




คำนำ 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา มีเป5าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู=องค?กรแห=งการเรียนรู3 
โดยได3มีการจัดทำแผนการจัดความรู3 ในการดำเนินงานจัดการความรู3ในองค?กร (Knowledge Management) 
ของมหาวิทยาลัยให3สอดคล3องวิสัยทัศน?และเปVนไปตามแผนยุทธศาสตร?ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู3 
ที่มีอยู=ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ=ายทอดไปสู=บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย=างเปVนระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเปVนแนวปฏิบัติท่ีดี    

มหาวิทยาลัย จึงได3รวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ (Good Practices) ประจำปiการศึกษา 2563 จากทุก
หน=วยงาน ใน 3 ประเด็นองค?ความรู3 คือ องค?ความรู3ในการผลิตบัณฑิตให3เปVนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ องค?ความรู3ใน
การส=งเสริมเผยแพร=ผลงานวิจัย ผลงานสร3างสรรค?นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
องค?ความรู3ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร?และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน   
43 เรื่อง ไว3ในเล=มนี้และหวังเปVนอย=างยิ่งว=า ผลงานเหล=านี้จะเปVนประโยชน? สามารถนำไปประยุกต?ใช3ในหน=วยงาน
และองค?กรอ่ืน ๆ ต=อไป 

 
 
 
 
       

         (ผู3ช=วยศาสตราจารย?เกรียงไกร  ธารพรศรี)  
      ผู3อำนวยการสถาบันถ=ายทอดเทคโนโลยีสู=ชุมชน 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู3ในองค?กร 
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องค$ความรู*ในการผลิตบัณฑิตให*เป9นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  
o รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal ท่ีส>งผลต>อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
o การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเนQนปฏิบัติการ (Hands-On) 
o การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ_ COVID-19 
o การจัดการเรียนการสอนออนไลน_ท่ีส>งผลใหQเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
o ขQอสอบออนไลน_โดยใชQโปรแกรม Microsoft Forms 
o แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

เขQาสู>ในระบบ 
o ทักษะการออกแบบส่ือสารสรรค_สำหรับการเรียนรูQออนไลน_ 
o การจัดการความรูQสำหรับแนวทางการจัดการเรียนรูQแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

ในสถานการณ_ไม>ปกติ 
o การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต>อเน่ือง ปuท่ี 2 

 
องค$ความรู*ในการสBงเสริมเผยแพรBผลงานวิจัย ผลงานสร*างสรรค$นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
o การส>งเสริมการเผยแพร>ผลงานวิจัย  

ผลงานสรQางสรรค_นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ 
o เทคนิคการเขียนโครงการอย>างไรใหQไดQทุน 
o รูปแบบ/กระบวนการถ>ายทอดความรูQจากงานวิจัยสู>ชุมชน 
o เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 
o การพัฒนาขQอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล>งทุนภายนอกและส>งเสริม 

การเผยแพร>ผลงานวิจัย ผลงานสรQางสรรค_ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

o การเตรียมตQนฉบับบทความวิชาการเพ่ือส>งตีพิมพ_ 
o เทคนิคการเขียนหัวขQอวิจัยเพ่ือพิชิตทุน 
o การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ_ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขQอมูล 

ในระดับดี 
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o แนวทางการเสริมสรQางความเขQมแข็งการทำงานวิจัยร>วมกับสถานประกอบการและชุมชน 
o แนวทางการเขียนขQอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล>งทุนภายนอก 

องค$ความรู*ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร$ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
o งานประจำสู>งานวิจัย 
o เทคนิคการเขียนคู>มือการปฏิบัติงาน 
o เทคนิคการสรQางเครือข>ายในการทำงาน 
o การจัดการขQอมูลภายในองค_กรเพ่ือการสืบคQนขQอมูลอย>างมีประสิทธิภาพ 
o แนวทางการปฏิบัติการเบิก-จ>ายเงิน ของงานคลังและพัสดุ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลQานนา พิษณุโลก 
o เทคนิคการประสานงานภายในหน>วยงาน 
o เทคนิคการเขียนแบบประเมินค>างาน ตำแหน>งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

ระดับชำนาญการ 
o การเขียนแบบประเมินค>างานและผลงานเพ่ือกำหนดระดับตำแหน>งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 

สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาป}ตยกรรมศาสตร_ 
o การจัดการความรูQวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
o กระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค>าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน_ 
o การแลกเปล่ียนเรียนรูQดQานสิทธิประโยชน_ของบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ  

“การย่ืนขอรับบำเหน็จบำนาญดQวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส_” 
o เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
o เทคนิคการวิเคราะห_ค>างาน เพ่ือกำหนดตำแหน>งท่ีสูงข้ึน 
o การพัฒนาดQานงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสู>แนวทางปฏิบัติท่ีดี 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีส>งผลต>อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
1.เจ&าของผลงาน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรL , คณะวิศวกรรมศาสตรL และคณะวิทยาศาสตรLฯ 
2.สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลRานนา เชียงราย 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ R  ดRานการผลิตบัณฑิต 
   £  ดRานการวิจัย 

£  ดRานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 ประเด็นความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนN 
    1) สุ>มเรียกช่ือ บ>อยๆ ป\องกันการออนไลนLท้ิงไวR มอบหมายแบบฝ̀กหัดท่ีสอดคลRองกับเน้ือหาท่ีสอน 

2) response ระหว>างชั้นเรียน มีการแสดงความสนใจในประเด็นที่ชั้นเรียนตRองการแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี
อาจเปgนเฉพาะเสียงก็ยังดี หากการเปiดกลRองทำเกิดปkญหาดRานค>าใชRจ>ายอินเตอรLเน็ต  

3) สื่อการสอนประเภทแบบจำลองที่เปgนสามมิติที่ผู RสอนใชRในการสาธิต เพราะเทคนิคดังกล>าวจะ
สามารถดึงความสนใจของนักศึกษาใหRดูมากกว>าการสอนแบบปล>อยไฟลLใหRไปศึกษาเอง  

