
ล ำดับ ชื่อเรือ่ง ชื่อผู้น ำเสนอ สังกัด
1 เทคนิคการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ กนกวรรณ  ง้าวสุวรณ

ไชยยันต์ ไชยยะ
มทร.กรุงเทพ

2 การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนการสอนทางด้าน 
 คหกรรมศาสตร์

กฤษณ์ สงวนพวก มทร.กรุงเทพ

3 เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย
มทร.กรุงเทพ

4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัยเพือ่สร้าง
ศูนย์เรียนรู้วถิีชีวติ ชุมชนสวนหลวง 1

สุวมิล พิชญไพบูลย์ มทร.กรุงเทพ

5 การจัดการน ้าเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ มทร.กรุงเทพ

6 การบูรณาการความรู้สู่ค่ายภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง
นางสาวธรีดา ค้าพันธ์

มทร.กรุงเทพ

7 การสนับสนนุงานวจิัยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

สันติ  ไทยยืนวงษ์ มทร.รัตนโกสินทร์

8 ศูนย์บริการวชิาการเพือ่จัดหารายได้ของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ธญันันท์ วรเศรษฐพงษ์ มทร.รัตนโกสินทร์

9 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ดร.อาคีรา  ราชเวยีง
ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช

มทร.รัตนโกสินทร์

10 กาด้าเนินงานกองทุนของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

ฟ้าใส สามารถ มทร.รัตนโกสินทร์

11 การจัดการความรู้ : การสกัดโจทย์วจิัยเชิงบูรณาการ
เพือ่การน้าไปใช้ประโยขน์

รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี มทร.สุวรรณภูมิ

12 การเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างสรรค์เพือ่สังคม
และชุมชน

ผศ.จันทรวทัน์ อัครเมธานนท์ มทร.สุวรรณภูมิ

13 แนวปฏิบัติทีดี่เร่ืองการบริการวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเคร่ืองแหวกร่อง ต้นข้าวเพือ่กลุ่มเกษตรกร

รศ.อ้านวยพศ ทองค้า มทร.สุวรรณภูมิ

14 เพลงเรือ...เพลงแห่งคุ้งน ้า ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี
นายจิระวฒิุ  สาระธรรม

มทร.สุวรรณภูมิ

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล สถำบนักำรพลศึกษำและสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ครัง้ที ่๙
"ชุมชนนักปฏิบตัิ สู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

รำยชื่อบทควำมทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
กำรประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของอำจำรยแ์ละบคุลำกร "ชุมชนนักปฎิบตัิสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

ประกำศ 



ล ำดับ ชื่อเรือ่ง ชื่อผู้น ำเสนอ สังกัด

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล สถำบนักำรพลศึกษำและสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ครัง้ที ่๙
"ชุมชนนักปฏิบตัิ สู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

รำยชื่อบทควำมทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
กำรประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของอำจำรยแ์ละบคุลำกร "ชุมชนนักปฎิบตัิสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

15 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบ
ของวทิยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

ณกันต์วลัย วศิิฎศรี มทร.ธญับุรี

16 การจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
ในศตวรรษที ่21 : สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.โสภณ ผลประพฤติ มทร.อีสาน

17 การจัดการความรู้เพือ่การอนุรักษ์ป่าชุมชน: ผู้เฒ่าเล่า 
ผู้เยาวเ์ขียน

ปราโมทย์ เหลาลาภะ มทร.อีสาน

18 สร้างบุญกุศล สร้างรายได้ ส้าหรับนักเรียนด้อยโอกาส
โรงเรียนชัยมงคลวทิย์

นุชลี ทิพย์มณฑา มทร.ศรีวชิัย

19 นวตักรรมการสอนปฏิบัติตามวถิีพอเพียงสู่การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ มทร.ศรีวชิัย

20 บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน สุธกิาญจน์ แก้วคงบุญ มทร.ศรีวชิัย
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรกั งต๊ักแตนใน จังหวดัตรัง
กันย์สินี พันธว์นิชด้ารง
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

มทร.ศรีวชิัย

22 ไตปลา วถิีชีวติปักษ์ใต้จากท้องถิ่นสู่ครัวโลก สุพัตรา  ค้าแหง มทร.ศรีวชิัย
23 แก๊สชีวภาพ พลังงานเพือ่ความยั่งยืนของชุมชน นพดล โพชกาเหนิด มทร.ศรีวชิัย
24 การบริการวชิาการเพือ่สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน
มาโนช ข้าเจริญ
กันย์สินี พันธว์นิชด้ารง

มทร.ศรีวชิัย

25 การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในชุมชนบ้านปาก
คลอง

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง มทร.ศรีวชิัย

26 จักรพงษสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 นางสาวอรวรรณ มูสิกะ
นางสาวธนสร กิรัมย

มทร.ตะวนัออก

27 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
เรียนการสอน

นางจุฬาลักษณ์  สุทิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

28 เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิน่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
29 เทคนิคการสอนโขน นางสาวชมเพลิน ลิ มสุนทร

นายไชยอนันต์ สันติพงษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

30 การจัดการความรู้  เทคนิคการเขียนขอทุนวจิัย ดร.สุระชัย  สีบุบผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
31 เทคนิคการวจิัยเชิงคุณภาพด้านศิลปวฒันธรรม นายกิตติศักด์ิ  สินธโุคตร

นางสาววฒันิกา  บุญยวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

32 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม่ นายจันทร์  แก้วจิโน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



