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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รูสึกเปน
เกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุม
สัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนัก
ปฏบัิต ิสูการจดัการความรู ในศตวรรษที ่21” (Community of Practice 
for Knowledge Management in the 21st century) ระหวางวันที่ 
2 – 5 กมุภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเชยีงใหมแกรนดววิ จังหวดัเชยีงใหม
ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการ
จัดการความรู ในการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยก
ระดบัคณุภาพการจัดการศึกษาผลิตบณัฑิตใหมคีวามพรอมในศตวรรษ
ที่ 21 และเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใน
เครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
 ในการนี ้ขอขอบพระคณุเครอืขาย 9 ราชมงคล และ 2 สถาบนั 
รวมถึงผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในทุกๆ งาน ทุก หนวยงาน ที่ทําใหการ
จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑติพฒันศลิป 
ในครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความรวมมือ
ของเครือขายการจัดการความรู ในการทําใหโครงการประชุมสัมมนา
ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี

 รองศาสตราจารยนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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บทสรุปผูบริหาร

 เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้ง
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM+2) จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ 
สูการจดัการความรู ในศตวรรษที ่21” (Community of Practice for Knowledge
 Management in the 21st century)  ขึน้ ซึง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
เปนเจาภาพหลกั โดยมวีตัถุประสงคเพือ่พฒันาบคุลากรในเครอืขายการจดัการความรู
ในการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษที่ 21 และเปนแนวทางสงเสริมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ระหวางวันท่ี
2 – 5 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวม
โครงการตามกลุมเปาหมายจํานวน 500 คน ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการ
จดัการความรู 9 มทร. +2  อาจารย บุคลากรและนกัศกึษา รวมนําเสนอผลงาน โดยมี
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เปนประธานในพิธีเปด
 กจิกรรมภายในงาน ประกอบดวย 1) การบรรยายทางวชิาการ เรือ่ง “ชมุชน
นักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร
2) กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี ของอาจารยและบุคลากร “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ สูการจัดการความรู  ในศตวรรษที่ 21” มีผลงานเขารวมประกวดจํานวน 
72 ผลงาน  3) กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของนักศึกษา “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน” มีผลงานเขารวมประกวดจํานวน 8 ผลงาน 4) Dinner Talk 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
5) เวทีเสวนาวิชาการ ผูมีประสบการณจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เรื่อง 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม   6) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน 7 CoP ประกอบดวย CoPที่ 1 การ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21, CoP ที่ 2 การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิง
บรูณาการเพือ่การนาํไปใชประโยชน, CoP ที ่3 การบรกิารวชิาการ: การบรกิารวชิาการ
แบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง, CoP ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: 
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ฐานขอมลูทางศลิปวฒันธรรมและภมูปิญญาทองถ่ินสู AEC, CoP ท่ี 5 การบริหารจัดการ:
การบริหารความเสี่ยงในองคกร, CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาท
ของคณะตอการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร, CoP ท่ี 7 P-D-C-A หัวใจสําคัญ
กับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา และ 7) นิทรรศการแสดง
ผลงาน/โปสเตอร และการแสดงตอนรับและการสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไป
ใหแก มทร.ตะวันออก และสถาบันการพลศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถาบันการพลศึกษา
 เงินงบประมาณที่ใช ดําเนินการโครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง แหงละ 150,000 บาท เปน
เงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) จากเงินคงเหลือ
ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย 22,183 บาท  (สองหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสาม
บาทถวน)  และเงินคาลงทะเบียนผู เข าร วมโครงการคนละ  1,500 บาท
จํานวน 57 คน  เปนเงิน 85,500 บาท (แปดหมื่นหาพันหารอยบาทถวน)   
รวมทั้งสิ้น 1,457,683 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบ
สามบาทถวน)
 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
จดัประชมุสมัมนาเครือขายการจัดการความรูฯ ในคร้ังนี ้ซ่ึงประกอบดวยผูมสีวนรวม
ในการประชุม หลากหลายกิจกรรม คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/เจาหนาที่/
ผูนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ในการนี้มีผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจํานวน 310 ฉบับ จากผูที่ลงทะเบียนจํานวน 500 คน คิดเปนรอยละ 62
 โดยผูตอบแบบประเมินเปนเพศเมื่อจําแนกตามเพศหญิง รอยละ 60.60 
ซึ่งสวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 45 ป คิดเปนรอยละ 49.40 โดยมีสถานภาพเปน
อาจารย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.70 รองลงมาเปนบุคลากร/เจาหนาที่  คิดเปน
รอยละ 32.30
 ผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจโดยภาพรวม พบวา 
มคีาเฉลีย่อยูในระดบัด ี( =4.26) คดิเปนรอยละ 85.20 และเมือ่พจิารณาเปนรายขอ 
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีทุกขอ
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สารบัญ

บทนํา

 ความเปนมา
 จํานวนผูเขารวมโครงการ

กิจกรรม

• พิธีเปด
• การบรรยายทางวิชาการ
• การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

 “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
     “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

• การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
• Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษ

ที่ 21”
• เวทีเสวนาวิชาการ ผูมีประสบการณจากหนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : 

CoP)
• CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การ

พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการ เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

• CoP ที่ 2 การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน

• CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบ
มีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

• CoP ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: ฐานขอมูล
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสู AEC

• CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงใน
องคกร

• CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาทของ
คณะตอการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

• CoP ที่ 7 P-D-C-A หัวใจสําคัญกับการประกันคุณภาพ
และกิจกรรมโครงการนักศึกษา

• การแสดงในพิธีเปด Dinner Talk และพิธีปด
• นิทรรศการแสดงผลงานของเครือขาย
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ความเปนมา

 เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไดเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2549
และลงนามความรวมมือ (MOU) ฉบับแรกเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งมีวัตถุประสงคเริ่มตนใน
การตั้งเครือขายคือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะการทํางานโดยใชการ
จดัการความรูเปนเครือ่งมอื อนันาํไปสูความสําเรจ็ของ
องคกรและการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Leaning 
Organization)  โดยมกีรอบและแนวทางความรวมมอื
คือ  1) รวมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู การสราง
และแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
สรางคลังความรู 2) รวมกันบริหารจัดการงบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบของเครือ
ขาย 3) รวมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ 
และยืนยันการเผยแพรองคความรูท่ีมีความพรอมใน
การเผยแพรสูสาธารณะในระบบคลงัความรูชมุชนผาน
เว็บไซต 4) รวมกันรวบรวมฐานขอมูลความเช่ียวชาญ
ของบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั และองคกรเครอืขาย

ของแตละมหาวทิยาลยัเพือ่ใชประโยชนในดานการแลก
เปลีย่นความรูทางวชิาการ งานวจิยั การบรกิารวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผาน
เว็บไซต และ 5) รวมกันประชาสัมพันธ เผยแพร และ
จัดกิจกรรมเพ่ือการใชประโยชนจากองคความรู และ
ฐานขอมูลที่ไดจากการดําเนินการ
 ซึ่งตอมา พ.ศ.2535 มีสถาบันเครือขายที่นอก
เหนือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพิ่มขึ้น
อีก 2 หนวยงาน จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เครือขาย
การจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
(RMUT KM + 2)” โดยฉบับนี้ที่ใชในปจจุบันลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2556 และมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียน
กันเปนเจาภาพในการจัดงาน ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนเจาภาพ
จัดประชุมเครือขายฯ
 การจดัโครงการคราวนีเ้ปนการประชุมสมัมนา
เครือขายการจัดการความรูฯ คร้ังท่ี 9 ในหวัขอ “ชมุชน
นักปฏิบัติ สู การจัดการความรู  ในศตวรรษที่ 21” 

บทนํา
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ดวยจากสถานการณของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน การศึกษา
ตองสอนใหสอดคลองกับความจริง ใหเกิดทักษะแหง
อนาคตใหมเพื่อสรางบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ พรอมกับ
เปลี่ยนและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
แขงขันมากยิ่งข้ึน  และสถาบันอุดมศึกษาควรจะตอง
มีความพรอมและบริหารจัดการองคความรูที่มีเพื่อยก
ระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการ
จัดการความรู และผู สนใจ โดยการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู  แนว
ปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ 

2. เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในการ
จัดการความรู ผลิตบัณฑิตใหมีความ
พรอมในศตวรรษที่ 21  

3. เพ่ือเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสู
องคกรแหงการเรียนรู

โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย
1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชน

นักปฏิบัติ  สู การจัดการความรู   ใน
ศตวรรษที่ 21”

2. เวทีเสวนาวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน เร่ือง “ชมุชนนกัปฏบิติั สูการ
จัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

3. กจิกรรมการนาํเสนอผลงานภาคบรรยาย
และโปสเตอรของอาจารยและบุคลากร 
“ชมุชนนกัปฏบิตั ิสูการจัดการความรู ใน
ศตวรรษที่ 21”  

4. กจิกรรมการนาํเสนอผลงานภาคบรรยาย
และโปสเตอรของนักศึกษา “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษ
ที่ 21”  

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่
ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จํานวน 7 ชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP)  ไดแก 
 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 
 CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค: 
การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน 
 CoP 3 การบริการวิชาการ: การ
บริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็ง
  CoP 4 การทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม: ฐานขอมูลทางศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสู AEC 
 CoP 5 การบริหารจัดการ: การ
บริหารความเสี่ยงในองคกร CoP 6 การ
ประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาท
ของคณะตอการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
 CoP 7  การพัฒนานักศึกษา: การนํา 
PDCA หัวใจสําคัญกับการประกัน
คุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา 

6. นิทรรศการแสดงผลงาน “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษ
ที่ 21”  
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จํานวนผูเขารวมโครงการ

 
มีผูเขารวมโครงการตามกลุมเปาหมาย จํานวน 500 คน ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรู 
มทร.+2 ดังนี้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  

มีผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 500 คน ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มทร.+2 ดังนี้ 

 
หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม นักศึกษา รวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 26 - 26 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 32 3 35 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 25 - 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 17 - 17 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 45 6 51 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 19 6 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 25 - 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 25 - 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 205 4 209 
สถาบันการพลศึกษา 8 - 8 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 45 - 45 
บุคคลภายนอก 9 - 9 

รวมทั้งสิ้น 481 19 500 
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กิจกรรม

• พิธีเปด
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• วีดีทัศนนําเสนอประวัติความเปนมาเครือขายการจัดการความรู

• การแสดงตอนรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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• รายงานวัตถุประสงคการจัดงาน โดย ดร.ภาสวรรธน  วัชรดํารงคศักดิ์  

รองอธิการบดีดานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

• กลาวเปดงาน โดย ดร.กฤษณพงศ  กรีตกิร  นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา

66666
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การบรรยายทางวิชาการ 

“ชุมชนนักปฏิบัติ 

สูการจัดการความรู 

ในศตวรรษที่ 21” 

โดย  ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร  

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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การนําเสนอผลงานภาค

บรรยาย
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู การจัดการ

ความรู ในศตวรรษที่ 21”

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” 
 
ล าดับที่ ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด 

1 เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์ชฎาจันทร์  โชคนิรันดร
ชัย 

มทร.กรุงเทพ 

2 รูปแบบการพัฒนาน ้ าข้ าวกล้องผสม
สมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการ
ความรู้ ในศตวรรษท่ี 21 สู่ ชุมชนของ
นักวิ จัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษา
ชุมชนบึงบา อ้าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี 

ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันนท์ มทร.พระนคร 

3 แก๊สชีวภาพ พลังงานเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน 

อาจารย์นภดล  โพชก้าเนิด มทร.ศรีวิชัย 

4 รูปแบบการบรรยเลงโรงโนราในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ดร.เขม สุขไกร 
นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์

5 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชน
สวนหลวง 1 

ผศ.ดร.สุวิมล  พิชญไพบูลย์ มทร.กรุงเทพ 

6 ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคล่ือน MCT สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

อาจารย์เณริศา  ชัยศุภมงคลลาภ 
อาจารย์กุลธิดา  สายพรหม 

มทร.พระนคร 

7 การจัดการน ้าเสียโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ มทร.กรุงเทพ 

8 ภูมิปัญญาอาหารไทยพื นฐานกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ มทร.พระนคร 

9 การบูรณาการจัดการความรู้โดยความคิด
หลายระบบเพื่อผลิตงานวิจัย 

ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 
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ผลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

รางวัล บทความดีเดน เหรียญทอง เงินรางวัล 6,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร
อาจารยนพดล โพชกําเนิด  มทร.ศรีวิชัย
ผลงาน แกสชีวภาพ พลังงานเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

รางวัล บทความดีเดน เหรียญเงิน เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร
ผศ.ดร.ณรงค  โพธิ์พฤกษานันท มทร.พระนคร
ผลงาน รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรูใน 
ศตวรรษท่ี 21 สูชมุชนของนกัวจัิยปฏบิติัการแบบมสีวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวนัออก กรณี
ศึกษาชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี 

ดร.เขม   สุขไกร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นายดิสวัฒน  ภาคฐิน   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผลงาน รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล บทความดีเดน เหรียญทองแดง เงินรางวัล 4,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ  มทร.พระนคร
ผลงาน ภูมิปญญาอาหารไทยพื้นบานกับการเรียนรูตลอดชีวิต

อาจารยเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ มทร.พระนคร
อาจารยกุลธิดา สายพรหม มทร.พระนคร
ผลงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย มทร.กรุงเทพ
ผลงาน การบูรณาการการเรยีนการสอนกบัการวจิยัเพือ่สรางศนูยเรยีนรูวถิชีวีติ ชมุชนสวนหลวง 1

อาจารยชฎาจันทร โชคนิรันดรชัย มทร.กรุงเทพ
ผลงาน เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค

รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ  มทร.กรุงเทพ
ผลงาน  การจัดการนํ้าเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต  มทร.ลานนา
นายสกลวัฒน เศวตรัตนกุล มทร.ลานนา
ผลงาน การบรูณาการจดัการความรูโดยความคดิหลายระบบเพ่ือผลิตผลงานวจัิย ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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การนําเสนอผลงานภาค

บรรยาย
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” 
 
ล าดับที่ ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด 

1 นวัตกรรมสร้างขยะ ให้เป็นทองของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

นายชาญณรงค์  บุตรน ้าเพ็ชร 
นางสาวจุฑาทิพย์  พระเทพ 
นางสาวณภัทร  ยศยิ่งยง 
นางสาวณัฐพร  ยิ่งยงวัฒนกุล 

 มทร.กรุงเทพ 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษา ชุมชนดาวเรือง จังหวัดสระบุรี 

นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์ 
นายคมชาญ  โชติวรอนันต์ 
นายกวินท์  อิสระวาณิชย์ 

 มทร.พระนคร 

3 นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน : เครื่องผลิตเม็ด
แป้งสาคู ส้าหรับกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูป
สาคู อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายนที  ชุมคง 
นายชัยวัฒน์  หลงละเลิง 
ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ 

 มทร.ศรีวิชัย 

4 แนวปฏิบั ติ ท่ี ดี ในการบริหาร จัดการ
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

นายวัชรพงศ์  จันทร์อินทร์ 
นายนทนนท์  ศรีจ้าน 
ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต 
 

 มทร.ล้านนา 

5 การบูรณาการความรู้สู่ค่ายภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวศุภัทรศิริ  สายทอง 
นางสาวธีรดา  ค้าพันธ์ 

มทร.กรุงเทพ  

6 ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารกองทุน
หมู่บ้านเขาชุมทอง 

นางสาวศิริวรรณ  สาราช 
นางสาวเนตรนภา  พิทักษ์ 
ดร.กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค  

มทร.ศรีวิชัย  

7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เครื่องเขินชุมชนนันทาราม 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนิชานาถ  จันทรา 
นายวัชรพงศ์  จันทร์อินทร์ 
ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต 

มทร.ล้านนา  

8 ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการ
ในสังกัดมหานิกาย  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวอัจฉรา  อ่องไล่ 
นายธีรวัฒน์  แก้วสี  

มทร.ศรีวิชัย 
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ผลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

รางวัล บทความดีเดน  เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง มทร.กรุงเทพ
นางสาวธีรดา  คําพันธ  มทร.กรุงเทพ
ผลงาน การบูรณาการความรูสูคายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายชาญณรงค บุตรนํ้าเพ็ชร มทร.กรุงเทพ
นางสาวจุฑาทิพย พระเทพ  มทร.กรุงเทพ
นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง  มทร.กรุงเทพ
นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล มทร.กรุงเทพ
ผลงาน นวัตกรรมสรางขยะ ใหเปนทอง ของชุมชนอยางยั่งยืน

นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร มทร.พระนคร
นายคมชาญ โชติวรอนันต  มทร.พระนคร
นายกวินท อิสสระวาณิชย  มทร.พระนคร
ผลงาน  โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา 
ชุมชนดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