4) สัญญาณอินเตอรLเน็ต , อุปกรณL/สื่อการสอนในการเรียนการสอน , สภาพแวดลRอมที่เหมาะสมท้ัง
ผูRเรียนและผูRสอน และการเตรียมความพรRอม ทักษะการแกRปkญหาเฉพาะหนRาของครูผูRสอน 

5) พฤติกรรมของผูRเรียน ไดRแก> นักศึกษาสามารถตอบคำถามในชั้นเรียนไดR , นักศึกษาสามารถทำงาน
แบบฝ`กหัดในแต>ละหน>วยการเรียนรูRไดRอย>างถูกตRอง , นักศึกษาสามารถประยุกตLความรูRในแต>ละหน>วยการ
เรียนรูRดRวยงานมอบหมายประจำรายวิชา 
 6) การสรRางกระบวนในการเรียนการสอนท่ียืดหยุ>น ไม>ใหRเกิดภาวะความเครียดทั้งผูRสอนและผูRเรียน 
การสรRางเนื้อหาที่เช>น ผูRสอนมีคลิปบรรยายเนื้อหาที่สำคัญใหRนักศึกษาเขRาไปฟkงซ้ำหรือทบทวน การมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสม เปgนตRน 
 7)  การสรRางเน้ือหาการเรียนการสอนใหRกระชับ ชัดเจน สามารถเรียนรูRไดRง>าย  

8)  การติดต>อ ส่ือสาร การติดตาม การใหRคำปรึกษาอย>างสม่ำเสมอระหว>างอาจารยLและนักศึกษา การ
กำหนดเวลาในมีการส>งงานเปgนระยะๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตRอง เพื่อลดปkญหาความกดดันในช>วงปลายภาค
การศึกษา 

9)  อุปกรณLการรับ-ส>งท่ีมีคุณภาพ  สัญญาณการรับส>งท่ีมีคุณภาพ ไม>ขาดตอน 
10)  ความสามารถของผูRสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนL และความตั้งใจมุ>งมั่นของ

ผูRเรียน 
11) ดRานอุปกรณL ไดRแก> คอมพิวเตอรL โทรศัพทLมือถือ สัญญาณอินเตอรLเน็ต 
สรุป การสอนออนไลนLจะสำเร็จไดRจะตRองมีความพรRอมทั้งในเรื่องอุปกรณL สัญญาณอินเตอรLเน็ต และ

ความตั้งใจทั้งสองฝ}าย (ฝ}ายผูRสอนและฝ}ายผูRเรียน) รวมถึงสื่อการสอน/วิธีการสอนที่จะกระตุRนใหRผูRเรียนมีความ
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สนใจและมีส>วนร>วมในการเรียนอยู>ตลอดเวลา หากเพียงแต>ขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็ไม>สามารถทำใหRการสอน
ออนไลนLประสบความสำเร็จไดR 

 
5.ความเปPนมา  (ปQญหา วัตถุประสงคN เปUาหมาย) 

 การจัดการความรู R  (Knowledge Management : KM) เปgนกลไกที่สำคัญประการหนึ่งที ่ทำใหR
องคLกรสามารถรวบรวม วิเคราะหL และสังเคราะหL ความรูRที่เกิดขึ้น และสะสมอยู>ในองคLกรเพื่อแพร>กระจาย
ความรูRดังกล>าวไปใชRในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคLกรอย>างต>อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการของ
ปฏิสัมพันธLแห>งการเรียนรูRของบุคลากรและทีมงาน เพื่อใหRเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูRขึ้นในองคLกร การจัดการ
ความรูRจึงเปgนหัวใจสำคัญในการนำองคLกรไปสู>องคLกรแห>งการเรียนรูR 

ทักษะความรูR ความสามารถ และองคLความรูRในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ เปgนสิ่งจำเปgน
ต>อการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อใหRเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการจึงเปgนสิ่งจำเปgนต>อสถาบันการศึกษา  เพื่อใหRสถาบันการศึกษามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาใหRทัน
ต>อสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมปkจจุบัน และอนาคต 

ปkจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ส>งผลต>อระบบการศึกษาเปgนอย>างมาก ตั้งแต>เชื้อไวรัสเร่ิม
ระบาดในประเทศจีนปลายปÖที่แลRวจนถึงปkจจุบัน ประเทศไทยอยู>ในสถานการณLการระบาดเกิดขึ้นในช>วง
สถานศึกษาปiดภาคเรียน โดยในช>วงตRนเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหRเลื่อนวันเปiดภาคเรียนที่ 1 
ไปเปgนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต>างประเทศเพื่อเตรียมตัวใหR
พรRอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม>ที่สอดรับกับมาตรการป\องกันการระบาด พรRอมกับเตรียม
มาตรการต>างๆ เพ่ือป\องกันไม>ใหRผูRเรียนไดRรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป 

สิ่งแรกที่รัฐบาลตRองตัดสินใจ คือ การเปiด-ปiดสถานศึกษา แต>ผลของการปiดสถานศึกษาอาจไดRไม>คุRม
เสีย มาตรการเร>งด>วนที่รัฐบาลใชRเพื่อป\องกันการแพร>กระจายของเชื้อไวรัส คือ มาตรการกึ่งปiดเมือง (Semi-
lockdown) และมาตการเวRนระยะห>างทางสังคม (Social Distancing) สถานศึกษาจึงจำเปgนตRองถูกปiดไปดRวย
เพ่ือลดชองทางการแพร>เช้ือไวรัส  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลRานนา ประกาศเร่ืองแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอัน
เนื่องมาจากการแพร>ระบาดของโรคไวสัสโคโรนา 2019 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1) ถึง ประกาศ
เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูรRอน ปÖการศึกษา 2563 ในสถานการณLแพร>ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม> (ฉบับท่ี 2) ใหRมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลนL ตั้งแต>วันที่ 4 มกราคม 2564 จนถึง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยใหRเปgนไปตามวัตถุประสงคL
ผลลัพธLการเรียนรูRรายวิชา เวRนแต>กรณีมีความจำเปgนอย>างยิ่งที่ตRองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ตRอง
ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางป\องกันการแพร>ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย>างเคร>งครัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลRานนา เชียงราย ไดRจัดกิจกรรมการจัดการความรูR เรื่องรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนยุค New Normal  ที่ส>งผลต>อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปgนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนL ในสถานการณLการแพร>ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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6. วัตถุประสงคN 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนL ยุค New Normal ท่ีส>งผลต>อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
 
7. เปUาหมาย 

 อาจารยLผูRสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลRานนา เชียงราย 
 

8.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนNยุค New Normal  

ท่ีสdงผลตdอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
      1. วิธีการสอนออนไลนNท่ีอาจารยNใช&  
          1) วิธีการสอน   

แบบผสมผสาน สัดส>วน 40/60   
             เหตุผลท่ีเลือกใชR  
                  1. เน่ืองดRวยมีประกาศของมหาวิทยาลัยใหRดำเดินการสอนออนไลนLในช>วงแรกเปgน
แบบออนไลนL100% และหลัง สอบกลางภาคไปแลRวมีประกาศของเขตพ้ืนท่ีสามารถสอน on site ไดR จึงเกิด
การสอนท้ัง2 แบบ 

 2. เน่ืองจากเปgนวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติจำเปgนตRองมีการฝ̀กทักษะปฏิบัติจริงจึง
ตRองลงภาคปฏิบัติ 
 
         2.  โปรแกรมท่ีเลือกใช&ในการสอน     

     1) Microsoft team    
           เหตุผลท่ีเลือกใชR  

1. เปgนโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์อยู >แลRว ซึ ่งเปgนโปรแกรมที่ใชRงานง>าย 
สามารถสรRาง Teams ไดRหลายรูปแบบ มีฟkงกLช่ันการใชRงานหลากหลาย เช>น การอัพโหลดไฟลLส่ือการสอน การ
มอบหมายงาน การสอบออนไลนL การส>งงาน การแยกกลุ>มเรียนย>อย เปgนตRน สามารถสอนออนไลนLไดRไม>จำกัด
เวลา รวมถึงสามารถกดบันทึกการสอนไวRไดR เพ่ือใหRนักศึกษาเขRามาทบทวนเน้ือหารายวิชาไดRหลังจากจบคลาส 

2. มหาวิทยาลัยมีการอำนวยความสะดวกใหRใชR platform น้ีไดRฟรี น>าเช่ือถือ 
สามารถเพ่ิมผูRเรียนโดยคRนหารายช่ือนักศึกษาไดRอย>างสะดวก 

3. มีฟkงกLช่ันใหRเลือกใชRท่ีหลากหลายใชRงานง>าย ไม>ยุ>งยาก ครอบคลุมความตRองการ
ใชRงานของผูRสอนไดRอย>างครบถRวน อีกท้ังยังไม>จำกัดระยะเวลาในการเปiดการประชุมในแต>ละคร้ัง แต>อาจจะติด
ปkญหาในบางคร้ังสำหรับการบันทึกการประชุมท่ีลRมเหลว 
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4. ผูRเรียนเขRาถึงง>าย ใชRงานง>าย และสรRางความสนใจในการเรียนการสอน 
5. ไม>จำกัดเวลา และเปgนซอฟตLแวรLลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

 

                 4) Facebook      
เหตุผลท่ีเลือกใชR  

1. ผูRเรียนเขRาถึงง>าย ใชRงานง>าย และสรRางความสนใจในการเรียนการสอน 
2. ใชRเปgนช>องทางการติดต>อส่ือสาร นัดหมาย พูดคุยกับนักศึกษา  

   3. เปgน application ท่ีนักศึกษาส>วนใหญ>ใชR ทำใหRการติดต>อส่ือสารนักศึกษาทำไดR
เร็วกว>าช>องทางอ่ืน ๆ 

 

5) youtube 
เหตุผลท่ีเลือกใชR  

1. ผูRเรียนเขRาถึงง>าย ใชRงานง>าย และสรRางความสนใจในการเรียนการสอน 
2. ใชRเปgนช>องทางในการเผยแพร>ส่ือการสอน คลิปบรรยาย ในแต>ละหัวขRอ เพ่ือใหR

นักศึกษาสามารถเขRาไปศึกษาเพ่ิมเติม ส>วนใหญ>ใชRอธิบายทฤษฏี  เฉลยกรณีศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขRาไป
ฟkงซ้ำไดR 
 
        3. เคร่ืองมือ/อุปกรณNท่ีใช&ในการสอน 
         1) Computer    2)  หูฟkง  3) แทปเลท    4)  smalltalk    5)  microphone 

6) โทรศัพทLมือถือ  7) กลRอง   8) สัญญาณอินเตอรLเน็ต 
 

      4. การวางแผนเตรียมการสอนออนไลนN 
       4.1 ระยะเตรียมการสอน 

1)  วิธีการนัดหมายนักศึกษา (เช>น ในกลุ>ม Line , Facebook กลุ>มปiด ฯลฯ) 
                  - นัดหมายผ>าน Microsoft team 
            - มีการนัดหมายนักศึกษาผ>านกลุ>ม Line 

- นัดหมายทางกลุ>ม Facebook กลุ>มปiด 
- อัดคลิปวีดีโอส>วนท่ีเปgนเน้ือหา ทฤษฎี อัพโหลดลงใน YouTube Chanel ส>งลิงคL

ใหRนักศึกษาเขRาไปฟkงและศึกษามาล>วงหนRา พรRอมมอบหมายกรณีศึกษาก>อนเขRาช้ันเรียน 
- การสอน On-Site : กระดานไวทLบอรLด ปากกาไวทLบอรLด คอมพิวเตอรL สัญญาณ

อินเตอรLเน็ต กระดาษปรูùฟ ปากกาเคมี โพสอิท บอรLดเกม 
                   2) วิธีการกำหนดแบบฝ̀กหัด และการมอบหมายงาน  

- ใหRส>งงานกิจกรรมเคล่ือนไหวทางกลุ>ม line 
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- อัพโหลดไฟลLแบบฝ̀กหัด และการมอบหมายงาน เขRาในระบบ Microsoft team 
แลRวใหRนักศึกษาดาวนLโหลดเพ่ือทำแบบฝ̀กหัด และงานท่ีมอบหมายใหR พรRอมท้ังกำหนดวัน เวลาท่ีตRองส>งงาน 

- เม่ือนักศึกษาทำแบบฝ̀กหัด และงานท่ีมอบหมายแลRว ใหRนักศึกษาอัพโหลดไฟลL 
โดยสรRางโฟเดอรLเปgนช่ือของตนเอง 

- อาจารยLทำการตรวจทำแบบฝ̀กหัด และงานท่ีมอบหมายใหRกับนักศึกษา 
- ทำการช้ีแจง แนะนำ แบบฝ̀กหัด และงานท่ีมอบหมายใหRกับนักศึกษา ในการสอน

คร้ังถัดไป 
- อัพโหลดไฟลLแบบฝ̀กหัด และการมอบหมายงาน เขRาในระบบ Microsoft team 

แลRวใหRนักศึกษาดาวนLโหลดเพ่ือทำแบบฝ̀กหัด และงานท่ีมอบหมายใหR พรRอมท้ังกำหนดวัน เวลาท่ีตRองส>งงาน 
                  3) เทคนิคท่ีจะใชRในการสอน 

- Power point อัพโหลดข้ึนไมโครซอฟตLทีมประกอบการบรรยายออนไลนL พรRอมมีการถาม
ตอบเปgนช>วงๆ 
   -โดยรูปมีการสอนในลักษณะบรรยาย มีการใชRแทปเลตในการแสดง PowerPoint โดยการ
เขียนดRวยปากกาแทปเลตแสดงจุดเนRนสำหรับหลักการของบทเรียนและการคำนวณ และมีบางช>วงที่มีการใหR
นักศึกษาดูคลิปวีดีโอ และวิพากษLในประเด็นท่ีน>าสนใจตามหัวขRอท่ีสอน   
   - การเตรียมสื่อวีดีโอที่เปgนวิธีการทดลองและสาธิตผลการทดลองมีการจัดฉากสีขาวจำลอง
การทดลองในหRองปฏิบัติการที่มีการจัดสภาพแวดลRอมใหRสว>างเพื่อใหRเห็นผลการปฏิบัติการที่ชัดเจน มีดสนตัด
ต>อวีดีโอผ>าน application imov และนำมาเรียบเรียงใน PowerPoint เพ่ือใชRเปgนส่ือการสอน 

- การสอนในช>วงแรกหลังเช็คความพรRอมของนักศึกษาแลRวจะมีการบรรยายสรุปหลักการของ
บทปฏิบัติการวิธีการทดลอง และวิธีการบันทึกผลในใบงานโดยสังเขป สำหรับปฏิบัติการท่ีมีหลายตอนจะมีการ
บรรยายสรุปแทรกเปgนระยะสลับกับการใหRเวลานักศึกษาสำหรับการดูสื่อการสอนที่จัดเตรียมไวRใหR สำหรับบท
ปฏิบัติการที่มีการแสดงแบบจำลองโครงสรRางผลึกจะมีการสาธิตผ>าน VDO conference แบบ real time 
เพ่ือใหRนักศึกษาติดตามไดRง>าย  

- การอภิปรายกลุ>มการเรียนรูRร>วมกัน  (collaborative learning-group discussion) 
- การเรียนรูRดRวยโครงการ (Project-Based learning)  
- การสอนโดยยึดผูRเรียนเปgนศูนยLกลางเนRนการมีส>วนร>วมของผูRเรียน การกลRาแสดงออก 
- การสอนโดยยึดผูRเรียนเปgนศูนยLกลางเนRนการมีส>วนร>วมของผูRเรียน การกลRาแสดงออก 

               - การใชR Game based Learning โดยการใชR Kahoot มาช>วยทดสอบก>อนเรียนและหลัง
เรียน 
                - การเรียนในหRองเนRนการมีส>วนร>วมและการลงมือปฏิบัติจริง 
  - การทบทวนความเขRาใจดRวยการถามตอบ ในช้ันเรียน 
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  - การทบทวนความรูRดRวยการมอบหมายแบบฝ`กหัดในแต>ละหน>วยการเรียนรูR ประยุกตLใชRงาน
ความรูRในแต>ละหน>วยการเรียนรูRดRวยงานมอบหมายประจำรายวิชา 

- ใชRเทคนิคการต้ังคำถามใหRนักศึกษาตอบเปgนรายบุคคล เพ่ือกระตุRนใหRนักศึกษามีความต้ังใจ
และเทคนิคการนำเสนองานประจำสัปดาหL 

- บรรยาย  อธิบายกรณีศึกษาตัวอย>างผ>าน Microsoft Team พรRอมมีการถามตอบเปgนช>วงๆ 
ในช>องแชท และใหRนักศึกษาพิมพLตอบคำถาม 
   - เขRาเรียนในชั้นเรียน มอบหมายกรณีศึกษาใหRนักศึกษาฝ`กปฏิบัติ และนำมาอภิปรายในช้ัน
เรียน โดยสุ>มตัวแทนในการมาอธิบายและตอบคำถาม    

- การอภิปรายกลุ>มการเรียนรูRร>วมกัน  (collaborative learning-group discussion) 
- สรRางกลุ>มใน MS Teams และส>งลิงคLการเขRา Teams ใหRแก>นักศึกษาผ>านทาง Facebook 

และMessenger กลุ>มรายวิชา 
- เตรียมส่ือการสอน PowerPoint อัดคลิปวีดีโอ และการมอบหมายงาน (Assignment) และ

อัพโหลดไฟลLลงใน MS Teams 
 
         4.2 ระยะดำเนินการสอน 
             1) วิธีการเช็คความพรRอมของนักศึกษา  (เช>น นักศึกษารายงานตัว บอกช่ือ บอกรหัสนักศึกษา) 

- เช็คความพรRอมของนักศึกษา   ประมาณ 5-10 นาที 
- เรียกช่ือใหRนักศึกษาขานช่ือในหRองแชท ms team ก>อนเขRาสู>บทเรียน  

   - ตรวจสอบจากรายช่ือท่ีเขRาช้ันเรียนในช>องแชทเพ่ือตรวจทานว>ามีใครเขRามาแลRวบRางและมี
การขานช่ือสำหรับคนท่ียังไม>ไดRเขRาหRองแชทเพ่ือเช็คความม่ันใจว>านักศึกษาตกหล>นหรือบางกรณีอยู>กับเพ่ือน  

- เปiดกลRองเช็คช่ือนักศึกษาและใหRนักศึกษาแสดงตัวตน พรRอมสอบถามถึงเน้ือหาท่ีทำการ
เรียนการสอนไปแลRวในคาบก>อนหนRา 

          2) ช>องทางการส่ือสารอ่ืนๆ เพ่ือช>วยใหRผูRเรียนสามารถปรึกษาผูRสอนไดRตลอดเวลา 
- ช>องทางใหRนักศึกษาสอบถามส่ือสารผ>าน Facebook  Line  E-mail และเบอรLโทรศัพทL

ส>วนตัว 
- ช>องทางใหRนักศึกษาติดต>อผ>านช>องทาง ms team chat และ ms team post  

 

         3) การบันทึกไฟลL เพ่ือใชRสำหรับการทบทวนซ้ำ 
- บันทึกการสอนทุกสัปดาหLผ>านระบบ ms team นักศึกษาสามารถเขRาไปทบทวนไดRใน

หRองเรียน ms team        
  - บันทึกไฟลLวีดีโอสอน  เฉลยแบบฝ̀กหัด กรณีศึกษา หรือประเด็นท่ีซับซRอน เพ่ือใหRศึกษา
สามารถเขRาไปทบทวนไดRตลอดเวลา 
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         4) วิธีการสรRางแรงจูงใจผูRเรียน (การใหRคะแนนพิเศษ , การใหRรางวัล) 
- ใหRคะแนนการตอบคำถาม และการมีส>วนร>วมในการเสนอความคิดเห็น               

    - สุ>มถามนักศึกษาเปgนระยะตลอดช>วงการสอน โดยมีการใหRคะแนนจิตพิสัยเปgนโบนัส และมี
คะแนนพิเศษใหRสำหรับคำถามท่ีกล>าวถึงประเด็นสำคัญของปฏิบัติการ 
              - มีการใชRกระด่ิงกระตุRนความสนใจนักศึกษาในภาวะท่ีช้ันเรียนเงียบ และมีการสุ>มถามเปgน
รายบุคคลเพ่ือใหRนักศึกษามีความต่ืนตัวในระหว>างการเรียน  

- ใหRคะแนนสำหรับการส>งงานเร็ว และตรงเวลา 
- ใหRคะแนนในแต>ละส>วนของการประเมิน เช>น คะแนนเขRาเรียน คะแนนแบบฝ̀กหัด คะแนน

งานท่ีมอบหมาย คะแนนการนำเสนอ คะแนนการมีส>วนร>วมในการเรียนและการนำเสนอ และคะแนนสอบ 
เปgนตRน 

       4.3 ระยะประเมินผล 
         1) ช>องทาง  วิธีการส>งงาน การตรวจงาน วิธีการทำแบบทดสอบ  วิธีการทดสอบ  

- ส>งไฟลLงานเปgน PDF, ส>ง Hard-copy หนRาหRองโดยดำเนินการตามมาตรฐานโควิด-19 
- ส>งงาน ตรวจงาน ผ>านทาง ms team ประจำสัปดาหL และการทดสอบ upload ไฟลLผ>าน

ระบบ ms team ใหRนักศึกษา download ไปทำและส>งไฟลLผ>าน ms team               
- ในการเรียนภาวะปกติมีการทดสอบก>อนเรียนในรูปแบบ kahoot และการทดสอบย>อย

แบบอัตนัย  
- ในภาวะออนไลนL มีการทดสอบหลังเรียนโดยใชR quizizz ควบคู>กับการสอบแบบ ms form 

ท่ีออกแบบเปgน quiz ผ>านรูปแบบ assignment  
  - มีการโพสตLใบงานปฏิบัติการใน MS assignment เพ่ือใหRนักศึกษาลอกลงสมุดหรือปร้ินทL
เตรียมไวRก>อนคาบเรียน และมีการกำหนดใหRส>งภายในวันท่ีสอนโดยใหRถ>ายรูปใบงานท่ีบันทึกผลจากการสังเกต
ใน PowerPoint ส่ือการสอนท่ีเตรียมไวRใหR และมีการตรวจงานโดยการดึงขRอมูลเพ่ือตรวจคะแนนดRวยการเรียก
ไฟลLท่ีนักศึกษาแนบส>งในระบบดูจากคอมและบันทึกคะแนนในระบบเปgนรายคนไป 
  - การออกแบบดRวย ms form เปgนปรนัย 8 ขRอต>อปฏิบัติการที่มีการเรียนแบบออนไลนLและ
ส่ังงานใหRระบบปล>อยชุดแบบทดสอบเปgน quiz โดยมีการกำหนดเวลาใหRนักศึกษาทำใชRเวลา 30 นาที 

- การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย การมีส>วนร>วมในการเรียน และการสอบ (ออนไลนL) 
ผ>านโปรแกรม MS Teams 

- การสอบมีทั้งแบบอัตนัย และปรนัย (ใชRโปรแกรมสลับคำถามและคำตอบไม>ใหRขRอคำถาม
ของนักศึกษาคนตรงกัน) โดยใหRนักศึกษาเปiดกลRองในขณะทำขRอสอบ ผ>านโปรแกรม MS Teams 

- อัพไฟลLขRอสอบไวRล>วงหนRา โดยตั้งเวลาในการเริ ่มทำขRอสอบและเวลาสิ้นสุดในการทำ
ขRอสอบ  
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู&ออนไลนN/ออฟไลนN   
     5.1 การจัดสภาพแวดลRอม  

- การเรียนออนไลนLใชRหRองเรียนปกติในการเขRาสอนโดยพ้ืนหลังเปgนกระดานเพ่ือใหRเกิด
บรรยากาศเหมือนการเรียนปกติในหRอง            
    - เลือกใชRหRองเรียนเปgนตำแหน>งการสอนแบบออนไลนL โดยใชRหRองท่ีไม>มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหRไดRสภาพแวดลRอมท่ีเงียบสงบ ในคาบสอนจะมีการแสดงสไลดLสอนพรRอมท้ังเปiดกลRองของผูRสอน
เพ่ือใหRนักศึกษาไดRเห็นการสาธิตแบบจำลองโครงสรRางอะตอมไดRชัดเจน หรือใหRเห็นการสาธิตส่ือการสอนอ่ืนๆ
แบบบรรยากาศจริง  

- ครูสอนในหRองเรียนและมีการเปiดกลRองเพ่ือสรRางบรรยากาศการสนทนาแบบ face to face 
พรRอมท้ังมีการซักถาม พูดคุยกับนักศึกษาเปgนระยะๆ 

- ใชRการพูดคุยเปgนกันเองมีส>วนร>วม และทำงานเปgนทีม 
- จัดพ้ืนท่ีในการเรียนการสอนออนไลนLโดยเนRนไม>ใหRมีเสียงรบกวนจากภายนอก จัดเตรียม

อุปกรณLคอมพิวเตอรL กลRอง ไมโครโฟน อินเตอรLเน็ต ใหRพรRอม เพ่ือใหRผูRเรียนไดRรับเสียงและภาพท่ีชัดเจน 
- ทำการสอนในหRองเรียนตามคาบสอนในตารางสอน มีการเช็คช่ือก>อนเร่ิมเรียน ผูRสอนเปiด

กลRองตลอดเวลาและใหRผูRเรียนเปiดกลRองเช>นกัน เพ่ือใหRเห็นสภาพแวดลRอมในการเรียนของนักศึกษาดRวย 
นอกจากน้ี ยังมีการถามตอบท้ังแบบใหRนักศึกษาตอบในช>องแชท และตอบดRวยเสียง 

- การสอน On-Site  สำหรับการจัดการสอนแบบออฟไลนL ทำการสอนภายในหRองเรียน โดย
การใชRวิธีการบรรยาย ทำแบบฝ̀กหัดภายในหRองเรียน และกิจกรรมอ่ืน เช>น การนำบอรLดเกมมาช>วยในการ
เรียนรูRของนักศึกษา เปgนตRน 

- การเรียนแบบออฟไลนL จัดใหRมีหRองเรียนท่ีสะอาด อากาศถ>ายเทสะดวก มีพ้ืนท่ีเพียงพอใหR 
นักศึกษาสามารถน่ังเรียนแบบเวRนระยะห>าง  มีแสงสว>างท่ีเพียงพอและมีสัญญาณอินเตอรLเน็ตท่ีครอบคลุม
เพ่ือใหRนักศึกษาไดRใชRคRนควRาในระหว>างเรียน 
 

           5.2 กิจกรรมการมีส>วนร>วมของผูRเรียน   
- ต้ังคำถามนักศึกษาตอบเปgนรายบุคคลตามการสุ>ม เช>นเดียวกับการแสดงความคิดเห็น และ

ใหRนักศึกษามีเวลาคิดหาคำตอบ 
- เปiดโอกาสใหRนักศึกษาถามหลังจากบรรยายบทเรียน / เม่ือจบหัวขRอย>อย เพ่ือใหRนักศึกษามี

ความเขRาใจในการบันทึกบทปฏิบัติการ กำหนดใหRนักศึกษาเปiดกลRองเปgนรายคนตอนทRายคาบเรียนและแสดง
แบบบันทึกใบงานปฏิบัติการเพ่ือใหRนักศึกษากระตือรือรRนและใชRเวลาในช้ันเรียนเพ่ือบันทึกและคำนวณจากผล
ปฏิบัติการจากส่ือการสอนใหRไดRมากท่ีสุด  

- ใชRคำถามนำเขRาเร่ืองท่ีจะเรียน  
- ใชRส่ือทาง you tube นำเขRาสู>บทเรียน 
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- นักศึกษาสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นไดRตลอดเวลาของเรียน หรือสามารถสอบถาม
แสดงความคิดเห็นหลังจากการเรียนไดR 
  - การสอน On-Site กิจกรรมท่ีใหRนักศึกษามีส>วนร>วม คือ 
  - นักศึกษาสามารถยกมือเพ่ือถามในส่ิงท่ีไม>เขRาใจไดRทันที 
  - ใชRวิธีการต้ังคำถามเพ่ือใหRนักศึกษาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  - ต้ังประเด็นข้ึนมาเพ่ือใหRนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต>อเน่ืองกันไป 
  - ใชRบอรLดเกมช>วยในการเรียนรูR แลRวใหRนักศึกษาสะทRอนส่ิงท่ีไดRเรียนรูR โดยการใชRวิธีการเขียน
ลงในโพสอิท โดยใชRเทคนิค I wish, I like, I learn 

6. การวัดและประเมินผล 
        6.1 วิธีการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคLของรายวิชา   

1) ขRอสอบกลางภาค ออกขRอสอบใหRเปgนเชิงวิเคราะหL หรือการประยุกตLใชRงาน เพ่ือใหR
สามารถเปiดตำราประกอบไดR และใหRเขียนคำตอบลงในกระดาษพรRอมถ>ายรูปส>งในแชทส>วนตัวพรRอมระบุช่ือ 
เวลาท่ีส>ง 

2) ทดสอบเก็บคะแนนย>อยเม่ือเรียนไดRครบทุก 3 บทเรียน และการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค รวมถึงการนำเสนองานภาคปฏิบัติผ>าน ms team และหนRาช้ันเรียน 
  - สอบปฏิบัติในหRองปฏิบัติการ ใชRขRอสอบคนละชุด ไม>ซ้ำกัน 

- การถามตอบเพื่อตรวจทานความเขRาใจนักศึกษา การจัดการทดสอบย>อยเพื่อวัดผลราย
หัวขRอในรูปแบบของ ms assignment มีการออกแบบขRอสอบหลายชุดมอบหมายใหRนักศึกษาและไม>ไดRระบุว>า
แต>ละคนใครบRางจะไดRชุดไหนเพ่ือลดโอกาสในการลอกกัน 

- การถามตอบแบบ face to face, วัดจากร>องรอยการบันทึกผลในใบงาน และในการทดสอบ
ปลายภาคมีการสอบโดยมีขRอสอบแบบอัตนัยใชRรูปแบบการสอบในช้ันเรียน (onsite) 
   - การทำโปรเจคในรูปแบบวิดีโอ และนำเสนองาน 

- การส>งงานหลังเรียน และเก็บคะแนนย>อยประจำบท 
- การทดสอบผ>านโปรแกรม Quizziz  และ Kahoot 

 - มอบหมายงานเพื่อใหRนักศึกษานำเสนอเปgนรายบุคคลแบบ face-to-face และตอบคำถาม
ท่ีผูRสอนสอบถามจากงานท่ีนักศึกษาทำอย>างนRอย 3 คำถาม และตามรูปแบบท่ีสนใจ 
  - ขRอสอบย>อย และขRอสอบปลายภาค ตามเน้ือหารายวิชาท่ีมีลักษณะเปgนขRอสอบอัตนัย และ
เปgนการวิเคราะหL 
 

6.2 วิธีการประเมินความพึงพอนักศึกษาต>อการสอน   
- หลังจากช>วงท่ีกลับมาเรียนตามปกติ (onsite) มีการใหRนักศึกษาประเมินการจัดการเรียน

การสอนผ>านช>องทางออนไลนLโดยการเขียนลงในกระดาษ A4  โดยการใหRเขียนอธิบายตามท่ีนักศึกษารูRสึกตาม
อิสระ  
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   - การสอบถามจากนักศึกษาโดยตรงระหว>างพักช>วงใหRนักศึกษาจดบันทึกผลการปฏิบัติการ
จากส่ือการสอน และแบบประเมินผูRสอนตามระบบงานทะเบียน  
  - ใชRเทคนิค I wish, I like, I learn เพ่ือสะทRอนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตdาง ๆ ได&แกd เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปPนแบบอยdางท่ีดี
ให&กับหนdวยงานตdาง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงคุณภาพ    
 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนL 

 
 7.2  เชิงปริมาณ    
  รูปแบบ และโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนL 
 
8. ปQจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปPนข&อๆ) 
  1) สุ>มเรียกช่ือ บ>อยๆ ป\องกันการออนไลนLท้ิงไวR มอบหมายแบบฝ̀กหัดท่ีสอดคลRองกับเน้ือหาท่ีสอน 

2) response ระหว>างช้ันเรียน มีการแสดงความสนใจในประเด็นท่ีช้ันเรียนตRองการแลกเปล่ียน ท้ังน้ี
อาจเปgนเฉพาะเสียงก็ยังดี หากการเปiดกลRองทำเกิดปkญหาดRานค>าใชRจ>ายอินเตอรLเน็ต  

3) ส่ือการสอนประเภทแบบจำลองท่ีเปgนสามมิติท่ีผูRสอนใชRในการสาธิต เพราะเทคนิคดังกล>าวจะ
สามารถดึงความสนใจของนักศึกษาใหRดูมากกว>าการสอนแบบปล>อยไฟลLใหRไปศึกษาเอง  

4) สัญญาณอินเตอรLเน็ต , อุปกรณL/ส่ือการสอนในการเรียนการสอน , สภาพแวดลRอมท่ีเหมาะสมท้ัง
ผูRเรียนและผูRสอน และการเตรียมความพรRอม ทักษะการแกRปkญหาเฉพาะหนRาของครูผูRสอน 

5) พฤติกรรมของผูRเรียน ไดRแก> นักศึกษาสามารถตอบคำถามในช้ันเรียนไดR , นักศึกษาสามารถทำงาน
แบบฝ̀กหัดในแต>ละหน>วยการเรียนรูRไดRอย>างถูกตRอง , นักศึกษาสามารถประยุกตLความรูRในแต>ละหน>วยการ
เรียนรูRดRวยงานมอบหมายประจำรายวิชา 
 6) การสรRางกระบวนในการเรียนการสอนท่ียืดหยุ>น ไม>ใหRเกิดภาวะความเครียดท้ังผูRสอนและผูRเรียน 
การสรRางเน้ือหาท่ีเช>น ผูRสอนมีคลิปบรรยายเน้ือหาท่ีสำคัญใหRนักศึกษาเขRาไปฟkงซ้ำหรือทบทวน การมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสม เปgนตRน 
 7)  การสรRางเน้ือหาการเรียนการสอนใหRกระชับ ชัดเจน สามารถเรียนรูRไดRง>าย  

8)  การติดต>อ ส่ือสาร การติดตาม การใหRคำปรึกษาอย>างสม่ำเสมอระหว>างอาจารยLและนักศึกษา การ
กำหนดเวลาในมีการส>งงานเปgนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตRอง เพ่ือลดปkญหาความกดดันในช>วงปลายภาค
การศึกษา 

9)  อุปกรณLการรับ-ส>งท่ีมีคุณภาพ  สัญญาณการรับส>งท่ีมีคุณภาพ ไม>ขาดตอน 
10)  ความสามารถของผูRสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนL และความต้ังใจมุ>งม่ันของ

ผูRเรียน 
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11) ดRานอุปกรณL ไดRแก> คอมพิวเตอรL โทรศัพทLมือถือ สัญญาณอินเตอรLเน็ต 
สรุป การสอนออนไลนLจะสำเร็จไดRจะตRองมีความพรRอมทั้งในเรื่องอุปกรณL สัญญาณอินเตอรLเน็ต และ

