน การต่อสัญญาจา้ง 
และการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การถอดความรู้ 
 บุคลากรแต่ละกลุ่มของสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 
(อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน พนักงานราชการ
ลูกจา้งประจ า รวมทั้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ต่างก็มีรูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงและขั้นตอนวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีแตกต่างกนั ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารมีการศึกษาท าความเขา้ใจกฏระเบียบ
ของมหาวทิยาลยัและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาท่ีก าหนด 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบวา่บุคลากรแต่ละกลุ่มของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร ทราบขั้นตอน
วิธีการจดัท าขอ้ตกลงและวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เห็นความส าคญั ยินดีให้ความร่วมมือในการ
จดัท าขอ้ตกลงและมุ่งมัน่ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุตามขอ้ตกลงท่ีเสนอไวต่้อ
ผูบ้งัคบับญัชา ส่วนใหญ่น าตวัอยา่งของปีท่ีผา่นมามาปรับปรุงให้ดีข้ึน  แต่ในบางท่านอาจไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเพิ่มเติมในภายหลงั ท าให้ไม่ไดรั้บการประเมินตามปริมาณงานท่ีปฏิบติัจริง หรือบางท่าน
ไม่ไดรั้บการประเมินเบ้ืองตน้จากผูบ้งัคบับญัชาสายตรง (ผูอ้  านวยการเป็นผูป้ระเมิน) ในขณะท่ีบางท่าน
ไดรั้บการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายต่างๆ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานการประเมินแตกต่างกนั  
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 การน าไปใช ้
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นน้ีเพิ่งเร่ิมตน้เป็นคร้ังแรก แต่ก็เป็นการกระตุน้และเป็นแรงจูงใจให้
มีการทบทวนขอ้ตกลงและวธิิการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรทุกกลุ่มของสถาบนัวจิยั
เทคโนโลยเีกษตร ใหดี้ยิง่ข้ึนในปีต่อไป 
 การบ ารุงรักษา 
 แต่ละกลุ่มควรไดมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานและ
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง มีติดตามผลการน าความรู้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนไปใช ้และปรับปรุงให้
เหมาะสม ใหท้นักบัการปรับเปล่ียนทิศทางการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การจดัท าขอ้ตกลงและวธีิการประเมินท่ีเป็นระบบชดัเจน เป็นเคร่ืองมือท่ีส่งผลใหบุ้คลากรทุกคน
เห็นความส าคญัของตนเอง มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ และงานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลในภาพรวมท่ีจะขบัเคล่ือนงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายในแต่ละปีและพฒันาใหดี้
ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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รูปภำพกจิกรรม 
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กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวจิัย และบริกำรวชิำกำร สวก.ปี ๒๕๖๑ 
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ช่ือโครงกำร   การจดัการองคค์วามรู้ดา้นงานวจิยั และบริการวิชาการ สวก.ปี ๒๕๖๑ 
 

ช่ือหน่วยงำน   สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

ควำมส ำคัญ 

 ปัจจุบันทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ 
Knowledge Management (KM) กนัมากข้ึน เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั เป็นสาเหตุใหอ้งคก์รตอ้ง
พฒันาและปรับตวัเอง เพื่อความกา้วหนา้และการอยูร่อด ดงันั้นการจดัการความรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการน าองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั เพราะหวัใจ
ส าคญัขององคก์รแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตส านึกในการพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่การพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นสถาบนัฯท่ี ผลิตผลงานวจิยัและ
งานบริการวิชาการท่ีสร้างสรรค ์เพื่อการพฒันาคน สังคม และประเทศชาติใหมี้ ศกัยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขนั ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบนัมีคุณค่าอย่างยิ่งควรแก่การบนัทึกและ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรของมหาวิทยาลยัเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาความรู้ อย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัจึง 
ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการความรู้ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาสถาบนัฯไปสู่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ ท่ีสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการ 
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กอปรกบั มหาวิทยาลยัมีแผนการจดัการความรู้และไดด้ าเนินกิจกรรมดา้นการจดัการความรู้มาระยะหน่ึงท า
ให้เห็นถึง ความส าคญั ของการจดัการความรู้ท่ีเกิดจากการน าผลส าเร็จจากประสบการณ์จริงมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน และน าไปปรับปรุงเกิดการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวงกวา้งให้ทุกส่วนงานไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พฒันาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมการใส่ใจและแบ่งปันอนัเป็นรากฐานส าคญั
ในการจดัการความรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
งานวจิยัและบริการวชิาการ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จึงไดจ้ดั
กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึนในหน่วยงานเพื่อใหบุ้คลากรทั้งอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการด าเนินงานรวมถึงการท าผลงานด้านการบริการวิชาการ และการน าผลงานไปเผยแพร่ด้าน
งานวจิยัและบริการวชิาการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบัสังคมชุมชนต่อไป 
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
 กำรถอดควำมรู้ 
 การถอดองคค์วามรู้ดา้นงานวิจยั โดยจะเนน้ในดา้นผลงานวิจยัท่ีผา่นและผลงานเด่นในปัจจุบนัของ
ของแต่ละหน่วยยอ่ยในการปฏิบติังาน ในแต่ละศูนย ์ประกอบดว้ย ศูนยพ์นัธุกรรมพืช ศูนยเ์ทคโนโลยรีะบบ
การผลิตพืช ศูนยว์ิถีชีวภาพ และศูนยน์วตักรรมอาหาร และเนน้ในการวางแผนงานในอนาคตให้สอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ท่ีของบุคลากรในองคก์ร 
 
 กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 โดยให้บุคลากรไดเ้สนอขอ้คิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีผูท่ี้เช่ียวชาญมาพูดถึงประสบการณ์การ
ท างานแล้วผูเ้ขา้ร่วมรับฟังมีข้อสงสัยซักถามประเด็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จในด้านการ
พฒันางานวิจยัและบริการวิชาการของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร โดยเนน้การบูรณาการของศูนยต่์างๆ 
ตลอดจนพฒันาและบูรณาการในดา้นวิจยัและบริการวิชาการโดยสามารถจดัท า เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงและ
เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานมากท่ีสุดซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบเช่นวารสาร หนังสือเล่มเล็กตลอดจนส่ือ
มลัติมีเดียท่ีสามารถเขา้ดูผา่นระบบโชเชียลเน็ตเวร์ิค เป็นตน้  
 
 กำรน ำไปใช้ 
 สามารถน าขอ้คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงส าหรับการวางแผนด าเนินงาน ในการจกัารความรู้ในคร้ังน้ี
มีขอ้เสนอแนะหลายๆ มิติ การติดตามและประเมินผล ซ่ึงหน่วยงานจะไดน้ าเสนอให้กบักรรมการบริหาร
ของหน่วยงานส าหรับด าเนินการแกไ้ขและพฒันาต่อไป 
 
 กำรบ ำรุงรักษำ 
 ควรมีการวางแผนในการด าเนินงานต่อๆ ไป และติดตามประเมินผลการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
บุคลากรของสถาบนัฯรับทราบขั้นตอนและประโยชน์ของการจดัการความรู้ เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการจดัการความรู้ในองคก์รของแต่ละหน่วยงาน ในดา้นการบริหารและการบูรณาการการวจิยัของ
หน่วยงานส าหรับการวางแผนงานในการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัการท างาน ซ่ึงการด าเนินงานวิจยัมี
ความส าคญัไม่เฉพาะหัวหน้าโครงการ บุคลากรทุกส่วนมีความส าหรับในการสนบัสนุนงานวิจยั ซ่ึงการ
จดัการความรู้ในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าในส่วนของบุคลากรสนับสนุนและพนักงานในส่วนต่างๆ ล้วนแต่มี
ความส าคญัในการขบัเคล่ือนงานวิจยั และก่อให้เกิดวฒันธรรมการใส่ใจและแบ่งปันอนัเป็นรากฐานของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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รูปภำพกจิกรรม 
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กำรจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรวจิยัในช้ันเรียน 

 

 

 

 
 

 

 

KM_���1.indd   104 8/11/2561 BE   20:17



104 105

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจ�าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”

 

 

สัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 

ควำมส ำคัญ 
 เน่ืองจากในการด าเนินการท่ีผา่นมานกัวิจยัในสังกดัมกัเป็นนกัวิจยักลุ่มเดิมและนกัวิจยัส่วนให้จะ
เป็นในกลุ่มหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการมีตอ้งการส่งเสริมให้เกิดนกัวิจยั
หน้าใหม่ และมีการกระจายให้ครบทุกกลุ่มวิชา ทั้ งหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียม
สถาปัตยกรรม และกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
  การถอดความรู้ 
 ด าเนินการจดัการความรู้โดยการจดัการความรู้ผ่านการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารยแ์ละเจา้ท่ี เพื่อ
วิเคราะห์ ก าหนด และจดัล าดบัความส าคญัของความรู้ จากการวิเคราะห์ท าให้มีแนวคิดมีการส่งเสริมให้
อาจารยท์  างานวิจยัในชั้นเรียนร่วมกบัการจดัการการเรียนการสอน เพราะอาจารยส์ามารถท าไดทุ้กสาขาวิชา
และไม่รบกวนเวลาท างานประจ า รวมถึงสามารถน ามาท าเป็นผลงานทางวิชาการได้ โดยการเรียนรู้การ
จดัการเรียนการสอนสู่การวิจยัในชั้นเรียน ถอดความรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ พิจารณาปัญหา เพื่อก าหนด
แนวทางการท างานวจิยัในชั้นเรียน 
  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 เม่ือไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนสู่การวจิยัในชั้นเรียนแลว้ ใหอ้าจารย์
จบักลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น น าเสนอวธีิการสอน และประเด็นท่ีน่าสนใจในห้องเรียนของแต่ละคนซ่ึงมี
ลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ร่วมกนัคิดวเิคราะห์ ทดลองก าหนดหวัขอ้ในการท างานวจิยัในชั้น
เรียน ขั้นตอน วธีิการวิจยัในชั้นเรียน 
  การน าไปใช ้
 น าขอ้มูลมาสรุปเป็นล าดบัขั้นตอนการท างานวจิยัในชั้นเรียน เพื่อใหบุ้คลากรวทิยาลยัฯใชร่้วมกนั 
  การบ ารุงรักษา 
 หลงัจากมีการน ามาใชเ้ชิญผูท่ี้ท  างานวจิยัในชั้นเรียนมาแลกเปล่ียน วา่ขั้นตอนการท าโครงการวิจยั
ในชั้นเรียนมีความเฟหมาะสมหรือความปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้อ้ือกบัการท างานอยา่งไรบา้ง 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. บุคลากรวทิยาลยัฯ มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถด าเนินโครงการวจิยัในชั้นเรียนได ้
2. บุคลากรวทิยาลยัมีบทความทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
3. วทิยาลยัฯมีนกัวจิยัหนา้ใหม่เพิ่มขั้นและเป็นการท างานวจิยัแบบกระจายทุกกลุ่มวชิา 
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กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ CDIO 
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ช่ือหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ CDIO  
วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยำกำร 

 
ควำมส ำคัญ 

การจดัการศึกษาแบบเดิม ไม่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีการต่ืนตวัเพื่อเรียนรู้ ท าให้เราเห็นภาพ
แบบเดิม ๆ ของบรรดานกัศึกษาท่ีเขา้มาคุยกนั บา้งก็เล่นโทรศพัทมื์อถือ หรือน างานอ่ืนเขา้มาท าในเวลาเรียน 
หรือรู้สึกเบ่ือหน่าย ขอเรียนให้ผ่านพน้ไป และขาดความรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง แม้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พยายามหาทางแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงวิทยาลยัฯ เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีตระหนกัใน
เร่ืองดังกล่าว  จึงสนใจท่ีจะน าการจัดการศึกษาแบบ CDIO (CDIO-Based Education Framework) มา
ประยกุตใ์ช ้        การจดัการศึกษาแบบ CDIO ตอ้งอาศยัเทคนิคการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรับผิดชอบกบั
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ไดล้งมือปฏิบติั มีโอกาสออกแบบและสร้าง ในช่วงปีแรกๆ ไปจนถึงการท า
โครงการในปีสุดทา้ย    ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้นกัศึกษาพฒันาทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ยงัช่วยเพิ่มพูนทกัษะท่ี
จ าเป็นในการท างานควบคู่ไปดว้ย ทั้งทกัษะการคิด การท างานเป็นทีม และการส่ือสาร ขณะเดียวกนั การ
พฒันาผูส้อนใหมี้ทกัษะ CDIO และเพิ่มศกัยภาพในการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั  
 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
  การถอดความรู้ 
 ด าเนินการจดัการความรู้โดยการจดัการความรู้ผา่นการสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารย ์ เพื่อวิเคราะห์ 
ก าหนด และจดัล าดับความส าคญัของความรู้ จากการวิเคราะห์ท าให้ได้ประเด็น การเรียนการสอนใน
รูปแบบ CDIO โดยใชก้ารจดัการความรู้ ทั้งพิจารณาปัญหาและถอดความรู้จากผูมี้ประสบการณ์เพื่อก าหนด
แนวทางการเรียนการสอน 
 
  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 หลงัจากไดอ้งคค์วามรู้จากอาจารย ์และแลกเปล่ียนแนวทางกนัโดยการจดักลุ่มสนทนา                    ณ 
บา้นป่าคาเฟ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รวมทั้งรับขอ้เสนอแนะจากอาจารยแ์ต่ละท่าน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
เกิดความกา้วหนา้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  
  การน าไปใช ้
 อาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการ ไดน้ าแนวทางการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO และมีการให้
ค  าปรึกษา ติดตามและประเมินผลกบัผูท่ี้น าไปปฏิบติั และจดัท าสรุปผลการด าเนินงานจากการน าความรู้ไป
ใชโ้ดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 
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การบ ารุงรักษา 
 ก าหนดใหมี้การประชุมเพื่อทบทวนความถูกตอ้ง ความทนัสมยัขององคค์วามรู้ แนวทางการจดัการ
เรียนการ และเก็บองคค์วามรู้ไวใ้นฐานขอ้มูลองคก์ร ใหพ้ร้อมใชง้าน  
 
ผลลพัธ์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าการจดัการความรู้ คือ อาจารยว์ทิยาลยัฯ ไดมี้แนวทางและความชดัเจนในการจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบ CDIO ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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