นายนที  ชุมคง   มทร.ศรีวิชัย
นายชัยวัฒน  หลงละเลิง  มทร.ศรีวิชัย
ผศ.พนม  อินทฤทธิ์  มทร.ศรีวิชัย
ผลงาน  นวตักรรมของนกัศกึษาเพือ่ตอบสนองความตองการของชุมชน: เครือ่งผลติเมด็แปงสาคสูาํหรบั
กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคู อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวศิริวรรณ  สาราช   มทร.ศรีวิชัย
นางสาวเนตรนภา  พิทักษ  มทร.ศรีวิชัย
ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค มทร.ศรีวิชัย
ผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง

นางสาวอัจฉรา อองไล   มทร.ศรีวิชัย
นายธีรวัฒน แกวสี  มทร.ศรีวิชัย
ผลงาน ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช



รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9

12

นายวัชรพงศ จันทรอินทร  มทร.ลานนา
นายอินทนนท ศรีจาน       มทร.ลานนา
ดร.ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต  มทร.ลานนา
ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการครุภัณฑในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นางสาวนิชานาถ จันทรา    มทร.ลานนา
นายวัชรพงศ จันทรอินทร  มทร.ลานนา
ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต  มทร.ลานนา
ผลงาน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการประชาสมัพันธเครือ่งเขนิชมุชนนนัทาราม อาํเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม
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14

รางวัลบทความดีเดน พรอมโล

รางวัล และเกียรติบัตร
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รางวัลบทความดีเด่น พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
ล าดับที ่ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อเรื่อง สังกัด 

1 
  

มาโนช ข าเจริญ 
กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 

การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน 

มทร.ศรีวิชัย 

2 
  

นางสาวอรวรรณ มูสิกะ 
นางสาวธนสร กิรัมย 

จักรพงษสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มทร.ตะวันออก 

3 
  

นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

4 
  

นางเกษร  เอมโอด  เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้าน
นาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

5 
  

จุฑามาศ พีรพัชระ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

มทร.พระนคร 

6 
  

ดร.อาคีรา  ราชเวียง 
ดร.พรสรรค์  โรจน
พานิช 

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN 
Youth Camp) 

มทร.รัตนโกสินทร์ 

7 
  

รศ.อ านวยพศ ทองค า แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่อง ต้น
ข้าวเพื่อกลุ่มเกษตรกร 

มทร.สุวรรณภูมิ 

8 
  

ปราโมทย์ เหลาลาภะ การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน: ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน 

มทร.อีสาน 

9 
  

นางสาวเสงี่ยม คืนดี แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามผล
การด าเนินงานด้านตัวชี้วัดงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มทร.ล้านนา 

10 
  

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  
หอชัยรัตน์ 

การจัดการความรู้ ส าหรับสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กรณีศึกษา 
กลุ่มงานอ านวยการ 

มทร.ล้านนา 

11 
  

นางสาวฉัตวณัฐ   
มโนพฤกษ์ 

การน าระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว 

มทร.ล้านนา 
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16

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
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Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ 

สูการจดัการความรู ในศตวรรษ

ที่ 21”

 ผูรวมเสวนา แลกเปลี่ยนแนวความคิด ในมุม
มองตางๆ เพ่ือใหไดชุมชนนักปฏิบัติ ไปสูการจัดการ
ความรู ในศตวรรษที่ 21 จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน สถาบันตางๆที่มีประสบการณ ไดแก
 ดร.เผชิญวาส  ศรีชัย ผูอํานวยการโรงเรียน
ใบบุญ ลําพูน
 ดร.นิภาวรรณ  มันทะเล  ที่ปรึกษาผูบริหาร
ชาวเยอรมัน CLDS Chiangmai Business Service
 ดร.ภคินี  อริยะ อาจารยวิทยาลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ดาํเนนิรายการโดย ดร.ไพรพนัธ  ธนเลศิโศภิต 
อาจารยวิทยาลัยและเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา



“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)

19



รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9

20

เวทีเสวนาวิชาการ 

ผูมีประสบการณจากหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน

 เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการ
จดัการความรูในศตวรรษที ่21” โดยมผีูรวมเสวนาจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ที่มีประสบการณ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณพศิษฏ จักรพิทักษ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 คุณจํานงค บุญมา ผูจัดการสํานักบริหารการ
ใชระบบ บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
 ดาํเนนิรายการ โดยคณุพนติพมิพ  ทัง่เชยีงใหม
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที ่1 การเรยีนการสอนเพ่ือพฒันาบณัฑิต 

: การพฒันาศกัยภาพและเสริมสรางทกัษะการ

เรียนรู ในศตวรรษที่ 21

 การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อให
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู 4 กลุม ไดแก ดานศาสตรวิชา
หลักของหลักสูตร ดานทักษะวิชาชีพ ดานทักษะการเรียน
รูและนวัตกรรม ดานทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

คุณอํานวย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
คุณลิขิต     นางชุดาภัค  เดชพันธ
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

• กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic)
 1.วิเคราะหคณะ วามีความพรอมทางดานทรัพยากรตางๆ อยางไรบาง
 2.จําแนกปญหาอุปสรรคของคณะในการดําเนินงาน
 3.บูรณาการกับทุกภาคสวน
 4.บริหารจัดการโครงการโดยใชรูปแบบวงจรพัฒนาตามวงจรเดมม่ิง 
             (Deming Cycle)  4 + 4 : PDCA+4ดาน 
  1) ดานหลักสูตร มีพี่เลี้ยงรวมจัดทําหลักสูตร
  2) ดานคายนักวิทยาศาสตร 
  3) ดานกระบวนการสอนแบบ PBL มีครูพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา
                         และดูแลอยางใกลชิด
  4) ดานการฝกงาน
 5. กําหนดเปาหมายเพื่อสรางบัณฑิตนักฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพตามศาสตร
     ของสาขา



รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9

24

 6. สรางเครือขายความรวมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยประสานความรวม
     มอืกบัหนวยงานทีม่ชีือ่เสยีงเพือ่สงอาจารยไปฝงตัวในสถานประกอบการ
   และสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมี
              ผลงานที่มีชื่อเสียง และเชิญสถานประกอบการมาทําเปนอาจารยพิเศษ
 7. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริง โดยนําโจทยจากสถานประกอบการ
 8. สรางสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย รับงานจากภายนอกให 
              นักศึกษาไดฝกปฏิบัติ และสรางรายไดใหกับนักศึกษา
 9. สืบคนปญหาในการจัดการเรียนการสอน พบวา
  1) กระบวนการเรียนการสอนนาเบื่อ
  2) กิจกรรมในการเรียนการสอนนอย
  3) รูปแบบการเรียนการสอนซํ้าซากจําเจ เชน บรรยาย 
      มอบหมายงาน
 10.STEM Education
  1) Science
  2) Technology
  3) Engineering
  4) Mathematics
 11. Challenge
  1) Creative
  2) Team work
 12.Constructivist Video Instruction การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน 
              สรางองคความรูดวยตนเอง จากการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลและ
              สรุปเปนหลักการ (Inductive) 
  การเตรียมตัวผูสอน
  1) การวิเคราะหเนื้อหา
  2) การเลือก Video
  3) การเตรียมประเด็นอภิปราย
  4) การเตรียมการแบงกลุม

  การดําเนินการ
  1)  ผูเรยีนด ูVieo  ผูสอนเกีย่วกบัเร่ืองทีจ่ะสอน และแนะแนวทาง
     ใหผูเรียนจับประเด็นสาระสําคัญและจดบันทึกขอสังเกตจาก   
        เนื้อหาที่ดู
  2) แบงกลุมอภิปราย แบงผูเรียนเปนกลุมๆละ 4-5 คนใหแตละ
               กลุมอภิปรายสรุปประเด็นสาระสําคัญ
  3) นําเสนอผล แตละกลุ มนําเสนอผลการวิเคราะหประเด็น
                         สาระสําคัญ เปนการสรางองคความรูดวยตัวเอง
  4) ผูสอนสรุป concept
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 13.พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาใหตรงกับความตองการของศตวรรษที่ 21
 14.อบรมผู สอนใหมีความรู และทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 
               ทั้ง 4 ดาน
 15.พัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑทางการศึกษา
 16.ใหความรูแกผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
 17.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
  1) วิเคราะหเนื้อหาสาระ
  2) วิเคราะหผูเรียน
  3) กําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู  ผู สอนตอง
       คํานึงถึงความสามารถของผูเรียน
  4) สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
  5) กําหนดสื่อและแหลงเรียนรู
  6) กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
  7) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบวิธีเทคนิคตาง ๆ
     ประกอบกับสื่อแหลงการเรียนรู  การวัดประเมินผลและ 
               การจัดบรรยากาศกับส่ิงแวดลอมท่ีเกื้อกูล เอื้ออํานวย
       ใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูตามที่ตั้งเปาหมายไว
   8) นําไปใชและประเมินเพื่อปรับปรุง

  เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
   o ใช Google Class Room
   o Mapping
   o สุ จิ ปุ ริ
   o Prize
   o งานเดี่ยว / คู / กลุม
   o Power Point
   o เทคนิคบทบาทสมมุติ
   o Social Network
   o Info graphic
   o Project Based Learning
  18. พัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรูของผูเรียน
  19. จัดทําคูมือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
      สําคัญและเผยแพร
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 20. จัดการเรียนรูแบบโครงงาน
  1) วางแผนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย นักเรียน 
     ครูผู สอน และครูพี่เลี้ยง ซึ่งทั้งสามฝายจะมีกระบวนการ
       เรียนการสอนรวมกัน 
   2) ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานกระบวนการจัดการเรียน
                ที่ไดวางแผนไวโดยพี่เลี้ยง จัดอาจารยผูเชี่ยวชาญเขารวม
                                                                   สอนนกัศึกษาครูพีเ่ลีย้งรวมฝกทักษะทางดานวชิาชพีและทางดาน
                                  การปฏบัิตงิานใหแกผูเรยีนรวมกนั มกีารรวมประเมนิผลผูเรยีน
                 รวมกันสําหรับนํามาใช ในการพัฒนากลไกทางดานการเรียน
       การสอนใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด
   3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปผล และประเมินผล
                           ของโครงการรวมกับ Mentor
    4)  นาํขอมลูท่ีไดรบัจากขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพ่ือนาํไป
        ปรับปรุงใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
   5) การเตรียมความพรอมอาจารย เตรียมมอบหมายโครง
      งานโดยระบุในแผนการสอน ในชั้นเรียน อาจารยกําหนด
     ขอบเขตของโครงงานอย  างกว  างๆ ให สอดคล อง
        กับรายวิชา หรือความตองการของสถานประกอบการ
        6) การคิดและเลือกหัวข อ ให นักศึกษาเป นผู สร างทาง
              เลือกในการออกแบบโครงงาน เป ดโอกาสให รู  จัก
                           การคนควาและสรางสรรคความรูเชิงนวัตกรรม
 21.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 22.บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ โดยเนน 
               ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริงกับชุมชนหรือผูที่นําความรูไปใชประโยชน
   1) ฝกอบรมใหนักศึกษา
   2) พัฒนาทักษะนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี
   3) ประสานความรวมมือหนวยงานภายนอก รับการ  
                                   สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
   4) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
   5) พัฒนางานใหเกิดผลลัพธ
   6) ประเมินผลลัพธการดําเนินงาน
   7)ต อยอดผลลัพธ  โดยนักศึกษามีผลงานนําเสนอ
                                  เขาประกวดในการแขงขันทักษะ
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 23.เชิญผูเชี่ยวชาญมาอบรมใหความรู เทคนิค และวิธีการ
  1) วิเคราะหผู  เรียนเพื่อนําไปสู ผู  เรียนที่นําไปสู ผู  เรียนเปน
         สําคัญ โดยวิ เคราะห ผู  เรียนตามความสามารถ เก ง 
       ปานกลาง  ออน
  2) สรางขวัญกําลังใจ
   o ชื่นชมใหกําลังใจ
   o สงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขา
                                  รวมแสดงงานเผยแพร
                            o จัดกิจกรรมแขงขัน กิจกรรมทายปญหาเพื่อสรางความ
                                  สนุกสนานและคลายเครียดระหวางฝกปฏิบัติ
  3) สอนจากงายไปหายาก
   o เริ่มจากการฝกหัดเบื้องตน
   o บอกความหมาย ความสําคัญ
  4) สอนโดยการใหฝกปฏิบัติ
  5) สอนโดยใชสื่อการสอนที่ทันสมัย
  6) จัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม Active Learning
    o เสนอกติการวมกัน เชน การเขาช้ันเรียน การนํา
        เสนอผลงาน การสงรายงาน ฯลฯ
     o กระบวนการกลุมโดยการวิเคราะห อภิปราย     
                  กลุมยอยหรือกลุมใหญ
    o ให นักศึกษาทุกคนมีส วนร วมในการนําเสนอ
                      ผลงานของตนเองและรวมกันซักถาม
     o  กรณีศึกษา เชน เรื่องเลา หรือ Clip VDO
     o  โครงงานแบบกลุมเพื่อฝกการทํางานรวมกับ  
         ผูอื่น
    7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
    8) สรางทัศนคติที่ดีและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
    o  สอดแทรกรกัศลิปวัฒนธรรม รกัความเปนไทย
    o มีวินัย ตรงตอเวลา ขยันและอดทน
    o ความสื่อสัตย กตัญู เชื่อฟงคําสั่งสอน
    o ความสามัคคี
 24.ประเมินผลการเรียนรู
  1) สังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการแกปญหา
  2) ผลสัมฤทธิ์จากโครงงาน
  3) ประเมินการมีสวนรวมในโครงงาน การนําเสนอโครงงาน และ 
     แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
  4) แบบทดสอบยอย
  5) ประเมินพฤติกรม

                  กลุมยอยหรือกลุมใหญ
    o ให นักศึกษาทุกคนมีส วนร วมในการนําเสนอ
                      ผลงานของตนเองและรวมกันซักถาม
     o  กรณีศึกษา เชน เรื่องเลา หรือ Clip VDO
     o  โครงงานแบบกลุมเพื่อฝกการทํางานรวมกับ  
         ผูอื่น
    7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
    8) สรางทัศนคติที่ดีและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
    o  สอดแทรกรกัศลิปวัฒนธรรม รกัความเปนไทย
    o มีวินัย ตรงตอเวลา ขยันและอดทน
    o ความสื่อสัตย กตัญู เชื่อฟงคําสั่งสอน
    o ความสามัคคี
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• ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
 2. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 3. กําหนดใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําลงสูการปฏิบัติ
 4. กําหนดเปาหมาย และวัดผลสัมฤทธิ์ของเปาหมาย
 5. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
 6. ไดรับความรวมมือจากคณาจารย และเจตคติที่ดีของอาจารย
 7. แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
 8. มีเทคโนโลยีสนับสนุน
 9. มีบุคคลากรชวยสนับสนุน
 10. บรูณาการวธิกีารและเทคนคิในการจัดการเรียนการสอน โดยนกัศกึษา 
               ปรับวิธีการเรียนรู อาจารยเปลี่ยนวิธีการสอน
 11. เจตคตท่ีิดขีองนกัศกึษา นกัศกึษามคีวามสขุในการเรยีนรู สนกุ/ไมนาเบือ่
 12. นักศึกษาไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่นไดรับความรู และประสบการณ
               จากโจทยจริง  สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ฝกทักษะการเปน        
               ผูนํา ทักษะการนําเสนอไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดคิดวิเคราะห และการ 
      ใหเหตุผล
 13. สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานภายนอก

• ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป
 1.ทําวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งระบบ
 2.ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการ
 3.พัฒนาอาจารยใหเปน Coaching ผูดูแลและใหคําปรึกษา มิใชเปนผูสอน
             อยางเดียว
 4.ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบรรยากาศ และ
             เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบัน
 5. สรางเครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ 
       เพื่อประสานความรวมมือทั้งดานการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล 
        แลกเปลี่ยนเรียนรูองคเพื่อสรางความเขมแข็งและสามารถแขงขันได
   ในระดับสากล
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที่ 2 การคนหาหัวขอวิจัยหรืองาน

สรางสรรคเชิงบูรณาการเพ่ือการนําไปใช

ประโยชน
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 นิยาม : เทคนิค/แนวทางในการคนหาหัวขอวิจัยซ่ึงเปนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่เปนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการ
วิชาการ และ/หรือศิลปวัฒนธรรม
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคหมายถึงงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไป
ใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนํา
ไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดรับการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คุณอํานวย  ดร.วุฒิวัฒน  คงรัตนประเสริฐ
คุณลิขิต  น.ส.ชฎาจันทร  โชคนิรันดรชัย
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

 • กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ trick & technic)