ล ำดับ ชื่อเรือ่ง ชื่อผู้น ำเสนอ สังกัด

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล สถำบนักำรพลศึกษำและสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ครัง้ที ่๙
"ชุมชนนักปฏิบตัิ สู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

รำยชื่อบทควำมทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
กำรประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของอำจำรยแ์ละบคุลำกร "ชุมชนนักปฎิบตัิสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

33 ดนตรีมังคละในจังหวดัสุโขทัย นางเกษร  เอมโอด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
34 เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  

วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางเกษร  เอมโอด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

35 การพัฒนากระบวนการการบริการด้านธรุการเพือ่
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

นางจิราภรณ์  พันธส์วา่ง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

36 การเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน นายกิตติศักด์ิ สินธโุคตร             
นางสาววชิา สุระเสียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

37 รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวดั
นครศรีธรรมราช

นายดิสวฒัน์  ภาคฐิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

38 การเพิม่ประสิทธภิาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 ด้วยระบบ การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์อี
เลิร์นนิงรายวชิาฟิสิกส์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ดร.ชัชาล ศรีภักดี                           
ธนาวฒิุ นิลมณี

มทร.พระนคร

39 รูปแบบการพัฒนาน้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวธิี
การบูรณาการการจัดการความรู้ใน ศตวรรษที ่21 สู่
ชุมชนของนักวจิัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาค
กลางและภาค ตะวนัออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา 
อ้าเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ มทร.พระนคร

40 ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคล่ือน MCT สู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ                
กุลธดิา สายพรหม

มทร.พระนคร

41 ภูมิปัญญาอาหารไทยพื นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร

42 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21

จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร

43 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารอาคารสถานที่ เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว                
สมโภชน์    กุลธารารมณ

มทร.พระนคร

44 รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารระดับรอง
อธกิารบดีและคณบดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

อ้านาจ ใจค้าฟู มทร.ล้านนา

45 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพัฒนาการให้บริการยานพาหนะใน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ้านาจ  ใจค้าฟู มทร.ล้านนา

46 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปาง

ธนิณี นิติธรรม มทร.ล้านนา



ล ำดับ ชื่อเรือ่ง ชื่อผู้น ำเสนอ สังกัด

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล สถำบนักำรพลศึกษำและสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ครัง้ที ่๙
"ชุมชนนักปฏิบตัิ สู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

รำยชื่อบทควำมทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
กำรประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของอำจำรยแ์ละบคุลำกร "ชุมชนนักปฎิบตัิสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

47 การพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน กรณีศึกษา: กองการศึกษา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่

ปิยะพร  ณรงค์ศักด์ิ มทร.ล้านนา

48 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามผลการ
ด้าเนินงานด้านตัวชี วดังานวจิัย มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นางสาวเสง่ียม คืนดี มทร.ล้านนา

49 ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อคุณภาพชีวติการ
ท้างานในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พัชรินทร์ จินตนา มทร.ล้านนา

50 การจัดการความรู้ ส้าหรับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มงานอ้านวยการ

วา่ทีร้่อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ มทร.ล้านนา

51 การประเมินหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
พืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วรัญญา กันทะ มทร.ล้านนา

52 การน้าระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียงกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ มทร.ล้านนา

53 โครงการวจิัยทดสอบปุย๋อินทรีย์คุณภาพสูง นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว มทร.ล้านนา

54 การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
 .... ตามบริบทของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์  มทร.ล้านนา

55 การประเมินผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสร้างความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ    
ด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

ภาวณีิ ค้าม่วง มทร.ล้านนา

56 การเพิม่ประสิทธภิาพด้านงานสารบรรณของ
สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

นางมาลี  จินดาแก้ว มทร.ล้านนา

57 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids' Summer
 Camp courses

นายวษิณุลักษณ์ ค้ายอง มทร.ล้านนา

58 เทคนิคการท้าตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิก นายสิงหล วชิายะ มทร.ล้านนา



ล ำดับ ชื่อเรือ่ง ชื่อผู้น ำเสนอ สังกัด

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล สถำบนักำรพลศึกษำและสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ครัง้ที ่๙
"ชุมชนนักปฏิบตัิ สู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

รำยชื่อบทควำมทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
กำรประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของอำจำรยแ์ละบคุลำกร "ชุมชนนักปฎิบตัิสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ในศตวรรษที ่๒๑"

โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้

59 การทดสอบเคลือบสีน ้าตาลทอง นายสิงหล วชิายะ มทร.ล้านนา

60 การพัฒนาระบบต้นแบบเพือ่สนับสนุนการท้างาน
ร่วมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้
บริการปฏิทินและจดนัดหมาย กลูเกิ ล แคเลนด้าร์

นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ มทร.ล้านนา

61 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ต่อการจัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา ส้านักงาน
ตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

นายออมทรัพย์ อินกองงาม มทร.ล้านนา

62 การประเมินปัญหาในการขอก้าหนดต้าแหน่งทาง
วชิาการของคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

อุมาพร เจริญธนากุล มทร.ล้านนา

63 แนวทางการบูรณาการงานบริการวชิาการกับงานวจิัย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส มทร.ล้านนา

64 การบูรณาการจัดการความรู้โดยความคิดหลายระบบ
เพือ่ผลิตงานวจิัย

ดร.ไพรพันธ ์ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา

หมำยเหตุ :  เจ้าของบทความทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้น้าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จะต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ตามแบบและแก้ไขบทความตาม     
                    ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒิุเพือ่จัดท้าเป็นรูปเล่ม ก้าหนดให้ส่งภายในวนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙


