
คำกล%าวรายงาน 

CoP TALK: การส%งเสริมเผยแพร%ผลงานวิจัย ผลงานสร>างสรรค?นวัตกรรม  

และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 

เวลา 09.00 น. เปTนต>นไป 

ผ%านระบบออนไลน? Microsoft Teams 
------------------------------------- 

 

เรียน ท(านอธิการบดี อาจารย1 เจ2าหน2าที่และผู2สนใจทุกท(าน 

 

กระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ขอขอบคุณทุกท(านที่ได2สนใจเข2าร(วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู2 CoP TALK : การส(งเสริมเผยแพร(ผลงานวิจัย ผลงานสร2างสรรค1นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ผ(านระบบออนไลน1 MS.TEAM จำนวน

ทั้งสิ้น.......ท(าน  ในวันนี ้

โดยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู2 RMUTL KM CoP TALK 2564 มีวัตถุประสงค1

เพื่อส(งเสริมการจัดการความรู2 ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการเรียนรู2ระหว(างกันในการถ(ายทอดประสบการณ1และความรู2สู (บุคลากรทั้ง

มหาวิทยาลัย สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล(านี้ไปใช2ประโยชน1และประยุกต1ใช2ในหน(วยงาน

และองค1กร โดยในครั้งนี้ได2มีการนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากปcการศึกษาที่

ผ(านมา  ในเรื่อง 

• การวิจัยเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นโดยชุมชนมีส(วนร(วม  โดยมี ผศ.ดร.วิไลพร  

จันทร1ไชย อาจารย1ประจำคณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีเกษตร มทร.

ล2านนา น(าน เปhนผู2นำเสวนา 

• การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ1ในวารสารระดับด ี

โดย ผศ.เยาวนาถ  นรินทร1สรศักดิ ์อาจารย1ประจำคณะศิลปกรรมและ 



สถาปjตยกรรมศาสตร1 มทร.ล2านนา เปhนผู2ร(วมนำเสวนา 

และบันทึกการเสวนา โดย คุณมาลี  จินดาแก2ว เจ2าหน2าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

บัดน้ี ได)เวลาอันสมควรแล)ว กระผมขอเรียนเชิญท=านประธาน ให)เกียรติกล=าว

เป Cดกิจกรรม CoP TALK: การส %งเสร ิมเผยแพร%ผลงานวิจ ัย ผลงานสร >างสรรค?

นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกล%าวรายงาน 

CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให>เปTนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 

เวลา 13.00 น. เปTนต>นไป 

ผ%านระบบออนไลน? Microsoft Teams 
------------------------------------- 

 

เรียน ท(านอธิการบดี อาจารย1 เจ2าหน2าที่และผู2สนใจทุกท(าน 

 

กระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ขอขอบคุณทุกท(านที่ได2สนใจเข2าร(วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู2 CoP TALK : การผลิตบัณฑิตให2เปhนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ผ(านระบบออนไลน1 

MS.TEAM จำนวนทัง้สิ้น.......ท(าน  ในวันนี ้

โดยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู2 RMUTL KM CoP TALK 2564 มีวัตถุประสงค1

เพื่อส(งเสริมการจัดการความรู2 ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการเรียนรู2ระหว(างกันในการถ(ายทอดประสบการณ1และความรู2สู (บุคลากรทั้ง

มหาวิทยาลัย สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล(านี้ไปใช2ประโยชน1และประยุกต1ใช2ในหน(วยงาน

และองค1กร โดยในครั้งนี้ได2มีการนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากปcการศึกษาที่

ผ(านมา  ในเรื่อง 

• การจัดการความรู2 แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

โดย อาจารย1สวรรยา  หาญวงษา  อาจารย1ประจำคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร1 มทร.ล2านนา พิษณุโลก เปhนผู2นำเสวนา 

• การผลิตบัณฑิตให2เปhนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดย อาจารย1อรสา  

ธรรมสรางกูร  อาจารย1ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร1 มทร.ล2านนา 

เชียงราย เปhนผู2ร(วมนำเสวนา 



และบันทึกการเสวนา โดย โดย ดร.รดา  สมเขื่อน  อาจารย1ประจำคณะวิทยาศาสตร1และ

เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล2านนา  

บัดน้ี ได)เวลาอันสมควรแล)ว กระผมขอเรียนเชิญท=านประธาน ให)เกียรติกล=าว

เปCดกิจกรรม CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให>เปTนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ขอเรียนเชิญ

ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกล%าวรายงาน 

CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร?และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 

เวลา 13.30 น. เปTนต>นไป 

ผ%านระบบออนไลน? Microsoft Teams 
------------------------------------- 

 

เรียน ท(านอธิการบดี อาจารย1 เจ2าหน2าที่และผู2สนใจทุกท(าน 

 

กระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ขอขอบคุณทุกท(านที่ได2สนใจเข2าร(วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู2 CoP TALK : การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร1และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ(านระบบออนไลน1 MS.TEAM จำนวนทัง้สิ้น.......ท(าน  ในวันนี ้

โดยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู2 RMUTL KM CoP TALK 2564 มีวัตถุประสงค1

เพื่อส(งเสริมการจัดการความรู2 ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการเรียนรู2ระหว(างกันในการถ(ายทอดประสบการณ1และความรู2สู (บุคลากรทั้ง

มหาวิทยาลัย สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล(านี้ไปใช2ประโยชน1และประยุกต1ใช2ในหน(วยงาน

และองค1กร โดยในครั้งนี้ได2มีการนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากปcการศึกษาที่

ผ(านมา  ในเรื่อง 

• เทคนิคการให2บริการอย(างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู(ความเปhนเลิศ 

โดย คุณอุบลรัตน1  ขัณฑ1แก2ว เจ2าหน2าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง  

มทร.ล2านนา  เปhนผู2นำเสวนา 

 

 

 



• การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดิจิตอลเพื่อการสืบค2น 

อย(างมีประสิทธิภาพ โดย คุณจิรวัฒน1  แก2วรากมุข 

นักวิชาการคอมพิวเตอร1 ชำนาญการ สำนักส(งเสริมวิชาการและงาน 

ทะเบียน เปhนผู2ร(วมนำเสวนา 

และบันทึกการเสวนา โดย ว (าที ่ร 2อยตรีวรกมล สันชุมภู น ักว ิชาการคอมพิวเตอร1                

กองนโยบายและแผน 

  

บัดน้ี ได)เวลาอันสมควรแล)ว กระผมขอเรียนเชิญท=านประธาน ให)เกียรติกล=าว

เป Cดกิจกรรม CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบ ัต ิงาน เพ ื ่อตอบสนอง

ยุทธศาสตร?และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญครับ 
 