 ในการบริหารงานวิจัย นักวิจัยแตละคนมีจุดหมายของความสําเร็จในการ
ทําวิจัยที่คลายกัน แตเสนทางการทําวิจัยของแตละคนอาจแตกตางกันไปตามความ
เชีย่วชาญในวชิาชพี ขอจาํกดัของเวลา ทุนวจิยั และปจจยัเก้ือหนนุตางๆ ทาํใหแตละ
เสนทางไดรบัผลลพัธหรอืคนพบสิง่ตางๆ ทีแ่ตกตางกนัออกไป อยางไรกต็ามวงจรการ
วจัิย (Research cycle) ของนกัวจิยัจะมีขัน้ตอนทีค่ลายคลงึกนั ดงัแสดงในรปูที ่1 จะ
เห็นวาเสนทางของการวิจัยที่นําเสนอเปนวงจรการวิจัยที่ไมมีวันจบสิ้น โดยมีจุดเริ่ม
ตนและจดุจบท่ีเดยีวกัน จดุเริม่ตนสามารถอยูตาํแหนงใดก็ไดบนวงจรการวจัิย สมมติ
วาเรามจีดุเร่ิมตนทีโ่จทยวจิยั (Research problem) ซึง่เปนปญหาหรือสาเหตทุีท่าํให
เกดิงานวจิยั ปญหานีต้องการบคุลากรหรอืนกัวจัิย (Researcher) ทีม่คีวามสามารถ
และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อลําดับและเรียบเรียงแนวทางในการศึกษาวิจัยใน
รูปของขอเสนอโครงการ (Proposal) เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาการวิจัย ผลงาน
วิจัยที่ดีตองสามารถตอบคําถามโจทยวิจัยที่ถูกกําหนดขึ้นได โดยอาศัยกระบวนการ
ทําวิจัยที่มีปจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลสาเร็จ 4 ประการ (4Ms) 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ (กลยุทธ์ trick & technic) 

ในการบริหารงานวิจัย นักวิจัยแต่ละคนมีจุดหมายของความส าเร็จในการท าวิจัยท่ีคล้ายกัน  แต่เส้นทาง
การท าวิจัยของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ข้อจ ากัดของเวลา ทุนวิจัย และปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ ท าให้แต่ละเส้นทางได้รับผลลัพธ์หรือค้นพบสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามวงจรการ
วิจัย (Research cycle) ของนักวิจัยจะมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นว่าเส้นทางของการวิจัยที่
น าเสนอเป็นวงจรการวิจัยที่ไม่มีวันจบสิ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวกัน จุดเริ่มต้นสามารถอยู่ต าแหน่งใดก็ได้
บนวงจรการวิจัย สมมติว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่โจทย์วิจัย (Research problem) ซึ่งเป็นปัญหาหรือสาเหตุที่ท าให้เกิด
งานวิจัย ปัญหานี้ต้องการบุคลากรหรือนักวิจัย (Researcher) ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพ่ือ
ล าดับและเรียบเรียงแนวทางในการศึกษาวิจัยในรูปของข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
การวิจัย ผลงานวิจัยที่ดีต้องสามารถตอบค าถามโจทย์วิจัยที่ถูกก าหนดขึ้นได้ โดยอาศัยกระบวนการท าวิจัยที่มี
ปัจจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและท าให้เกิดผลสาเร็จ 4 ประการ (4Ms) ได้แก่ ทีมวิจัย (Manpower) ทุนวิจัย 
(Money) เครื่ อ งมื อและ อุปกรณ์  (Materials and Machinery) และระบบการบริ หารจั ดการงานวิ จั ย 
(Management) ทั้งหมดนี้น่าจะก่อให้เกิดผลการวิจัย (Research outputs) ที่ดีและสามารถตอบค าถามโจทย์วิจัย
ได้ จากนั้นผลงานวิจัยควรถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ (Publications) เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์ (Users) ได้น าไปผลิตและ
ใช้งาน (Applications) อันจะน าไปสู่การค้นพบข้อจ ากัดของผลงานวิจัยและโจทย์วิจัยใหม่ (Research problem) 
ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยในระดับต่อไป (ที่สูงขึ้น ลึกซึ้งหรือหลากหลายมากขึ้น) ในการวิจัยแต่ละครั้งนักวิจัยจะได้รับ

 
รูปที่ 1 วงจรการวิจัย (Research cycle) 
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ไดแก ทีมวิจัย (Manpower) ทุนวิจัย (Money) เครื่องมือและอุปกรณ (Materials 
and Machinery) และระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (Management) ทั้งหมด
นี้นาจะกอใหเกิดผลการวิจัย (Research outputs) ที่ดีและสามารถตอบคําถาม
โจทยวิจัยได จากนั้นผลงานวิจัยควรถูกเผยแพรสูสาธารณะ (Publications) เพื่อให
ผูใชประโยชน (Users) ไดนําไปผลิตและใชงาน (Applications) อันจะนําไปสูการ
คนพบขอจํากัดของผลงานวิจัยและโจทยวิจัยใหม (Research problem) ที่ตองมี
การศึกษาวิจัยในระดับตอไป (ที่สูงขึ้น ลึกซ้ึงหรือหลากหลายมากขึ้น) ในการวิจัย
แตละครัง้นกัวจิยัจะไดรับความรูจากการวจัิย นอกเหนอืจากความเชีย่วชาญทีเ่พ่ิมขึน้
ผลการวิจัยของการดําเนินการวิจัยในวงจรรอบที่ 1 นาจะทําใหเกิดโจทยวิจัยใหม
สาหรับการวิจัยในวงจรรอบที่ 2 และไดผลการวิจัยหรือความรูเพิ่มขึ้น เมื่อนักวิจัย
ทําวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ไปหลายๆ รอบของวงจรวิจัย นักวิจัยก็จะมีความรูมากขึ้น 
พอเพียงที่จะสามารถนํามาสรางเปนองคความรูที่ใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผลงานวิจัยที่ดีนาจะเกิดจากการทําวิจัยแบบเกาะติด 

 • ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ
 การกําหนดโจทยวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใช
ประโยชน มีปจจัยเกื้อหนุนหลายสวน อยางเชน ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
เวที และนโยบาย ดังนี้ 
 1. นักวิจัยควรมีการระดมความคิดเห็นรวมกับผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ 
เชน จังหวัด อบต. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
ชาวบานในชุมชนหรือในพื้นที่วิจัย ตลอดจนแหลงทุนวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
อาจจะมีการจัดเวทีเสวนารวมกันในทุกภาคสวนเพื่อหาขอสรุปโจทยวิจัย 
 2. นักวิจัยอาจจะไดโจทยวิจัยจากการไปนําเสนอในเวทีประชุมวิชาการ 
หรือการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เนือ่งจากมผีูเชีย่วชาญในสาขาวจิยันัน้รวมรบัฟงการนาํเสนออยูดวย เกดิการวพิากษ
ผลงานของนักวจิยั กอใหเกิดการวจิยัเชงิลกึตอไป หรอืมีภาคธรุกจิรวมรับฟงอยูดวย 
ทําใหผลงานของนักวิจัยเกิดการนําไปประโยชนตอยอดในเชิงพาณิชย
 3. นโยบายของภาครัฐท้ังในระดับประเทศ โครงการมุงเปา หรือยทุธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแหลงทุนวิจัยที่นักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนวิจัยได หัวขอโจทยวิจัยจึงควรสอดคลองกับนโยบายของแหลงทุน
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ความรู้จากการวิจัย นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญท่ีเพ่ิมขึ้น ผลการวิจัยของการด าเนินการวิจัยในวงจรรอบที่ 1 
น่าจะท าให้เกิดโจทย์วิจัยใหม่สาหรับการวิจัยในวงจรรอบที่ 2 และได้ผลการวิจัยหรือความรู้เพ่ิมขึ้น เมื่อนักวิจัยท า
วิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ไปหลายๆ รอบของวงจรวิจัย นักวิจัยก็จะมีความรู้มากขึ้น พอเพียงที่จะสามารถน ามาสร้าง
เป็นองค์ความรู้ที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลงานวิจัยที่ดีน่าจะเกิดจากการท าวิจัยแบบเกาะติด  

 ความส าเร็จและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การก าหนดโจทย์วิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ มีปัจจัยเก้ือหนุนหลาย

ส่วน อย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เวที และนโยบาย ดังนี้  
1. นักวิจัยควรมีการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น จังหวัด อบต. ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชาวบ้านในชุมชนหรือในพ้ืนท่ีวิจัย ตลอดจนแหล่งทุนวิจัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจจะมีการจัดเวทีเสวนาร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อหาข้อสรุปโจทย์วิจัย  

2. นักวิจัยอาจจะได้โจทย์วิจัยจากการไปน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการ หรือการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิจัยนั้นร่วมรับฟังการน าเสนอ
อยู่ด้วย เกิดการวิพากษ์ผลงานของนักวิจัย ก่อให้เกิดการวิจัยเชิงลึกต่อไป หรือมีภาคธุรกิจร่วมรับฟังอยู่ด้วย ท า
ให้ผลงานของนักวิจัยเกิดการน าไปประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

3. นโยบายของภาครัฐทั้งในระดับประเทศ โครงการมุ่งเป้า หรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
แหล่งทุนวิจัยท่ีนักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยได้ หัวข้อโจทย์วิจัยจึงควรสอดคล้องกับ
นโยบายของแหล่งทุน 

 
รูปที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจัย 

 4. จากวงจรการวจัิยทีไ่ดอธิบายแลวขางตน จะพบวายงัมปีจจยัหลายอยาง
ที่ชวยสนับสนุนใหโครงการวิจัยเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา และผลงานวิจัยถูกนํา
ไปใชประโยชน ดังนั้นโจทยวิจัยควรเปนเร่ืองที่บูรณาการศาสตรในสาขาวิชาตางๆ 
เขาดวยกัน เพ่ือใหโครงการวจัิยครอบคลมุในทกุดานและสรางผลกระทบกบัเศรษฐกจิ
และสงัคมอยางแทจรงิ เชน บรูณาการศาสตรทางดานวศิวกรรมศาสตร วทิยาศาสตร 
ศลิปศาสตร และบรหิารธรุกจิเขาดวยกนั มกีารออกแบบ สราง วเิคราะห และทําการ
ตลาดในเชิงพาณิชย ดังแสดงในรูปที่ 3

4. จากวงจรการวิจัยที่ ได้อธิบายแล้วข้างต้น จะพบว่ายังมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยสนับสนุนให้
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา และผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นโจทย์วิจัยควรเป็นเร่ืองที่
บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้โครงการวิจัยครอบคลุมในทุกด้านและสร้างผลกระทบกับ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง เช่น บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน มีการออกแบบ สร้าง วิเคราะห์ และท าการตลาดในเชิงพาณิชย์ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

5. นักวิจัยควรมีคุณลักษณะที่อ่อนน้อม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท างานแบบเกาะติด กัดไม่ปล่อย 
มีจรรยาบรรณนักวิจัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

6. งานวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบได้หลายอย่าง เพ่ือปรับใช้กับผลผลิตในพ้ืนที่ต่างๆ กันได้ 
อย่างเช่นท าเครื่องสกัดน้ าส้มสายชูจากต้นจากในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องนี้กับ
กลั่นสุรา กลั่นน้ าตะไคร้ ได้ด้วย ท าให้เกิดรายได้กับชุมชน 

7. ควรมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ประเมินผล ตลอดการด าเนินโครงการวิจัย 
จะท าให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

8. ระหว่างการด าเนินโครงการวิจัยควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดการระดมความคิดเห็น ประเมินผลงาน และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน 

9. ผลการวิจัยควรมีความแตกต่างจากงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือ
ภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า 

 
รูปที่ 3 ความส าเร็จและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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 5.นักวิจัยควรมีคุณลักษณะที่ออนนอม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ทํางานแบบเกาะติด กัดไมปลอย มีจรรยาบรรณนักวิจัย ไมสรางความเดือดรอนให
กับผูอื่น
 6.งานวิจัยสามารถประยุกตใชกับวัตถุดิบไดหลายอยาง เพื่อปรับใชกับ
ผลผลติในพืน้ท่ีตางๆ กนัได อยางเชนทาํเคร่ืองสกดันํา้สมสายชจูากตนจากในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช และยังสามารถประยุกตใชเครื่องนี้กับกลั่นสุรา กลั่นนํ้าตะไคร ได
ดวย ทําใหเกิดรายไดกับชุมชน
 7.ควรมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ประเมินผล 
ตลอดการดําเนินโครงการวิจัย จะทําใหผลงานวิจัยมีคุณภาพ และเกิดการนําไปใช
ประโยชน
 8.ระหวางการดาํเนนิโครงการวจิยัควรมกีารถายทอดองคความรูทีไ่ดรบัจาก
งานวิจัยแกผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะ เพื่อใหเกิดการระดมความคิดเห็น ประเมิน
ผลงาน และพัฒนางานวิจัยรวมกัน
 9.ผลการวิจัยควรมีความแตกตางจากงานที่มีอยูเดิม เพื่อใหเปนที่ตองการ
ของผูใชประโยชนหรือภาคอุตสาหกรรม และยังเปนการเพิ่มมูลคา
 
 จากท้ังหมดที่กล าวมาจะกอใหเกิดการบูรณาการองคความรู และ
ประสบการณของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพที่หลากหลาย เกิดผลลัพธ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ในการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค สงเสริมการบริการวิชาการเชิง
สรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเครือขายทั้งในและตางประเทศ
 ชาวบานหรือภาคอุตสาหกรรมไมมีเรา เขาก็อยูได แตมีเราเขาสุขใจ เพราะ
นักวิจัยจะคอยเปนพี่เลี้ยง เปนผูใหความรูทางวิชาการ โดยมั่งหวังใหเกิดการพัฒนา
ในทุกๆ ดานใหดีขึ้น เกิดความสุขกับทุกฝาย แมกระทั่งนักวิจัยเอง จึงขอนิยามนัก
วิจัยวา “คนที่ใชเวลาสวนใหญในการทํางานวิจัยอยางมีความสุข เพ่ือหาองคความ
รูใหม ถายทอด นําไปใชประโยชนกับชุมชน/อุตสาหกรรม ผานการบริการวิชาการ 
การเรยีนการสอนอยางสรางสรรค และสามารถทาํวจัิยเปนอาชพีเพ่ือเล้ียงตนเองและ
ครอบครวั” จะเหน็วาความสขุเกดิขึน้ไดไมยาก เกดิขึน้กบัทกุงานทีเ่ราทาํดวยการเปน
ผูให มเีมตตากับผูทีท่กุขรอน สรางศรทัธาใหกบัชมุชน/อตุสาหกรรม และมวีสิยัทศัน
ที่จะมุงมั่นพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ: การบริการ

วิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชน
เขมแข็ง คือ กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบนัการศกึษา หรอืเปนการบรกิารทีจ่ดัใน
สถาบนัการศกึษาโดยมบีคุคลภายนอกมาใชบรกิาร เพือ่
พัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการ
แลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําให
ชมุชนหรอืองคกรภายนอกมคีวามเขมแขง็และสามารถ
พึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง
 
คุณอํานวย  นายวิชัย  มาแสง  
คุณลิขิต      น.ส.นํ้าทิพย  แยมกลีบบัว
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

• กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic)
  กําหนดขั้นตอนการดําเนินการตามหลัก PDCA 
 o P (Plan) การวางแผนการดําเนินโครงการ และมีการสํารวจบริบท
   สภาพปญหาและความตองการของประชาชนกลุมเปาหมายทําใหทราบ
     ปญหาและความตองการเพ่ือนํามากําหนดเปาหมาย และหวัของานบริการ
     วชิาการ เพือ่ใหเกิดประโยชนและตรงกบัความตองการของประชากรกลุม
    เปาหมาย
 o D (Do) การลงมือทําในการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ
    ตอบสนองความตองการของประชากรกลุมเปาหมาย
 o C (Check) การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ เพ่ือจะได
   ทราบวาถึงผลกระทบในการดําเนินโครงการรวมท้ังปญหาและอุปสรรค
    ในการดําเนินการ
 o A (Act) การนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
   โครงการ มาทบทวนและปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคเพื่อนําไป
             ประยุกตใชในการดําเนินการตอไป

• ความสําคัญและปจจัยแหงความสําเร็จ
 1. ความตอเนื่องในการดําเนินการ
 2. ระยะเวลาในการดําเนินการ
 3. แหลงงบประมาณ
 4. การสรางเครือขายความรวมมือในการบริการทางวิชาการ
 5. เปนผูฟง ชักชวนใหรวมคิดรวมทํา
 6. เขาใจ เขาถึง พัฒนา สรางความตระหนักรู คุณคาแหงตน
 7. ทํางานเปนทีม
 8. เชิดชูภูมิปญญา

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

 
 
 

 กระบวนการ แนวทางการด าเนินการ (กลยุทธ์ Trick & Technic) 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามหลัก PDCA  

o P (Plan) การวางแผนการด าเนินโครงการ และมีการส ารวจบริบทสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท าให้ทราบปัญหาและความต้องการเพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย 
และหัวข้องานบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

o D (Do) การลงมือท าในการด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

o C (Check) การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ เพื่อจะได้ทราบว่าถึงผลกระทบใน
การด าเนินโครงการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

o A (Act) การน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการต่อไป 

 
 ความส าคัญและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
2. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
3. แหล่งงบประมาณ 
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ 
5. เป็นผู้ฟัง ชักชวนให้ร่วมคิดร่วมท า 

    ในการดําเนินการ
 o A (Act) การนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
   โครงการ มาทบทวนและปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคเพื่อนําไป
             ประยุกตใชในการดําเนินการตอไป

    ในการดําเนินการ

   โครงการ มาทบทวนและปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคเพื่อนําไป

   ทราบวาถึงผลกระทบในการดําเนินโครงการรวมท้ังปญหาและอุปสรรค
    ในการดําเนินการ
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 • ปญหา อุปสรรค
  1.การพึ่งพาทรัพยากรของชุมชนมากเกินไป
  2.บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีภาระงานมากทําใหขาดความตอ  
                        เนื่องในการบริการวิชาการ
            3. ความรวมมอืของผูนาํชมุชนหรอืทองถิน่บางพ้ืนทีข่าดความรวมมอื
               4.การบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวิจยัเพือ่ใหไดองคความรู
                       ใหมๆ ยังมีนอย
           5. การประเมิลผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลไดยาก

 • แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป
  1.ลดการพึ่งพาทรัพยากรของทองถิ่น
  2.ลดภาระงานบุคลากรดานอื่นใหนอยลง
  3.ส งเสริมจูงใจสนับสนุนงบประมาณให มีการบูรณาการ 
                       (บริการวิชาการกับการวิจัย)
  4.สรางเครือขายความรวมมือ MOU ทําแผนกิจกรรมรวมกัน
  5.วางแผนติดตามการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนกลุม            
                           เปาหมาย หลังจากจัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 เดือน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: 

ฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น สู AEC
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เปนงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1.การสงเสริมใหมีการรวบรวมขอมูลองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม และ
             ภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
 2. รปูแบบการรวบรวมและจดัเกบ็ขอมลูองคความรูทางศลิปวฒันธรรม และ
              ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเผยแพรสู ACE
 3. ผลงานการรวบรวมองคความรูทางศลิปวฒันธรรมและภมูปิญญาทองถิน่ 
             ของแตละมหาวิทยาลัย

คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารย เจทญา  กิจเกิด  
คุณลิขิต    น.ส.กิตตินันท  จันทวงศ   
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

• กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ Trick & Technic)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  กําหนดโครงสรางการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรม ใหชัดเจน สรางเครือขาย
ทางศลิปวัฒนธรรม บูรณาการศลิปวฒันธรรม เขากบัการเรยีนการสอน การวจิยั การ
บริการวิชาการ การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม รวบรวมองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมใน
หองภูมิปญญาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 เริ่มจัดทําฐานขอมูลในเว็บไซด โดยอบรมการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูล 
นําเสนองานวัฒนธรรมทองถิ่นในแตละวิทยาเขต เพื่อเก็บรวบรวมองคความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 เริม่จากงานวจิยัภูมิปญญาทองถิน่ จากวถิชีวีติของชาวมอญ บรูณาการการ
เรียนการสอน  การบริการวิชาการ ทุกคณะ โดยมีจุดศูนยกลางที่ วัดปญญานันทา
ราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
 รวบรวมองคความรูทางศิลปวฒันธรรม จากกจิกรรมการจดัการองคความรู 
: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ  บทความวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และแผน
งานพิเศษของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทําฐานขอมูลในคลังปญญาของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    
 จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ รวบรวมผลงานศิลปกรรมจากศิลปน
แหงชาติ จํานวน 100 กวาช้ิน ผลงานศิลปกรรมจากการจัดนิทรรศการนานาชาติ 
1,000 กวาชิ้น  เพื่อจัดทําทะเบียนรูปและจัดเก็บในฐานขอมูลเพื่อการสืบคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ใชวัฒนธรรมเปนตัวตั้งในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงบูรณาการทุกศาสตรสู
ชุมชนในแตละทองถิ่น ดวยการลงพ้ืนที่สรางความเขาใจอยางแทจริง ดวยวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน เชน ชุมชนรําแดง ตลาดนํ้าคลองแดน  เพื่อเพิ่มมูลคาทางศิลปวัฒนธรรม 
โดยใชทรัพยากรในทองถิ่น ไดแก ขาว โหนด นา เล คน  เพื่อการบูรณาการสูงาน
วิจัย งานบริการวิชาการตอสังคมอยางยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 เนนรวบรวมองคความรูจากชมุชน โดยบรูณาการ เขากบัการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ  มีการนําภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง 
โดยมปีราชญชาวบานถายทอดองคความรูผานการนาํเสนอโดยเพลงเรือ สรางความ
เขมแข็งใหเยาวชนเหน็ถงึความสาํคญัของรากเหงาในศลิปวฒันธรรมไทยกอนทีจ่ะรบั
วัฒนธรรมจาก AEC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 มีองคความรูที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานผนวกกับศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศลุมแมนํ้าโขง โดยใชวัฒนธรรมของชาวพุทธเปนแกนกลางในการเชื่อม
โยง โดยนําศิลปวัฒนธรรมเหลานี้มาเผยแพรในงานเทศกาล เชน วันสงกรานต แห
เทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 รวบรวมองคความรูในวิทยาเขตตางๆ ของ มทร.ลานนา ที่อยูในที่ต้ังที่มี
ความโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก เชียงใหม นาน ลําปาง พิษณุโลก ที่
ไดมกีารวจิยัและเผยแพร เชน สลาลานนาในงานศลิปกรรม และสถาปตยกรรม การ
ศึกษาผักพื้นบาน ไดแก ผักเชียงดา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
  มุงเนนงานดานศิลปวฒันธรรมโดยตรง มกีารสรางสรรคงานศลิปะ การแสดง
ของนกัศกึษาทกุป ในการเรียนการสอน มกีารบริหารการจัดการความรู  บนัทกึองค
ความรูเปน วดีทีศัน เพือ่จัดทาํเปนฐานขอมลู    จากครภูมูปิญญาทองถิน่ บูรณาการ
สูการเรียนการสอน

• ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ
 o การตระหนักถึงความสําคัญและเขาใจในเปาหมายของการทํานุบํารุง
              ศิลปวัฒนธรรม
 o เห็นความสําคัญขององคความรูและการรวบรวมองคความรู
 o การสนับสนุนดานงบประมาณในแตละ มทร. 
 o การมีสวนรวมของชุมชนจากปราชญชาวบานและองคความรูจาก
              ครูภูมิปญญาทองถิ่น
 o การทุ มเทการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรเพ่ือการ
              บูรณาการสูสังคม
 o  การทํางานเปนทีมของบุคลากรในการรวบรวมองคความรู
 o การดําเนินงานอยางตอเนื่องในการสรางและรวบรวมองคความรู  
              เพื่อเผยแพรในสื่อตางๆ สู AEC  เปน 2 ภาษา
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• ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไปปญหา
 o ชุมชนขาดทักษะการถายทอดองคความรู
 o ปญหา ชวงวยัของผูสบืทอด และครภูมูปิญญามวียัหางกนั ทาํใหขาดความ 
             เขาใจในงานศิลปวัฒนธรรม
 o การทํางานแขงขันกับวัยของศิลปน ครูภูมิปญญาและปราชญชาวบาน
                 ทีส่งูวยั ซึง่หากไมรบีดาํเนนิงาน กจ็ะเกดิการสญูเสยีศลิปน ครูภมูปิญญา  
              ปราชญชาวบานดานศิลปวัฒนธรรม
 o การนําเสนอองคความรูเปนภาษาอังกฤษสู AEC ตอไปในอนาคต

แนวทางการพัฒนาตอไป

 o จัดเกบ็รวบรวมองคความรูในสือ่อเิลก็ทรอนกิสเพือ่การนาํเสนอขอมลูทัง้ 
             9 มทร.+2 เพื่อเตรียมการจัดทําฐานขอมูลที่สืบคนได
 o พัฒนาฐานขอมูลอยางแทจริง โดยความรวมมือทั้ง 9 มทร. + 2 ทั้งภาค
              ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษสู AEC 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที ่5 การบรหิารจดัการ: การบรหิารความ

เสี่ยงในองคกร
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 การบริหารงานความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) 
คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคกร 
เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
องคกรและสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับ
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว

คุณอํานวย  น.ส.ชฎาณัฎฐ ปยะวิบูลย   
คุณลิขิต     นายกุลพัทธ กุลชาติดิลก 
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามวงจร PDCA
   

                               

   

 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ

 1. การติดตามของผูบริหารในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
 2.  การอบรมใหความรูการจัดทําแผนและการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
 3. การใชแบบฟอรมบริหารความเสี่ยงที่เหมือนกันทั่วทั้งองคกร

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 1. การใชแบบฟอรมบริหารความเสี่ยงที่แตกตางกัน
 2. ความเขาใจในเรื่องของปญหาและความเสี่ยงเปนเรื่องเดียวกัน
 3. การคิดวาการไมเสี่ยงเลย ทําตัวใหปลอดภัยเปนดีที่สุด

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การติดตามของผู้บริหารในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
2. การอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนและการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
3. การใช้แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยงที่เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. การใช้แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
2. ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาและความเสี่ยงเป็นเรื่องเดียวกัน 
3. การคิดว่าการไม่เสี่ยงเลย ท าตัวให้ปลอดภัยเป็นดีที่สุด 

 

Act 

1. การน าผลข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาด าเนินการ
ปรับปรุง 

 

PLAN 

1. การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

2. ก า ร ก า ห น ด ป ฏิ ทิ น ก า ร
ด าเนินงาน 

3. การวิ เคราะห์และประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง 

4. การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

Check 

1. การตรวจติดตามการประเมิน
ความเสี่ยงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

 
Do 

1. การด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: 

บทบาทของคณะตอการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 
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 สอดคลองการดําเนินงานประกันคุณภาพในเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ตัวบงชี้ที่ 5.2
 นยิาม : บทบาทหนาทีข่องคณะในการกาํกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดับหลักสูตรมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินจะมุงในที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
 ระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
 การดาํเนนิงานของคณะกรรมการกาํกบัตดิตามการดาํเนนิงาน และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะ
 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ

คุณอํานวย  รองศาสตราจารย จารุยา  ขอพลอยกลาง  
คุณลิขิต      ผูชวยศาสตราจารย ธยา  ภิรมย
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

• กระบวนการ แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ trick & technic)
ดําเนินงานกระบวนการ PDCA

 1. ออกแบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานเปนลําดับชั้น
 Trick “4 สราง”
  1) สรางความเขาใจ : อบรม/สมัมนา ระบบ วิธกีาร เกณฑประเมนิ
  2) สรางความเขมแข็ง : อบรมผูประเมินระดับหลักสูตร
  3) สรางความมั่นใจ : ซอมตรวจแบบเพื่อนชวยเพื่อน
  4) สรางความเชื่อถือ :  ใชผูประเมินตามเกณฑ สกอ.
 2. วเิคราะหตวับงชีต้างๆ และจดักลุมตามภาระกจิ เพ่ือวางแผนในการของ 
      งบประมาณการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําป
 3. กระจายตัวบงชี้ลงสูผูรับผิดชอบในแตละระดับ
 4. การกํากับผลการดําเนินงานตามแผนที่ของบประมาณที่เสนอ
 5.สรางเครือขายการจัดการความรู ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
   “รวมคิด รวมทํา” ตามกระบวนการ PDCA
 6. ประเมนิผลการดาํเนินงานทุกหลกัสตุรตามระยะเวลา และปรบัปรงุแกไข 
    ตามผลการประเมิน

กระบวนการประกันคุณภาพ  การควบคุม  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
 1. การควบคุมคุณภาพ
  o ใหความรูความเขาใจเรื่องเกณฑ ตัวบงชี้ตางๆ และ มคอ.
  o ปรับทัศนคติอาจารยประจําหลักสูตร สรางความตระหนักตอ 
     กาารรับผิดชอบคุณภาพหลักสูตร
  o การประชุมคณะกรรมการประกันฯ อยางตอเนื่อง
  o การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานประกันฯ ของแตละ
                หนวยงาน
  o การสื่อสารผานชองทางตางๆ ที่หลากหลายในการทํางาน และ 
     การติดตามงาน
 2. การติดตาม
  o การจัดทํารายงานการประเมินบนระบบ web
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  o การเก็บขอมูลที่ถูกตองและแทจริง โดยใชระบบสารสนเทศ
  o ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานที่เปนปจจุบัน
 3. ประเมินผล
  o ตรวจสอบโดยการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนด
               โดยเลขานุการเปนบุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานนั้นๆ
  o จัดทําแนวทางการปรับปรุงตามขอเสนอของการประเมิน
  o ติดตามการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง  
              กระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
• ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ
 1, ผูบริหาร
  o การมีสวนรวมของผูบริหาร
  o การกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
  o การมีที่ปรึกษาที่ดี
        2. ผูปฏิบัติ
  o การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย การสรางความตระหนักของ 
     บุคลากรทุกระดับ
  o กําหนดผูรับผิดชอบที่ตรงกับความสามารถ
  o ทีมงานขับเคลื่อนระดับหลักสูตรที่คอยชวยเหลือ จากกลุมผู 
     ประเมินภายในที่มีประสบการณ
  o ดึงผูที่มีความพรอม (จิตอาสา) มาชวยในการดําเนินงาน
  o การบรูณาการการประกนัคณุภาพและการบรหิารงานสูการปฏบิตัิ
  3. ระบบและเทคโนโลยี
  o การส่ือสารภายใน โดยม ีBlog ในการใหขอมลูแกบคุลากรอยาง  
      ตอเนื่อง
  o ระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการดําเนินงาน ติดตาม และ
       ประเมินผล (Google Drive)
  o ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงและเปนขอมูลเดียวกัน
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• ปญหา แนวทางแกไข แนวทางการพัฒนาตอไป
 ปญหา
 1. การสรางความรูความเขาใจในระบบ CHE QA ใหแกอาจารยประจํา
     หลักสูตร ซึ่งมีจํานวนหลักสูตรมากและความเสถียรของระบบ CHE QA
 2. ชวงเวลาที่กระชั้นชิดในการประเมินรอบป 57
 3. การบริหารหลักสูตรที่ใชรวมกัน และความหลากหลายของพื้นที่
 4. งานประกันเปนของใคร???
  o สรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบ
         5. มองวางานประกันฯ เปนภาระ
  o พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนา
 1. ควรทําฐานขอมูลผูประเมินระดับหลักสูตรของ 9 มทร.
 2.ระบบฐานขอมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของ 9 มทร. 
    เพื่อ  Benchmark กันได
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 

CoP ที่ 7 P-D-C-A หัวใจสําคัญกับการประกัน

คุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา
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 การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญอยางหนึ่งของ
สถาบนัอดุมศกึษา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูรวมกนั มกีารแลกเปลีย่น
ความรู และเพิ่มทักษะ ความรูใหกับนักศึกษา ในการนําความรูตางๆ มาประยุกตใช 
ไดฝกฝนทักษะในการทํากิจกรรม นักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมตางๆ ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจังตองอาศัย
การดําเนินงานอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน มีการวางแผนที่ มีเปาหมายที่ชัดเจน 
มีการลงมือปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง รวมทั้งยังตองนําขอแกไข
ปรับปรุง แผนงานใหมในปตอไป
 กระบวนการ P-D-C-A มีประโยชนสําหรับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
อยางไร

คุณอํานวย  ผูชวยศาสตราจารย สมพงษ อังศุภโชติ  
คุณลิขิต     นายสุรชัย รุงเรืองกุลวนิช  
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สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การพัฒนานักศึกษา การใชระบบ PDCA มาพัฒนาอยางไร
 Cop 7: เรื่อง PDCA จุดประสงคสําคัญกับการประกันคุณภาพและ
กิจกรรม หัวใจหลักและสําคัญจะอยูท่ีนักศึกษาดังนั้นจึงไดมีการนําเรื่องการใชของ 
PDCA ที่สามารถเอาไปใชประกันคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษาไดอยางไร ซึ่ง
ภายในCop 7 ไดมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูสามารถกลั่นกรองสิ่งที่เปนประโยชน 
ส่ิงทีส่ามารถแลกเปลีย่นการเรยีนรูสามารถนาํไปพฒันากบัสถาบนัการศกึษาไดทกุๆ
สถาบันการศึกษา
 ปจจัยแหงความสําเร็จ แนวทาง ตลอดจนการเกิดปญหาและวิธีการแก
ปญหา แตสิง่ทีน่าสนใจคอื ปญหาของหนึง่ทีถ่กูแกปญหาดวยปจจัยแหงความสําเร็จ
ของอีกหนึ่งที่ จึงทําใหกระบวนการ KM เสร็จสมบูรณสามารถนําเอาไปใชไดอยาง
สมบูรณโดยแบบแทจริง
 การแลกเปลี่ยนความรูปจะดวยกันอยู 4 ประเด็น ซ่ึงแตละกระบวนการ
ของแตละมหาวทิยาลยัมแีนวทางปฏบิตัอิยางไร มปีจจยัแหงความสาํเรจ็อยางไรบาง 
สามารถนําเอาไปใชกับกิจกรรมและโครงการนักศึกษาอยางไรไดบาง

ประเด็นที่ 1 เปนเรื่องของการวางแผน (Plan) หลักการของการวางแผนมีหลัก
การ 2 หลักใหญๆดวยกัน
 1. การสรางความเขาใจมีสวนไดสวนเสีย
 2. การประชุมของผูมีสวนรวม
 การที่กิจกรรมนักศึกษาตลอดโครงการตางๆจะทําได จะมีสวนไดเสียอยูไม
กีห่นวยงานหลกัๆ สิง่ทีต่องทาํคอืจดุยทุธศาสตรของมหาวทิยาลัย โดยมยีทุธศาสตร
อยางไร มีนโยบายอยางไร สิ่งที่สําคัญตองขับเคลื่อนการนักศึกษาจากสาขาวิชาจาก
คณะ ซึ่งประเด็นนี้สามารถแยกออกไปไดอีกในสวนการขับเคลื่อนของนักศึกษาทาง 
มทร.พระนครมีขอดีคือไดความหลากหลายในการแบงปน มทร.พระนครไดสงรอง
คณะบดีทีด่แูลคณะซ่ึงไดผลตอบรบัจากคณะเขามามสีวนรวม มทร.พระนครนาํเสนอ
ประเดน็ทีว่า บณัฑติของมทร.พระนครเปนบัณฑิตนกัปฏบิติัสูโลกอาชีพ อาจารยทีม่า
จากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาครุศาสตรการวางแผนการทํากิจกรรม
ของนักศึกษาครุศาสตรซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละคณะ และสวนการมีสวน
รวม มทร.ศรีวิชัย ไดมีการนําตัวอยางการศึกษาโครงการลอยกระทงของภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมถึงชุมชน มทร.ศรีวิชัย วางแผนโดยการดึงชุมชนเขามารวมกัน
วางแผนสวนใหญจะเปนการจัดโครงการแลวจึงเชิญชุมชนเขามามีสวนรวมทําใหจะ
ไดรับความรวมมือกันตั้งแตตนจนจบซึ่งอยูในเรื่องการวางแผน
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 ประเด็นที่ 2  การปฏิบัติหรือการลงมือทํา (DO) ก็ไดเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูกันในสวนระบบของงาน ตองมีระบบกลไกอยางใดอยางหนึ่งที่เปนระบบ 
พี่เลี้ยงของนักศึกษา โดยแยกออกเปน 2 สวน สวนเจาหนาที่สําหรับดูแลนักศึกษา 
ที่ดูแลเรื่อง กฎ ระเบียบทางราชการตางๆ ท่ีมีขอจํากัด สวนเร่ืองของความคิด
สรางสรรคอาจจะตองทําระบบกลไกท่ีเรียกวาจากพ่ีสูนอง เพ่ือใหเกดิการพัฒนาแนว
ความคิดอยางตอเนื่องและอีกสวนทางมทร.ธัญบุรี รวมเสวนากระบวนการ POCA 
สามารถเอาไปแทรกกระบวนการอื่นๆได คือระหวางปฏิบัติก็สามารถ ประเมินผล
ตดิตามไปดวยได สามารถทาํใหรูวามปีญหาอะไรและจะสามารถทาํอยางไรใหสาํเรจ็ 

 ประเด็นที่ 3 การประเมินผล (Check) การประเมินผลโครงการทุกทาน
แบงปนความรู ใหมีการประเมินผลจากแบบสอบถามจากรูปจากรูปถายแตมีสิ่งที่
นาสนใจวามีสถาบันการศึกษาบางแหงใชวิธีการวิภาคจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
วเิคราะหถึงขอดแีละขอเสยีแลวนาํมาเปนสวนแนบทายในสรปุโครงการจะเปนตวั c 
แท เพือ่ออกประกนัคณุภาพ cแทจะเปนตวัทีก่าํหนดการกระทาํ วธิกีารแกปญหาใน
โครงงานที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง

 ประเดน็ที ่4  Action ทางมทร.อสีานไดทาํโครงการศกึษา (ความผิดพลาด
คือประสบการณแฝงในการทํากิจกรรม) ศึกษาจากความผิดพลาด ผิดพลาดอยางไร
แลวจงึแกไขอยางไรสามารถตอบสนองไดจรงิ สามารถเหน็ปญหาไดอยางชดัเจนแลว
จะสามารถแกไขไดอยางไรซึ่งสามารถตอบโจทยไดเปนอยางดี ซึ่งลวนไดมาจากการ
แลกเปลีย่นการเรยีนรูและบคุลากรศกึษาในฐานะ พีเ่ลีย้ง ซึง่ตองชวยเหลอืนกัศกึษา
ดวยการวิเคราะหความเขมขนของปญหา ที่นักศึกษาไดรับเพราะปญหาไมสามารถ
แกไขปญหาดวยกระบวนการของนักศึกษา 
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การแสดงในพิธีเปด การแสดง Dinner Talk และ 

การแสดง พิธีปด

• การแสดงในพิธีเปด



“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)

63

• การแสดง Dinner Talk
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• การแสดงในพิธีปด
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นิทรรศการแสดงผลงานของเครือขาย
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งบประมาณ

เงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการโครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง แหงละ 150,000 บาท เปนเงิน 1,350,0000 บาท 
เงินคงเหลือจากงานประชุมฯ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และเงินคาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการคนละ 1,500 บาท จํานวน 57 คน เปนเงิน    
85,500 บาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการฯ จํานวน 1,457,683 บาท
โดยมี รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการโครงการฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 
แห่ง แห่งละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,350,0000 บาท เงินคงเหลือจากงานประชุมฯ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเงิน 22,183 บาท และเงินค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการคนละ 1,500 บาท 
จ านวน  57 คน เป็นเงิน 85,500 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฯ จ านวน  1,457,683 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รายได้  1,457,683 
     รายได้จากเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ 9 มทร.@ 150,000 บาท 1,350,000  
     รายได้จากเงินคงเหลือจากงานประชุมฯ ครั้งท่ี 8  22.183  
     รายได้ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (57 คน * 1,500 บาท) 85,500  
ค่าใช้จ่าย   
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 43,200  
     ค่าตอบแทนวิทยากร 43,800  
     ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 769,890  
     ค่าท่ีพัก 12,400  
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,970  
     ค่าเงินรางวัล 64,000  
     ค่าจ้างเหมา 454,340  
     ค่าวัสดุ 37,083  
คงเหลือ  0 
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การประเมินผล

 จากการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบนับณัฑติพัฒนศลิป ครัง้ท่ี 9 “ชมุชนนกัปฏบิติั สูการจดัการความรู ในศตวรรษ
ที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st 
century) วันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2559 ไดวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม รายขอ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในคําถาม
ปลายเปด ตามลาํดบั ในการนีม้ผีูตอบแบบสอบถามทัง้สิน้จาํนวน 310 ฉบบั จากผูที่
ลงทะเบียนจํานวน 500 คน คิดเปนรอยละ 62 โดยมีเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ย 
5 ระดับ ดังนี้
 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจดีมาก
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจดี
 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง
 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย
 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจควรปรับปรุง

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
 ผลการวเิคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตาม สถานภาพ
ของผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 
“ชมุชนนกัปฏบัิต ิสูการจดัการความรู ในศตวรรษที ่21” (Community of Practice 
for Knowledge Management in the 21st century)   โดยเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย ดังตารางที่ 1

การประเมินผล 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ 
ใ น ศตว ร รษที่  2 1”  ( Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) วั น ที่  2-5 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในค าถามปลายเปิด ตามล าดับ ในการนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 310 ฉบับ จากผู้ที่ลงทะเบียนจ านวน 
500 คน คิดเป็นร้อยละ 62 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจดีมาก 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจด ี
2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 

 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังที่ 9 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in 
the 21st century)   โดยเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังตารางที่ 1 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 122 39.40 
1.2 หญิง 188 60.60 

รวม 310 100.00 
2. อายุ   

2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 53 17.10 
2.2 อายุ 31 - 45 ปี 153 49.40 
2.3 อายุ 46 - 50 ปี 35 11.30 
2.4 อายุ 51 – 55 ปี  30 9.70 
2.5 อายุ 56 – 60 ปี 34 11.00 
2.6 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 1.60 

รวม 310 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
3. สถานะ     

3.1 ผู้บริหาร 43 13.90 
3.2 อาจารย์ 151 48.70 
3.3 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 100 32.30 
3.4 นักศึกษา 16 5.20 

รวม 310 100.00 
4. หน่วยงาน   

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 21 6.80 
4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 27 8.70 
4.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 16 5.20 
4.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 33 10.60 
4.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 13 4.20 
4.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 72 23.20 
4.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 46 14.80 
4.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 20 6.50 
4.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 5.80 
4.10 สถาบันการพลศึกษา 6 1.90 
4.11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 38 12.30 

รวม 310 100.00 
5. ท่านทราบข่าวการจัดงานจากแหล่งใด   

5.1 เว็บไซต์ อีเมล์ สื่อออนไลน์ 61 19.70 
5.2 จดหมายเชิญ 194 62.60 
5.3 อ่ืนๆ 55 17.70 

รวม 310 100 
6. กิจกรรมที่เข้าร่วม (ชุมชนนักปฏิบัติ CoP)   

6.1 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

54 17.40 

6.2 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การค้นหาหัวข้อวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

30 9.70 

6.3 CoP 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

41 13.20 

6.4 CoP 4 การท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC 

59 19.00 

6.5 CoP 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 57 18.40 
6.6 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อ

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
43 13.90 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
6.7 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : P-D-C-A หัวใจส าคัญกับการ

ประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา 
26 8.40 

รวม 310 100 
  

จากตารางแสดงสถานะของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่  9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้  
ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)  พบว่า 
 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 และเพศหญิง จ านวน 188  
คิดเป็นร้อยละ 60.60 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 อายุ 31 - 45 ปี จ านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 อายุ 46 - 50 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 อายุ 51 – 55 ปี  จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 อายุ 56 – 60 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และ อายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.60 

เมื่อจ าแนกตามสถานะ พบว่า เป็นผู้บริหาร จ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 13.90 อาจารย์ จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.70 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 และนักศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.20  

เมื่อจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 27 คิดเป็นร้อยละ 8.70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 สถาบันการพลศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และสถาบันบัณฑิต
พัฒน-ศิลป์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 
 เม่ือจ าแนกตามแหล่งข่าว พบว่าทราบจากเว็บไซต์ อีเมล์ สื่อออนไลน์ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 
จดหมายเชิญ จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 และอ่ืนๆ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 

เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมที่เข้าร่วม (ชุมชนนักปฏิบัติ CoP) พบว่าเข้าร่วม CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40  
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 CoP 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 CoP 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร จ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.40 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาทของคณะต่อการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 และ CoP 7 การพัฒนานักศึกษา: P-D-C-A หัวใจส าคัญ
กับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 
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 จากตารางแสดงสถานะของผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ครัง้ที ่9 “ชมุชนนกัปฏบิตั ิสูการจดัการความรู ในศตวรรษที ่21” (Community of Practice 
for Knowledge Management in the 21st century)  พบวา
 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เปนเพศชาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และ
เพศหญิง จํานวน 188 คิดเปนรอยละ 60.60
 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา มีอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.10 
อายุ 31 - 45 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 49.40 อายุ 46 - 50 ปจํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 11.30 อายุ 51 – 55 ป  จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.70 อายุ 56 – 60 ป 
จํานวน 34 คน คดิเปนรอยละ 11.00 และ อาย ุ60 ป ขึน้ไป จาํนวน 5 คน คดิเปนรอยละ 1.60
 เมือ่จําแนกตามสถานะ พบวา เปนผูบรหิาร จาํนวน 43 คดิเปนรอยละ 13.90 อาจารย 
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 48.70 บุคลากร/เจาหนาที่ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
32.30 และนักศึกษา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.20 
เมื่อจําแนกตามหนวยงาน พบวา มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จํานวน 21 คน คิดเป นร อยละ 6.80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จํานวน 27 คิดเปนรอยละ 8.70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน 
16 คน คิดเปนร อยละ 5.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 10.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 4.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
23.20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 46 คน คิดเปนรอยละ 14.80 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.80 สถาบันการพลศึกษา จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 1.90 และสถาบันบัณฑิตพัฒน-ศิลป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.30
 เมื่อจําแนกตามแหลงขาว พบวาทราบจากเว็บไซต อีเมล สื่อออนไลน จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 19.70 จดหมายเชิญ จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 62.60 และอื่นๆ จํานวน 
55 คน คิดเปนรอยละ 17.70
 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมที่เขารวม (ชุมชนนักปฏิบัติ CoP) พบวาเขารวม CoP 1 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.40 CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค: การ
คนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชน จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 9.70 CoP 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
ชมุชนเขมแข็ง จาํนวน 41 คน คดิเปนรอยละ 13.20 CoP 4 การทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรม: ฐาน
ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสู AEC จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.00 
CoP 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงในองคกร จํานวน 57 คน  คิดเปนรอยละ 
18.40 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาทของคณะตอการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 13.90 และ CoP 7 การพัฒนานักศึกษา: P-D-C-A 
หัวใจสําคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา จํานวน  26 คน คิดเปน
รอยละ 8.40
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 2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 9 “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management 
in the 21st century) วิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม รายขอ โดยใชคารอยละ สถิติคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดังตารางที่ 2

 
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการ
ความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายข้อ โดยใช้ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ดังตารางที่ 2 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการส ารวจ 

(n=310) ร้อยละ ระดับ 
ความคิดเห็น 

x  S.D. 
1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ จากการถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิีด่ีและปัจจยัความส าเร็จ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4.23 0.64 84.60 ดี 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการยกระดับการจัด
การศึกษาในการจัดการความรู้ผลิตบัณฑติให้มีความ
พร้อมในศตวรรษที่ 21 

4.20 0.65 84.00 ดี 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในการจัดการความรู้ผลิตบัณฑิตให้มี
ความพร้อมในศตวรรษที่ 21 

4.15 0.66 83.00 ดี 

4 ความพึงพอใจจากการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชน
นักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21  

4.27 0.65 85.40 ดี 

5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 

4.24 0.65 84.80 ดี 

6 ความพึงพอใจจากการเสวนาวิชาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.22 0.67 84.40 ดี 

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนาวิชการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.22 0.63 84.40 ดี 

8 ความพึงพอใจจากการน าเสนอแนวปฏิบัตทิี่ดี ของอาจารย์
และบุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

4.24 0.64 84.80 ดี 

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์
และบุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

4.26 0.61 85.20 ดี 



รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9
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ข้อ รายการประเมิน 
ผลการส ารวจ 

(n=310) ร้อยละ ระดับ 
ความคิดเห็น 

x  S.D. 
10 ความพึงพอใจจากการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  ของ

นักศึกษา “ชุมชนนักปฏิบัติ  สู่การจัดการความรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21” 

4.20 0.68 84.00 ดี 

11 ประโยชน์ที่ได้รับจากน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” 

4.21 0.68 84.20 ดี 

12 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี 7 CoP 

4.34 0.64 86.80 ดี 

13 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 7 CoP 

4.34 0.64 86.80 ดี 

14 ความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ 

4.24 0.67 84.80 ดี 

15 ประโยชน์ในการเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ 4.26 0.66 85.20 ดี 
16 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการมีเนื้อหา

เหมาะสม ทันสมัยน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้  
4.23 0.68 84.60 ดี 

17 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูด
ให้เข้าร่วมงาน 

4.21 0.72 84.20 ดี 

18 การติดต่อประสานงานสะดวกและรวดเร็ว 4.18 0.75 83.60 ดี 
19 การต้อนรับและการให้บริการต่างๆ  4.30 0.73 86.00 ดี 
20 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน 4.33 0.70 86.60 ดี 
21 สถานที่จัดงานมีความสะดวก เหมาะสมและเพียงพอ 4.43 0.66 88.60 ดี 
22 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดงานประชุมสัมมนาโดยรวม 4.36 0.65 84.20 ดี 
 รวม 4.26 0.51 85.20 ดี 

 จากตารางแสดงความพึงพอใจต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ 
ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x =4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.20 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
ข้อ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัย

ความส าเร็จ เพื่อใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ( x = 4.23)  
คิดเป็นร้อยละ 84.60  
 ข้อ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการยกระดับการจัดการศึกษาในการจัดการความรู้ผลิตบัณฑิตให้มีความ
พร้อมในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ( x = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00  

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในการจัดการความรู้ผลิตบัณฑิตให้
มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ( x = 4.15) คิดเป็นร้อยละ 83.00  

 จากตารางแสดงความพงึพอใจตอการจดัโครงการประชมุสมัมนาเครือขายการจดัการความรู มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศกึษา และสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป ครัง้ที ่9 “ชมุชนนักปฏบิตั ิสูการจดัการ
ความรู ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ( =4.26) คิดเปนรอยละ 85.20
 เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา มคีาเฉลีย่อยูในระดบัดทีกุขอ โดยมคีะแนนความพงึพอใจเรือ่งตางๆ ดังนี้
 ขอ 1 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู จากการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัย
ความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาคน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 ( = 4.23) คิดเปนรอยละ 84.60 
 ขอ 2 ผูเขารวมโครงการไดรับทราบการยกระดับการจัดการศึกษาในการจัดการความรูผลิตบัณฑิตใหมี
ความพรอมในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( = 4.20) คิดเปนรอยละ 84.00 
 ขอ 3 ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในการจัดการความรูผลิต
บัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( = 4.15) คิดเปนรอยละ 83.00 
 ขอ 4 ความพงึพอใจจากการบรรยายทางวชิาการ เร่ือง “ชมุชนนกัปฏบิติั สูการจัดการความรู ในศตวรรษ
ที่ 21 มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.40
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 ขอ 5 ประโยชนทีไ่ดรบัจากการบรรยายทางวชิาการ เร่ือง “ชมุชนนกัปฏบิติั 
สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( = 4.24) 
คิดเปนรอยละ 84.80
 ขอ 6 ความพงึพอใจจากการเสวนาวิชาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษท่ี 21 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี  ( = 4.22) คิดเปนรอยละ 84.40
 ขอ 7 ประโยชนที่ไดรับจากการเสวนาวิชการจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี  ( = 4.22) คิดเปนรอยละ 84.40
 ขอ 8 ความพึงพอใจจากการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารยและ
บุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21” มีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี  ( = 4.24) คิดเปนรอยละ 84.80 
 ขอ 9 ประโยชนท่ีไดรบัจากนําเสนอแนวปฏบัิตทิีด่ขีองอาจารยและบุคลากร 
“ชุมชนนักปฏบิตั ิสูการจดัการความรูในศตวรรษที ่21” มคีวามพงึพอใจอยูในระดับ
ดี  ( = 4.26) คิดเปนรอยละ 85.20
 ขอ 10 ความพงึพอใจจากการนาํเสนอแนวปฏบิติัทีดี่ ของนกัศกึษา “ชมุชน
นักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษท่ี 21” มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
( = 4.20) คิดเปนรอยละ 84.00 
 ขอ 11 ประโยชนที่ไดรับจากนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “ชุมชน
นักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษท่ี 21” มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
( = 4.21) คิดเปนรอยละ 84.20 
 ขอ 12 ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติ
ที่ดี 7 CoP มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.34) คิดเปนรอยละ  86.80
 ขอ 13 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แนวปฏิบัติที่ดี 7 CoP มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.34) คิดเปนรอยละ 
86.80 
 ขอ 14 ความพงึพอใจในการเขาชมนทิรรศการแสดงผลงานวชิาการ มคีวาม
พึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.24)  คิดเปนรอยละ 84.80 
 ขอ 15 ประโยชนในการเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ มีความพึง
พอใจอยูในระดับดี  ( =4.26) คิดเปนรอยละ 85.20 
 ขอ 16 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการมีเนื้อหาเหมาะสม 
ทันสมัยนําไปใชประโยชนในการทํางานได  มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.23) 
คิดเปนรอยละ 84.60
 ขอ 17 ส่ือประชาสมัพันธทีไ่ดรบัมคีวามนาสนใจ สามารถดึงดูดใหเขารวมงาน
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.21) คิดเปนรอยละ 84.20 
 ขอ 18 การติดตอประสานงานสะดวกและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี  ( =4.18) คิดเปนรอยละ 83.60 
 ขอ 19 การตอนรับและการใหบริการตางๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
( =4.30) คิดเปนรอยละ 86.00 
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 ขอ 20 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
( =4.33) คิดเปนรอยละ 86.60 
 ขอ 21 สถานที่จัดงานมีความสะดวก เหมาะสมและเพียงพอ มีความพึง
พอใจอยูในระดับดี  ( =4.43) คิดเปนรอยละ 88.60 
 ขอ 22 ความพงึพอใจรูปแบบการจัดงานประชมุสัมมนาโดยรวม มคีวามพึง
พอใจอยูในระดับดี ( =4.36) คิดเปนรอยละ 84.20 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 1. เจาภาพใหการตอนรับเปนอยางดี
 2. กิจกรรมนอกสถานที่นาสนใจ
 3. เนื่องจากขอมูลมีประโยชนจึงควรใหมีนักศึกษาเขารวมฟงมากกวานี้
 4. เปนงานที่มีประโยชนตอการพัฒนา ครูอาจารยไดเปนอยางดี 
 5. การติดตอประสานงานมีความชัดเจน เมื่อสอบถามก็ไดรับความชัดเจน
 6. ระยะเวลาในการบรรยายมากเกินไป 
 7. ควรมีการตรวจสอบการจัดพิมพในบทสรุปในเลม
 8. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการนี้ใหกับคนนอกเขารวมดวย
 9. ควรมีการจัดประชุมลักษณะนี้ทุกๆปและตอเนื่อง 
 10. ในการจัดประชุมควรมี CoP สําหรับผูบริหารดวย
 11. สถานที่ระหวางบอรดนิทรรศการกับอาหารวางคับแคบเกินไป
 12. ชวงงานเลี้ยง ควรจัดงานรื่นเริงอยางเดียว ไมควรมีการเสวนาวิชาการ
       ในชวงการรับประทานอาหารอาจจะทําใหไดรับการสนใจนอยลง
 13. ภาพรวมชวงวชิาการมากเกนิไป เวลาแลกเปลีย่นสัน้ ทาํใหมเีวลาสรปุนอย
       และผูสรุปตองทํางานหนักในเวลาจัดกิจกรรม
 14. ควรจัดในชวงปดภาคเรียน
 15. ควรมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมดวย
 16. ควรแจงกําหนดการดูงานใหกับผูเขารวมโครงการทุก CoP ดวย
 17. การตัดสินผลการนําเสนอภาคบรรยาย ควรมีกรรมการภายนอกดวย
 18. ควรมีการจัดตารางการนําเสนอผลงานใหชัดเจน
 19. ควรมีการประชาสัมพันธในเรื่องกําหนดการตางๆ และควรมีการแจง 
      เปนระยะ เพื่อใหผูเขารวมประชุมรับทราบ 
 20. ควรมกีารบริหารจัดการใหผูเขารวมโครงการอยูรวมกจิกรรมซ่ึงเปนเรือ่ง
      ที่ดีมีประโยชนมาก 
 21. การประสานงานวันเดินทางแตละ CoP นอกสถานที่ ควรจัดระเบียบ
      ใหชัดเจนวา CoP นัดพบตรงไหนเพราะไดรับความไมสะดวก
 22. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูในบาง CoP กาํหนดสถานทีไ่กลเกนิไป ทาํให
       เสียเวลาในการเดินทาง 
 23. เนื้อหาของชื่อเรื่องกวางเกินไป ควรจํากัดเวลาในการนําเสนอ  
      ประสบการณความรู
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สรุปผล

 ผลความพงึพอใจของความพงึพอใจตอการจดัโครงการประชมุสมัมนาเครอื
ขายการจดัการความรู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัการพลศกึษา และ
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป ครัง้ท่ี 9 “ชมุชนนกัปฏบิติั สูการจดัการความรู ในศตวรรษที่ 
21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)
เมือ่วันที ่2-5 กมุภาพนัธ 2559 ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูในระดบัด ีขอทีม่คีวาม
พึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 21 สถานที่จัดงานมีความสะดวก เหมาะสมและเพียงพอ 
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  ( =4.43) คิดเปนรอยละ 88.60  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ขอ 3 ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาในการจัดการความรูผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษที่ 21 มีความพึง
พอใจอยูในระดับดี  ( = 4.15) คิดเปนรอยละ 83.00
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ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก 

• คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

• โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ

ความรูฯ

• กําหนดการ

• คํากลาวรายงาน เปด/ปด

• คํากลาวเปด/ปด

• สรุปรายชื่อผลงาน “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการ

จัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

• สรุปรายชื่อผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อชุมชน”

• แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ

• บนัทกึความรวมมือทางวชิาการดานการจดัการ

ความรู

• ผลการตอบรับสวนหนึ่งจาก Facebook



“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)

79

  

 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

ที ่ ๘๗๒/๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙ 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่กำรจัดกำรควำมรู้ ในศตวรรษท่ี 21” 

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) 
................................................. 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำช
มงคล สถำบันกำรพลศึกษำ และสถำบัณฑิตพัฒนศิลป์ “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่กำรจัดกำรควำมรู้ ในศตวรรษที่ 21” 
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ณ โ ร ง แ รม เ ชี ย ง ใ ห ม่                  
แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๕ กุมภำพันธ์ 255๙ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.1  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ   ประธำน 
 ๑.2  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   รองประธำน 
 ๑.3  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร   รองประธำน 
 ๑.4  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ   รองประธำน 
 ๑.5  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก   รองประธำน 
 ๑.6  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี   รองประธำน 
 ๑.7  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  รองประธำน 
 ๑.8 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ   รองประธำน 
 ๑.9 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน   รองประธำน 
 ๑.10 อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ     รองประธำน 
 ๑.๑1 อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     รองประธำน 

๑.๑2 ผศ.ดวงแข    สุขโข  มทร.พระนคร  กรรมกำร 
๑.๑3 นำงจิรำภรณ์     สัพทำนนท์ มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
๑.๑4 ผศ.คมเดือน   โพธิสุวรรณ มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
๑.๑5 รศ.ดร.อุษำพร   เสวกวิ  มทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 
๑.๑6 นำงศิริรัตน์   ภำศักดี  มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 
๑.๑7 รศ.จำรุยำ    ขอพลอยกลำง มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
1.18 ผศ.ธยำ     ภิรมย์  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
1.19 นำงอัจฉรำ    รัตนมำ  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
1.20 น.ส.วีรวรรณ    อ ำภำ  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
1.21 น.ส.กำญจนำ    คูนิอำจ  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
๑.๒๒ นำยพงศ์วิทย์   วุฒิวิริยะ มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 

คําสั่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
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๑.๒๓ ผศ.สุนทร    ส่งตรัส  มทร.อีสำน  กรรมกำร 
๑.๒๔ ผศ.มำนะ    ภู่หล ำ  สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
๑.๒๕ น.ส.อุษำภรณ์    บุญเรือง  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
๑.๒๖ ดร.ภำสวรรธน ์  วัชรด ำรงค์ศักดิ์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๒๗ ผศ.อุดม   สุธำค ำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๒๘ ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๒๙ รศ.ดร.คมสัน  อ ำนวยสิทธิ์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๐ ผศ.สนิท   พิพิธสมบัติ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๑ ดร.ทินกร   ทำตระกูล  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๒ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๓ ดร.ศิรประภำ  ชัยเนตร  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๔ ดร.ยุพเยำว ์  ดรุณ   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๕ ผศ.ชัยรัตน  ปำนสุวรรณจิตร มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๖ ดร.ยรรยง   เฉลิมแสน มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๓๗ ดร.กิจจำ   ไชยทนุ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
1.๓๘ ผศ.ถำวร   ฝั้นชมภ ู มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
1.๓๙ ผศ.ชนิตำ   โชตเสถียรกุล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
1.๔๐ ผศ.นวิัตร   มูลปำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
1.๔๑ ผศ.อรุณ   โสตถิกุล  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๒ ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พำนิช มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๓ ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญำ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๔ ดร.สุเทพ   ทองมำ   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๕ นำยอนันต์   ทับเกิด  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๖ ผศ.สภุัทรำ  ปำนสุวรรณจิตร  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๗ น.ส.พรพิพัฒน์  ทองปรอน  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๘ ผศ.ธวัชชัย   พ่ึงธรรม  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๔๙ ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๐ รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตำนนท์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๑ นำยสมศักดิ์  วรรณชัย มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๒ นำยชำคริต  ชูวุฒยำกร  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๓ นำยชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๔ น.ส.พรรณิภำ  เภสัชพิพัฒน์กุล  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๕ นำงเกษฉัตร  นวลดี   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๑.๕๗ นำยภฤศพงศ์  เพชรบุล  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 2.1.1 ผศ.ยุทธนำ  เขำสุเมรุ  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.1.2 ผศ.เฟ่ืองฟ้ำ    เมฆเกรียงไกร มทร.พระนคร  กรรมกำร 
 2.1.3 ผศ.จิรำภรณ ์  พงษ์ศรีทัศน์ มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
 2.1.4 ผศ.คมเดือน    โพธิสุวรรณ มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.1.5 ผศ.ดร.สมหมำย  ผิวสอำด  มทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 

2.1.6 ผศ.ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)

81

-๓- 

2.1.7 นำงถนอมศรี   เจนวิถีสุข มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.1.8 นำยเสนอ    สะอำด  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.1.๙ ผศ.กฤษฎี   สุขฉำยี  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
2.1.๑๐ ผศ.ดร.เฉลิมพล   เยื้องกลำง มทร.อีสำน  กรรมกำร 
2.1.1๑ ว่ำที่ร.ต.วิทวสั   แดงสนั่น   สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
 2.1.1๒ นำยสมศักดิ์   พนเสำวภำคย์ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
2.1.๑๓ นำยเกรียงไกร ธำรพรศรี มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๑๔ นำยกิติชัย  ระมิงค์วงศ์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๑๕ นำยดอน  วิละค ำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๑๖ ว่ำที่ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๑๗ นำยเจษฎำ  สุภำพรเหมินทร์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๑๘ น.ส.สุทธำสิน ี ผู้อยู่สุข  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑.๑๙ น.ส.น้ ำผึ้ง  ชรำชิต  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑.๒๐ น.ส.อำรีรัตน์ พิมพ์นวล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.1.๒๑ ว่ำที่ร.ต.รชัต์พงษ์ หอชัยรัตน์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.๒๒ น.ส.รัตนำภรณ์ สำรภี  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.1.๒๓ น.ส.ทิน  อ่อนนวล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
 ๑. ติดต่อประสำนงำนและเชิญวิทยำกรเพื่อบรรยำยทำงวิชำกำร  
 ๒. วำงแผน เตรียมงำน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๓. รวบรวมและจัดท ำเอกสำรวิชำกำร สูจิบัตรเพ่ือแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 4. รวบรวมองค์ควำมรู้จำกกิจกรรมกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน   
   นักปฏิบัติ เพื่อถ่ำยทอดผ่ำนเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยฯ 
 ๕. จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่วิทยำกรและกรรมกำรตัดสินผลกำรประกวด 

๒.2  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่กำรจัดกำรควำมรู้ ในศตวรรษท่ี 21” 

 2.2.1 ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พำนิช มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.2.2 นำยสุนทร    เหรียญจื้อ มทร.พระนคร  กรรมกำร 
 2.2.3 ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
 2.2.4 นายสรุินทร์    พรหมนุรักษ์กิจ มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.2.5 ผศ.ไพบูลย์   แย้มเผื่อน มทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 

2.2.6 นำงสำวชฎำณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 
2.2.7 นำยไชยยะ    ธนพัฒน์ศิริ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.2.8 นำยอำคม    สงเครำะห์ มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
2.2.9 นำงชุดำภัค    เดชพันธ์  มทร.อีสำน  กรรมกำร 
2.2.10 นำงสำวประภำศิริ   กลำงพอน สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
 2.2.11 ดร.โพธิพันธ์  พำนิช  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
2.2.12 ดร.อังกรู  ว่องตระกูล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.2.1๓ รศ.ดร.พำนิช อินต๊ะ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.2.1๔ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวำน มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
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2.2.1๕ น.ส.สรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.2.1๖ นำงประภำ  สนั่นก้อง มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.2.๑๗ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2.๑๘ นำงจิตติมำ  ทองเล็ก  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.2.๑๙ นำยสกลวัฒน ์ เศวตรัตนกุล มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่  
 ๑. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่ส่งเข้ำประกวด  
 ๒. จัดท ำก ำหนดกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ และ call for paper 
 ๓. จัดท ำใบสมัครและรวบรวมผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด 
 4. ประสำนงำนคณะกรรมกำรตัดสินและกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
 5. จัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลโครงกำร 
 6. จัดท ำเล่มบทควำม 
 7. จัดเตรียมรำงวัลและประกำศนียบัตร 

๒.3  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษำ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
ชุมชน” 

 2.3.1 ผศ.ดร.พีระ   จูน้อยสุวรรณ มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.3.2 นำยฉัตรชัย    ศรีสม  มทร.พระนคร  กรรมกำร 
 2.3.3 นำยวุฒิวัฒน ์       คงรัตนประเสริฐ มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
 2.3.4 นายสรุินทร์    พรหมนุรักษ์กิจ มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.3.5 นำยสันต ิ  เกษมวัฒนปัญญำมทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 

2.3.6 นำงนิลุบล   ขอรวมเดช มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 
2.3.7 ผศ.กฤษณพงค์   สังขวำสี  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.3.8 ดร.แสงทอง    บุญยิ่ง  มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
2.3.9 นำยอภิชำต    ติรประเสริฐสิน มทร.อีสำน  กรรมกำร 
2.3.10 นำยพีรพล   นวพันธ์จิรำ สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
2.3.11 ดร.กษมำ    ประสงค์เจริญ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
2.3.12 นำยศรีธร  อุปค ำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.3.13 นำยไพโรจน์ วรพจน์พรชัย มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.3.1๔ น.ส.ณิชกมล โพธิ์แก้ว  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
 2.3.1๕ นายวิสูตร   อาสนวิจิตร มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.3.1๖ นำยพิศำล  หล้ำใจ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
 ๑. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่ส่งเข้ำประกวด  
 ๒. จัดท ำก ำหนดกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ และ call for paper 
 ๓. จัดท ำใบสมัครและรวบรวมผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด 
 4. ประสำนงำนคณะกรรมกำรตัดสินและกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
 5. จัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลโครงกำร 
 6. จัดท ำเล่มบทควำม 
 7. จัดเตรียมรำงวัลและประกำศนียบัตร 
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๒.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 2.4.1 รศ.พรหทัย  ตัณฑ์จิตำนนท์ มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.4.2 ผศ.ลักขณำ    จำตกำนนท์ มทร.พระนคร  กรรมกำร 
 2.4.3 น.ส.วรำพร     ชำญชัยฤทธิ์ มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
 2.4.4 นางสาวสุชาดา   ท้าวลอม มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 

2.4.๕ นายก าธร    เขียวแก่  มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.4.๖ นำย วิรัช   โหตระไวศยะ มทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 

2.4.๗ ดร.อำคีรำ   รำชเวียง  มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 
2.4.๘ ผศ.ปิยะ    ประสงค์จันทร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.4.๙ น.ส.จุฑำทิพย์   แซ่ลิ่ม  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.4.๑๐ ผศ.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลำภ   มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
2.4.๑๑ นำยบุญรอด   บุญปลูก  มทร.อีสำน  กรรมกำร 
2.4.1๒ น.ส.ณภัค    อุทัยมณีรัตน์ สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
 2.4.1๓ นำยสุรพล   ยงค์เจำะ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
2.4.1๔ น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร  
2.4.1๕ เจ้ำหน้ำที่กองประชำสัมพันธ์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร  
2.4.1๖ นำยอัคค์สัจจำ ดวงสุภำสิญจ์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.4.1๗ น.ส.สุคนธ ์  วงษ์หำญ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.4.1๘ น.ส.แววดำว ญำณะ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. ก ำหนดรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์  
 ๒. ออกแบบและจัดท ำสื่อประเภทต่ำง ๆ ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ำยประชำสัมพันธ์ โปสเตอร์   
    และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ 
 ๓. บันทึกภำพนิ่งตลอดโครงกำร 
 4. จัดเตรียมห้องกองอ ำนวยกำร พร้อมบุคลำกรให้บริกำรแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงำน 

๒.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ปฏิคมและสวัสดิกำร 
 2.5.1 ดร.ศิรประภำ  ชัยเนตร  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.5.2 น.ส.เปมิกำ    จรรยำดี  มทร.พระนคร  กรรมกำร 
 2.5.3 นำงกุลชยำ  พงษ์แสวง มทร.กรุงเทพ  กรรมกำร 
 2.5.4 นางสาวสยุมพร   บุญเกิด  มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.5.๕ นายก าธร  เขียวแก่  มทร.ตะวันออก  กรรมกำร 
 2.5.๖ นางสาวปิยวรรณ  สนธิโสมพันธุ ์ มทร.ธัญบุรี  กรรมกำร 

2.5.๗ น.ส.สุภำรัตน์  ฤกษ์อรุณทอง มทร.รัตนโกสินทร์ กรรมกำร 
2.5.๘ น.ส.สุชำดำ    บุญโท  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.5.๙ นำยชำติชำย   ช่ำงแก้  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
2.5.๑๐ นำยณรงค์ศักดิ์   แสงป้อม มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
2.5.๑๑ น.ส.มนต์ธิณี   ดุลย์เภรี  มทร.อีสำน  กรรมกำร 
2.5.1๒ รศ.สุดยอด   ชมสะห้ำย สถำบันกำรพลศึกษำ กรรมกำร 
 2.5.1๓ น.ส.สิริสกุล   เกิดมี  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมกำร 
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2.5.1๔ นางเฉลิมศรี  สันติธรางกรู มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.5.1๕ นางจีรวรรณ์ จิอู๋  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.5.1๖ น.ส.ฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๕.1๗ น.ส.รัตนำ  ไชยคต  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๕.1๘ เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.5.1๙ ผศ.ธวชัชัย  พ่ึงธรรม  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
2.5.๒๐ น.ส.เสงี่ยม  คืนดี  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.5.๒๐ น.ส.กุลินำ  ใจค ำปัน  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่  

๑. จัดท ำค ำกล่ำวเปิดงำน – ปิดงำน และด ำเนินกำรพิธีเปิดงำน – ปิดงำน 
๒. พิธีกรตลอดงำน 

 3.  รับลงทะเบียน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงำนในพิธีเปิดงำน 
 4.  จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มส ำหรับบริกำรให้แก่แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงำน 

๒.6  คณะกรรมกำรจัดกำรแสดงและตกแต่งสถำนที่ 
 2.6.1 นำยชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.6.2 ผศ.ดร.ศิริพร   สัตยำนุรักษ์  . สถำบันกำรพลศึกษำ รองประธำน 

 2.6.3 นำงเพียงแข   จิตรทอง  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธำน 
2.6.4 นำยคชำนนท ์ จินดำแก้ว มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.6.5 น.ส.วันทนำ  มำลำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.6.6 นำยธนพล  มูลประกำร. มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.6.7 น.ส.อุไรพร  ดำวเมฆลับ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.6.8 น.ส.วิภำวรรณ ติปัญโญ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6.9 นำยศักดิ์นรินทร์ ซำวงิ้ว  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่  
 ๑. จัดหำ คัดเลือก นักแสดงในกำรแสดงบนเวที  
 ๒. จัดเตรียมรำยกำรแสดง 
 ๓. ประสำนงำนส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดตกแต่งสถำนที่ 

๒.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ 
 2.7.1 นำงเกษฉัตร  นวลดี  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 

2.7.2 นำงวันดี    ช่วยประยูรวงศ์ มทร.พระนคร  รองประธำน 
2.7.3 น.ส.ขวัญเรือน พิศเพ็ง  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.7.4 น.ส.อ ำพรรณ  ไชยวงศ์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
๒.๗.๕ เจ้ำหน้ำที่กองคลัง   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.7.๖ นำงมำล ี  จินดำแก้ว มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.7.๗ นำงเสำวลักษณ์ วชิรนคร  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่  
 ๑. จัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและน ำเสนอขออนุมัติต่อมหำวิทยำลัย  
 ๒. ออกใบเสร็จรับเงินสมทบกำรจัดงำน 
 ๓. เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน 
 4. รวบรวมและเสนอรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
 5. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรเงินและงบประมำณของโครงกำร 

๒.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
 2.8.1 ผศ.ธวชัชัย  พ่ึงธรรม  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 
 2.8.2 นำยศรีธร  อุปค ำ  มทร.ล้ำนนำ  รองประธำน 

2.8.3 นำงสร้อยฟ้ำ  แสงเงิน  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.8.4 พนักงำนขับรถ    มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.8.5 ว่ำที่ร.ต.อนุพงษ์ ส่วนบุญ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.8.6 นำยวิษณุลักษณ์ ค ำยอง  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.8.7 น.ส.ศิรประภำ วงศ์ชัย  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. จัดให้บริกำร รับ – ส่ง วิทยำกร    
 ๒. ประสำนงำนกำรขนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดงำน ควบคุมดูแลเรื่องยำนพำหนะ 
 

๒.๙  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ 
 2.๙.1 นำยอนันต์  ทับเกิด  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 

2.๙.๒ ผศ.ถำวร  ฟ่ันชมพู  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๓ นำยทนงศักดิ์  แสนใจพรหม  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๔ นำยเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๕ นำยเวธน์วิวฒัน์ เชื้อไทย  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๖ นำยวุฒิชัย  มณีกุล  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๗ นำยจรสัพงษ์  หีบทอง  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๘ นำยธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๙ นำยคมกฤต  ปัญญำติ๊บ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๐ นำยทศพล  อวดหำญ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๑ นำยธณพงค์ ชัญญำชัย มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๒ นำงอมรรัตน์ มหำวัน  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๓ นำยวีระพันธ์ บัวเขียว  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๔ น.ส.รัชภรณ ์ สร้อยกำบแก้ว มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๕ นำยกิตติคุณ ขุมค ำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๖ น.ส.ณหทัย  เจริญเมือง มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๗ นำยชัชวำลย ์ ศะศิวนิชย์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๘ นำยออมทรัพย์ อินกองงำม มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๑๙ นำยภรัญย ู  ใจบ ำรุง  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๒๐ น.ส.ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
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2.๙.๒๑ นำยนริศ  ก ำแพงแก้ว มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๒๒ น.ส.สุพิชฌำย์ ถำวรลิมปะพงศ์ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๒๓ นำยวีรวิทย ์ ณ วรรณมำ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๙.๒๔ นำณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลำด มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.๙.๒๕ นำยพิษณุ  พรมพรำย มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.๙.๒๖ นำยจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ควบคุมกำรใช้งำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 ๒. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดงำน 
 ๓. จัดท ำสื่อวีดีโอและถ่ำยทอดทำงระบบอินเตอร์เน็ต 

๒.๑๐  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน และจัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรมกลุ่ม CoP 
 2.๑๐.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 

2.๑๐.๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๐.๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
          และงำนทะเบียน 
2.๑๐.๔ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๐.๕ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๐.๖ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๐.๗ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันถ่ำยทอด  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
มีหน้ำที่  
 ๑. ก ำหนดสถำนที่จัดกิจกรรมกลุ่ม CoP 
 ๒. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 
  

๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำน 
 2.๑๑.1 ดร.สุเทพ  ทองมำ  มทร.ล้ำนนำ  ประธำน 

2.๑๑.2 นำงจีรพัชร์   วงค์ทำ  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๑.๓ นำงสำวปำณิสรำ  ธรรมเรือง มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๑.4 นำงอนงค์   มัลลวงค์  มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๑.5 นำงสำวนิภำพร  ทำสีเขียว มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำร 
2.๑๑.๖ นำงสำวพัชรำภรณ์  อ้วนเฝือ   มทร.ล้ำนนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  
 ๑.  จัดท ำแบบสอบถำม 
 ๒.  เก็บข้อมูลจำกทุกส่วนงำนเพ่ือรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงกำร 
 ๓.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  เดือน   ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  ๑๖  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
                                                                              

           (ดร.สำธิต  พุทธชัยยงค์) 
           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

        ประธำนคณะกรรมกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
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โครงการประชุม

สัมมนาเครือขายการ

จัดการความรูฯ
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“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” 
(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) 

ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559 
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณของโลกในศตวรรษท่ี 21 แตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 เปนอยางมาก มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน การศึกษาตองสอนใหสอดคลองกับความจริง ใหเกิดทักษะแหงอนาคตใหม
เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พรอมกับเปลี่ยนและประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันมากยิ่งขึ้น  
และสถาบันอุดมศึกษาควรจะตองมีความพรอมและบริหารจัดการองคความรูที่มีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา         
ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและ            
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) ไดเล็งเห็นถึงโอกาสของการจัดการความรูเพ่ือใหสอดคลองกับศตวรรษ
ที่ 21 และเปนการยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงไดจัด
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพ่ือใชในการพัฒนาคน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ  

2.2 เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาในการจัดการความรูผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษท่ี 21   
2.3 เพ่ือเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) 

โดยมีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

4. กลุมเปาหมาย จํานวน 400 คน ประกอบดวย 
4.1 สมาชิกเครือขายการจัดการความรู มทร.+2 จํานวน 275 คน 

(จํานวน 9 มทร. และ 2 สถาบัน แหงละ 25 คน) ไดแก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 สถาบันการพลศึกษา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

4.2 และบุคคลภายนอก จํานวน 125 คน 
 
5. กิจกรรม ประกอบดวย 

5.1  การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษท่ี 21” 
5.2  เวทีเสวนาวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู 
    ในศตวรรษท่ี 21” 
5.3  กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารยและบุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู  
      ในศตวรรษที่ 21” 
5.4  กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” 
5.5  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จานวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ไดแก 

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 
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CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพ่ือการ
นําไปใชประโยชน 

CoP 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 
CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: ฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสู AEC  
CoP 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงในองคกร 
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาทของคณะตอการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
CoP 7  การพัฒนานักศึกษา: P-D-C-A หัวใจสําคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา 

5.6 นิทรรศการ 
5.5.1 นิทรรศการแสดงผลงาน “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษท่ี 21” 
5.5.2 โปสเตอรนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษท่ี 21” 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางวันที ่ 2- 5  กุมภาพันธ 2559 
 

7. สถานที่ดําเนินการ 
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 
 

8. งบประมาณ  
เงินงบประมาณดําเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงๆ ละ 150,000 บาท เปนเงิน 

1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน)   
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1 บุคลากรในองคกรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู เกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
9.2 สงเสริมการสรางเครือขายการจัดการความรวมกันระหวางหนวยงานภายใน/ภายนอกองคกร 
9.3 เปนการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณขององคกร 

 
10. การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่กำรจัดกำรควำมรู้ ในศตวรรษที่ 21” 

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) 
ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 กุมภำพันธ์ 2559 

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 
13.00 – 16.30 น. จัดแสดงผลงานนิทรรศการและโปสเตอร์น าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี  

“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษท่ี 21” 
 
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. น าเสนอประวัติความเป็นมาเครือข่ายการจัดการความรู้ พร้อมแนะน าคณะกรรมการฯ 
09.15 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
กล่าวเปิดงาน  โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร   
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    

09.45 – 10.15 น. การแสดงต้อนรับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” 

โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารย์และบุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ  

สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษท่ี 21” 
การน าเสนอภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.00 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารย์และบุคลากร (ต่อ) 

การน าเสนอภาคบรรยายของนักศึกษา (ต่อ) 
16.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   
17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น “กาดหมั้วคัวฮอม” 
   Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”  

การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กําหนดการ
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วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 
09.00 – 10.15 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” 
   โดย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี ประสบการณ์ จาก 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 – 17.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ 

(CoP) ประกอบด้วย 
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต:  

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     เชิงบูรณาการเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
CoP 3 การบริการวิชาการ: การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นสู่ AEC  
CoP 5 การบริหารจัดการ: การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา: บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 
CoP 7  การพัฒนานักศึกษา: P-D-C-A หัวใจส าคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรม 

โครงการนักศึกษา 
 

***สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” นอกสถานที่  
และรับประทานอาหารกลางวันและเย็น ตามความเหมาะสมแต่ละ CoP*** 

 
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2559 
09.00 – 10.15 น. สรุปและน าเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  

จ านวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 – 12.00 น. มอบรางวัลการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  

พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร 
พิธีปิดและการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 
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คํากลาวรายงาน
พิธีเปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)
ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------

เรียน  ประธานในพิธี  (ดร.กฤษณพงศ    กีร ติกร) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล านนา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แหง สถาบันการพลศึกษา
 และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูบริหาร คณาจารย ผูเขารวมประชุมสัมมนา ทุกทาน

 กระผม ดร.ภาสวรรธน  วชัรดาํรงคศกัด์ิ รองอธกิารบดีดานวจัิยและการถายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งท่ีไดกรุณาใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ 
สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ในครั้งนี้
 จากสถานการณของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน การศึกษาตองสอนให
สอดคลองกับความจริง ใหเกิดทักษะแหงอนาคตใหมเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พรอมกับเปลี่ยนและประยุกตใชความ
รูเพือ่เพิม่โอกาสทางการแขงขนัมากยิง่ขึน้  และสถาบันอดุมศกึษาควรจะตองมคีวามพรอมและบริหารจัดการองคความรูที่
มีเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
 ดังนั้น เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมท้ังสถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดเล็งเห็นถึงโอกาสของการจัดการความรูเพื่อใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และเปนการยกระดับการ
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู
การจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น ระหวางวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ 2559                 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสิ้นจํานวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรู ในการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาผลติบณัฑติใหมคีวามพรอมในศตวรรษที ่21 และเปนแนวทางสงเสรมิในการพฒันามหาวทิยาลยั/สถาบัน 
ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีกิจกรรมดังนี้
 1.การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
   ภาคบรรยายและโปสเตอร
 2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี 7 ชุมชนนักปฏิบัติ
 3.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูที่มีประสบการณ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4.นิทรรศการแสดงผลงานจากเครือขายการจัดการความรู

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานกลาวเปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรูมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศกึษาและสถาบนับณัฑติพฒันศลิป ครัง้ที ่9 และปาฐกถาในหัวขอ 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ขอเรียนเชิญครับ

คํากลาวรายงาน เปด/ปด
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คํากลาวรายงาน
พิธีปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)
ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------

เรียน  ทานประธานในพิธี คณาจารย ผูเขารวมประชุมสัมมนา ทุกทาน

 กระผมในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พฒันศลิป ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิง่ท่ีไดกรณุาใหเกียรติเปนประธานในพธิปีดการประชมุสมัมนาเครอืขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ในวันนี้
 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ เปนโครงการท่ีเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป ไดจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือขายการจัดการความรู ในการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษที่ 21 และเปนแนวทางสงเสริมใน
การพัฒนามหาวทิยาลยั/สถาบัน ในเครอืขายมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู ซ่ึงไดจดัขึน้ระหวางวนัท่ี 2 - 5 กมุภาพันธ 
2559 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้ 
ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 500 คน 
โดยมีกิจกรรมดังนี้
 1. การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ภาคบรรยายและโปสเตอร
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี 7 ชุมชนนักปฏิบัติ
 3. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูที่มีประสบการณ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. นิทรรศการแสดงผลงานจากเครือขายการจัดการความรู
 
 จากผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 3 วัน คณะทํางานไดประเมินการดําเนินโครงการในเบื้องตน 
พบวาบรรลตุามวตัถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไวทกุประการ และในการดาํเนนิงานสมัมนาในคร้ังนี ้มอีาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จํานวนทั้งสิ้น 28 คน 
ในโอกาสนีจ้งึใครขอเรยีนเชญิทานประธานไดกระทําพิธมีอบรางวลัและใบประกาศเกยีรติคณุแกอาจารย บคุลากร 
และนักศึกษา และกลาวใหโอวาท ตลอดจนกลาวปด โครงการในลําดับ ตอไป ขอเรียนเชิญครับ
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คํากลาวเปด
พิธีเปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)
ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------

เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง สถาบันการพลศึกษา
         และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูบริหาร คณาจารย ผูเขารวมประชุมสัมมนา ทุกทาน

 กระผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานเปดงานประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “ชุมชนนักปฏิบัติ 
สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ในวันนี้
 จากการรบัฟงคาํกลาวรายงาน นบัเปนสิง่ทีน่ายนิดเีปนอยางยิง่ทีเ่ครอืขายการจดัการความรู มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
จัดการความรูเพื่อใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน การศึกษาตอง
สอนใหสอดคลองกับความจริง และจะตองยกระดับการจดัการศกึษาในการผลติบณัฑติใหมคีวามรูและทกัษะแหง
ศตวรรษที ่21 เพือ่เปนแนวทางสงเสรมิในการพฒันามหาวทิยาลยั/สถาบัน ในเครอืขายมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู
 การประชมุสมัมนาในครัง้นี ้กระผมเชือ่มัน่วาผูเขารวมประชมุสัมมนาทกุทานจะไดรับประโยชนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากวิทยากรท้ังภาครัฐและเอกชน ความรูแนวทางปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับข้ันตอนวิธี
การกระบวนการจากชุมชนนักปฏิบัติไปเปนแนวทางในการพัฒนางานที่ทุกๆ ทานรับผิดชอบ และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาผูเขารวมประชุมสัมมนาทุกทาน จะนําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในศตวรรษที่ 21ตอไป
 บัดนี้ไดเวลาอันเปนมงคลฤกษแลว กระผมขอเปดการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ 
สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ณ บัดนี้

คํากลาวเปด/ปด
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คํากลาว 
พิธีปดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century)
ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------

เรียน   ผูบริหาร คณาจารย ผูเขารวมประชุมสัมมนา ทุกทาน

 วันนี้ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางยิ่งท่ีไดมาเปนประธานในพิธีปด การประชุมสัมมนาเครือขายการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 9 
“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ในวันนี้
 จากการเขารบัการประชมุสมัมนาตลอดระยะเวลาทัง้ 3 วัน ทกุทานคงจะเหน็ไดชดัเจนวาการจดัการความ
รูเปนทัง้ศาสตรและศลิป ท่ีวาเปนศาสตรก็เพราะวาจาํเปนตองใชฐานความรูทีห่ลากหลายมาใชในการปฏบิตัหินา
ที่  ที่วาเปนศิลปก็เพราะวาจําเปนตองประยุกตความรูทางวิชาการใชกับสถานการณตาง ๆ  เพราะสภาพการณใน
ความเปนจรงิไมมอีะไรท่ีแนนอนตายตวั   ตองใชเทคนคิกลยทุธในการปฏบิตัหินาที ่ดงันัน้ความรู ประสบการณและ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีทุก ทานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในคร้ังนี้ จึงเปนเพียงเศษเสี้ยวแหงองคความรูและศิลปะที่
จะนํามาใชในการดําเนินงาน การพัฒนาความรูจึงเปนเรื่องที่จะตองศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมมีวันสิ้นสุด 
จากสื่อตาง ๆ หรือ จากตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ และกิจกรรมที่ไดจัดในครั้งนี้ ถือไดวา ทุกทานไดรับโอกาส
ที่ดี ซึ่งผมหวังวาทุกทานจะไดใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานตอไปในอนาคต
 ผมขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณตอคณะผดูําเนินงาน และวิทยากร ที่กรุณาสละเวลาใหเกียรติมา
มอบความรูเปนวิทยาทานอันเปนประโยชนตอผูรวมการประชุมสัมมนา ขอแสดงความขอบคุณทุกทานท่ีไดเขา
รวมประชมุสมัมนาตัง้แตตนจนจบ และสงผลใหการดําเนนิโครงการเปนไปดวยความเรยีบรอย และบรรลุผลตาม
ที่ไดมุงหวังทุกประการ กระผม ถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานเคารพนับถือ 
ตลอดจนเดชะพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โปรด
ดลบนัดาลใหทกุ   ทานถงึพรอมดวยพลงัความคดิ พลงัปญญา พลงัแหงจติใจใฝด ีเพือ่เปนพลงัแหงการรงัสรรคส่ิง
ดงีามใหแกตนเอง มหาวทิยาลยั สงัคมและประเทศชาติ ขอใหทกุทานจงไดรับสัมฤทธผิลตามท่ีทกุ ทานไดมุงหวงั
ทุกประการ
 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปด โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการ
ความรู ในศตวรรษที่ 21”ณ บัดนี้
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สรุปรายชื่อผลงาน “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ใน

ศตวรรษที่ 21”
สรุปรายชื่อบทความ แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร  

"ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21" 
 

รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
การเรียนการสอนเพือ่พัฒนาบัณฑิต 
CoP1_01 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
นางจุฬาลักษณ์  สุทิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP1_02 เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
CoP1_03 เทคนิคการสอนโขน นางสาวชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

นายไชยอนันต์ สันติพงษ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP1_04 เทคนิคการสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ อ.กนกวรรณ  ง้าวสุวรณ 
ผศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ   

มทร.กรุงเทพ 

CoP1_05 การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน
การสอนทางด้านคหกรรมศาสตร์ 

ดร.กฤษณ์  สงวนพวก มทร.กรุงเทพ 

CoP1_06 สร้างบุญกุศล สร้างรายได้ ส าหรับ
นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนชัยมงคล
วิทย ์

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา มทร.ศรีวิชัย 

CoP1_07 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษท่ี 21 : 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ดร.โสภณ  ผลประพฤติ มทร.อีสาน 

CoP1_08 นวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถี
พอเพียงสู่การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

อ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ มทร.ศรีวิชัย 

CoP1_09 จักรพงษสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นางสาวอรวรรณ  มูสิกะ 
นางสาวธนสร  กิรัมย 

มทร.ตะวันออก 

CoP1_10 เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ ชฎาจันทร์  โชคนิรันดรชัย มทร.กรุงเทพ 
CoP1_11 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

PBL ในรูปแบบของวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ณกันต์วลัย วิศิฎศรี  มทร.ธัญบุร ี
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP1_12 บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ มทร.ศรีวิชัย 
CoP1_13 การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยระบบ 
การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.ชัชาล ศรีภักด ี
ธนาวุฒิ นิลมณี 

มทร.พระนคร 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

CoP2_01 การจัดการความรู้  เทคนิคการเขียน
ขอทุนวิจัย 

ดร.สุระชัย  สีบุบผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP2_02 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

นายกิตติศักดิ์  สินธุโคตร 
นางสาววัฒนิกา  บุญยวง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP2_03 การจัดการความรู้ : การสกัดโจทย์
วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการน าไปใช้
ประโยขน ์

รศ.ดร.รวีวรรณ  เด่ือมขัน
มณี 

มทร.สุวรรณภูมิ 

CoP2_04 การสนับสนนุงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ดร.สันติ  ไทยยืนวงษ ์ มทร.รัตนโกสินทร์ 

CoP2_05 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัยเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต 
ชุมชนสวนหลวง 1 

ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์  มทร.กรุงเทพ 

CoP2_06 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกั้ง
ต๊ักแตนใน จังหวัดตรัง 

อ.กันย์สิน ีพันธ์วนิชด ารง 
ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP2_07 รูปแบบการพัฒนาน้ าข้าวกล้องผสม
สมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการ
จัดการความรู้ใน ศตวรรษท่ี 21  
สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาค 
ตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา 
อ้าเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.ณรงค์  
โพธิ์พฤกษานันท์ 

มทร.พระนคร 
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP2_08 โครงการวิจัยทดสอบปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง 
นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว มทร.ล้านนา 

การบริการวิชาการ 

CoP3_01 การจัดการน้ าเสียโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ มทร.กรุงเทพ 

CoP3_02 ไตปลา วิถีชีวิตปักษ์ใต้จากท้องถิ่นสู่
ครัวโลก 

สุพัตรา  ค าแหง มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_03 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชน 

ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธา
นนท์ 

มทร.สุวรรณภูมิ 

CoP3_04 แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องแหวกร่อง ต้นข้าวเพื่อกลุ่ม
เกษตรกร 

รศ.อ านวยพศ ทองค า มทร.สุวรรณภูมิ 

CoP3_05 ศูนย์บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ ์ มทร.รัตนโกสินทร์ 

CoP3_06 แก๊สชีวภาพ พลังงานเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน 

นพดล โพชกาเหนิด มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_07 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อ
หิน 

มาโนช ข าเจริญ 
กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_08 การบูรณาการความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ในชุมชนบ้านปาก
คลอง 

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_09 ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคล่ือน 
MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 
กุลธิดา สายพรหม  

มทร.พระนคร 

CoP3_10 ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
 
 

จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร 
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP3_11 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร 

CoP3_12 การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน: ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน 

ปราโมทย์ เหลาลาภะ มทร.อีสาน 

CoP3_13 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
RMUTL Kids' Summer Camp 
courses 

นายวิษณุลักษณ์ ค ายอง มทร.ล้านนา 

CoP3_14 เทคนิคการท าตัวหนังสือจารึกลงบน
ผลิตภัณฑ์เซรามิก 

นายสิงหล วิชายะ มทร.ล้านนา 

CoP3_15 การทดสอบเคลือบสีน้ าตาลทอง นายสิงหล วิชายะ มทร.ล้านนา 

CoP3_16 เทคนิคการสร้างลวดลายเซรามิกด้วย
สีใต้เคลือบ 

ปริษา อดิศัยพัฒนะกุล  มทร.ล้านนา 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

CoP4_01 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุด
จตุเภรีศรีเชียงใหม่ 

นายจันทร์  แก้วจิโน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

CoP4_02 เพลงเรือ...เพลงแห่งคุ้งน้ า ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี 
นายจิระวุฒ ิ สาระธรรม 

มทร.สุวรรณภูมิ 

CoP4_03 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน 
(ASEAN Youth Camp) 

ดร.อาคีรา  ราชเวียง 
ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช 

มทร.รัตนโกสินทร์ 

CoP4_04 ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย นางเกษร  เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

CoP4_05 เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้าน
นาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

นางเกษร  เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

CoP4_06 รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
การบริหารจัดการ 

CoP5_01 การพัฒนากระบวนการการบริการ
ด้านธุรการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผู้รับบริการ 

นางจิราภรณ์  พันธ์สว่าง   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP5_02 การด าเนินงานกองทุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ฟ้าใส  สามารถ มทร.รัตนโกสินทร์ 

CoP5_03 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุน 

นายกิตติศักดิ์  สินธุโคตร  
นางสาววิชา  สุระเสียง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

CoP5_04 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อาคารสถานท่ี 

เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
สมโภชน์  กุลธารารมณ 

มทร.พระนคร 

CoP5_05 ความคิดเห็นของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการอ านาจขอผู้บริหาร 
ระดับรองอธิการบดีและคณบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นายอ านาจ  ใจค าฟู มทร.ล้านนา 

CoP5_06 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การให้บริการยานพาหนะใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นายอ านาจ  ใจค าฟู มทร.ล้านนา 

CoP5_07 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม
ผลการด าเนินงานด้านตัวชี้วัดงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาวเสงี่ยม  คืนดี มทร.ล้านนา 

CoP5_08 การศึกษาความพึงพอใจต่อชีวิตการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

นางสาวพัชรินทร์  จินตนา มทร.ล้านนา 

CoP5_09 การจัดการความรู้ ส าหรับสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
กรณีศึกษา กลุ่มงานอ านวยการ 

ว่าท่ีร้อยตรีรัชต์พงษ์   
หอชัยรัตน์ 

มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP5_10 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นางสาววรัญญา  กันทะ มทร.ล้านนา 

CoP5_11 การน าระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว 
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ ์ มทร.ล้านนา 

CoP5_12 การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์   มทร.ล้านนา 

CoP5_13 การประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   

นางสาวภาวิณี  ค าม่วง  มทร.ล้านนา 

CoP5_14 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสาร
บรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

นางมาลี  จินดาแก้ว มทร.ล้านนา 

CoP5_15 การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อ
สนับสนุนการท างานร่วมกันและการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้
บริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล 
คาเลนด้าร์ 
 

นางสาวสุพิชฌาย์  
ถาวรลิมปะพงศ์ 

มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP5_16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารต่อการจัดการความรู้
ในองค์กรกรณีศึกษา ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นายออมทรัพย์  อินกองงาม มทร.ล้านนา 

CoP5_17 การประเมินปญหาในการขอก าหนด
ต าแหนงทางวิชาการ ของคณะวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา 

นางสาวอุมาพร  เจริญธนา
กุล 

มทร.ล้านนา 

CoP5_18 แนวทางการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย 

นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส มทร.ล้านนา 

CoP5_19 การศึกษาระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาวณิชาพร  ธรรมสอน มทร.ล้านนา 

CoP5_20 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบ
และกลไกการสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาวกฤตติยา  สุรสิทธิ์ มทร.ล้านนา 

CoP5_21 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีว
รพจน ์ 

มทร.ล้านนา 

CoP5_22 การจัดการความรู้การประเมิน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 

นางสาวมัทนา  จุลเสวก มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP5_23 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากรอบ

แนวคิดระบบสารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษา กรณีศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาววราพร  สมมิตร มทร.ล้านนา 

CoP5_24 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

นายสุริยะ พิจารณ์  มทร.ล้านนา 

CoP5_25 การบูรณาการจัดการความรู้โดย
ความคิดหลายระบบเพื่อผลิตผล
งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ดร.ไพรพนัธ ์ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 

CoP5_26 การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD 
(Support for Human Resource 
Development) เพื่อการสนับสนุน
งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นางสาวนิรมล  ประเสริฐ
พงศ์กุล  

มทร.ล้านนา 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

CoP6_01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรณีศึกษา: กอง
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

นางสาวปิยะพร  ณรงค์ศักดิ์ มทร.ล้านนา 

CoP6_02 การจัดการความรู้พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นางสาวมัทนา จุลเสวก มทร.ล้านนา 

การพัฒนานักศึกษา 
CoP7_01 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัต

ลักษณ์นักศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 

นางสาวธนิณี นิติธรรม  มทร.ล้านนา 
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สรุปรายชื่อผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
สรุปรายชื่อบทความ แนวปฏิบัติที่ดีของแนวปฏบิัติที่ของนักศึกษา 

"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" 
 

รหัส ชื่อเร่ือง/ผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน สังกัด 
CoP8_01 นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน: 
เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูส าหรับกลุ่ม
อนุรักษ์และแปรรูปสาคู อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

นายนที  ชุมคง 
นายชัยวัฒน ์ หลงละเลิง 
ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_02 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง 

นางสาวศิริวรรณ  สาราช  
นางสาวเนตรนภา  พิทักษ์  
ดร.กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_03 ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิ
การในสังกัดมหานิกาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวอัจฉรา อ่องไล่  
นายธีรวัฒน์ แก้วสี 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_04 นวัตกรรมสร้างขยะ ให้เป็นทอง ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

นายชาญณรงค์ บุตรน ้าเพ็ชร 
นางสาวจุฑาทิพย์ พระเทพ 
นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง
นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล 

มทร.กรุงเทพ 

CoP8_05 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชนอย่างยั่งยืน 
: กรณีศึกษา ชุมชนดาวเรือง จังหวัด
สระบุรี 

นางสาวทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์
นายคมชาญ โชติวรอนันต์ 
นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ 

มทร.พระนคร 

CoP8_06 แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์ 
นายอินทนนท์ ศรีจ้าน      
ดร.ไพรพนัธ ์ ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 

CoP8_07 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เครื่องเขินชุมชนนันทา
ราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนิชานาถ จันทรา   
นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์  
ดร.ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต 

มทร.ล้านนา 

CoP8_08 การบูรณาการความรู้สู่ค่าย
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง 
นางสาวธีรดา ค าพันธ์ 

มทร.กรุงเทพ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ
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บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรู
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ผลการตอบรับสวนหนึ่งจาก Facebookผลการตอบรับส่วนหนึ่งจาก Facebook 
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( Download )
ดาวนโหลดเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm
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