ความตั้งใจทั้งสองฝ}าย (ฝ}ายผูRสอนและฝ}ายผูRเรียน) รวมถึงสื่อการสอน/วิธีการสอนที่จะกระตุRนใหRผูRเรียนมีความ
สนใจและมีส>วนร>วมในการเรียนอยู>ตลอดเวลา หากเพียงแต>ขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็ไม>สามารถทำใหRการสอน
ออนไลนLประสบความสำเร็จไดR 
 
9. ปQญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตdอไป 
 อาจารยLผูRสอนไม>ใหRความสำคัญในการใหRขRอเสนอแนะจากการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชRประโยชนL 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน:นปฏิบัติการ (Hands-On) 

 
1.เจ&าของผลงาน คณะกรรมการจัดการองค-ความรู0ด0านการเรียนการสอน 
2.สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ลำปาง 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ R  ด0านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด0านการวิจัย 

£  ด0านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียนรู0เชิง
รับ (Passive Learning) และการเรียนรู0เชิงรุก (Active Learning)  ทั้งในรายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และ
วิชาพื ้นฐานทั ่วไป   คณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการองค-ความรู 0ได0ดำเนินการทบทวนผลการ
ดำเนินงาน รวบรวมองค-ความรู0  วิธีการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทเรียนตbางๆในการทำงานโดยศึกษายุทธศาสตร-
ชาติ ยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร-การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน0นปฏิบัติการ (Hand-On) รวมถึงองค-ความรู0ในการผลิตบัณฑิตให0เปlนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นสำคัญในการมุbงเน0นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได0 5 หัวข0อ ดังน้ี 
 1.การวางแผนการสอน 
 2.การดำเนินการสอน 
 3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.ปvญหาและอุปสรรคตbอการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 จากกระบวนการสกัดความรู0จากคณาจารย-ในครั้งนี้ ทำให0ได0กระบวนการสอนที่เน0นการฝxกนักศึกษา
ให0เปlนบัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.การวางแผนการสอน 
  การวางแผนการสอนของคณาจารย-ได0วางแผนให0ครอบคลุมเนื้อหาที่ระบุไว0ใน มคอ.3 ซึ่งได0
ระบุขอบเขตของเน้ือหา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหbงชาติ 
 2.การดำเนินการสอน 
  การดำเนินการสอนทางคณาจารย-ได0จัดการเรียนการสอนให0เปlนไปตามแผนการสอนที่ระบุไว0
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหbงชาติ โดยเน0นกระบวนการเรียนรู0แบบ Active Leaning ซ่ึง
สามารถจำแนกได0  7  วิธีคือ 
  2.1 การจัดการเรียนรู0ผbานปvญหา (Problem-based Learning) 
  2.2 การจัดการเรียนรู0ผbานโครงงาน (Project-based Learning) 

2.3 การจัดการเรียนรู0ผbานกิจกรรม (Activity-based Learning) 
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2.4 การเรียนรู0ท่ีเน0นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
2.5 การเรียนรู0แบบใช0กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
2.6 การเรียนรู0โดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง 
2.7 การเรียนรู0ที่มีการบูรณาการระหวbางรายวิชา ระหวbางสาขา และระหวbางคณะ เพื่อให0เกิด

องค-ความรู0ท่ีนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต-ใช0ได0จริง 
นอกจากการสอนด0วยเทคนิคตbางๆแล0ว ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมหรือการจัดโครงการที่เชื่อมโยงกับ

เนื้อหาในการเรียน เพื่อให0เกิดทักษะการเรียนรู0ในศตวรรษที่ 21  เปlนการสbงเสริมให0บัณฑิตมีความรู0 มีทักษะ 
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตรงตามความต0องการของสถานประกอบการ   

3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนสำหรับการเรียนรู0ที่เน0นการฝxกบัณฑิตนักปฏิบัติ มีการประเมินใน

รูปแบบตbางๆเชbน  การสร0างสถาณการณ-จำลองเพ่ือให0นักศึกษาได0แสดงความรู0หรือความคิดเห็น   การซักถาม-
การโต0ตอบ   การจัดโครงงานหรือโครงการตbางๆที่เน0นให0นักศึกษาได0ฝxกคิดและลงมือปฏิบัติด0วยตนเอง เชbน
โครงการ street food  การออกแบบทริปการทbองเที่ยว  การประเมินจากการให0นักศึกษาลงมือสอบปฏิบัติ  
การออกแบบและสร0างผลิตภัณฑ-ใหมbๆท่ีมีมูลคbาในเชิงพาณิชย-  เปlนต0น 

4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ทำได0หลายวิธีเชbน พิจารณาถึงผลการจัดการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษาที่ผbานมา จากนั้นนำมาวิเคราะห-จุดแข็ง-จุดอbอน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาตbอไป  การปรับปรุงจากข0อเสนอแนะของผู0ประกอบการหรือหนbวยงานที่นักศึกษาได0
ฝxกงาน เปlนต0น 

5.ปvญหาและอุปสรรคตbอการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ปvญหาและอุปสรรคตbอการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสำคัญมีดังน้ี 
 5.1 งบประมาณ    

ปvญหาและอุปสรรคในด0านงบประมาณที่เกิดขึ้นเชbน การเบิกจbายลbาช0า  การได0รับจัดสรร
งบประมาณไมbเพียงพอ  ทำให0กลไกการจัดการเรียนการสอนไมbเปlนไปตามท่ีระบุไว0ในแผน เปlนต0น 

 5.2 วัสดุการเรียนการสอน, ครุภัณฑ-, จำนวนอาจารย-ในการฝxกทักษะไมbเพียงพอ    
ปvญหาและอุปสรรคเหลbานี้เชbน วัสดุสำหรับการฝxกปฏิบัติไมbเพียงพอมีจำนวนน0อย มีความ

เสื่อมโทรม ครุภัณฑ-ชำรุด ทรุดโทรม มีการตอบสนองตbอการทำงานท่ีลbาช0า  หรือจำนวนอาจารย-ในการสอนมี
น0อยเนื่องจากอาจารย-หลายๆทbานเกษียณอายุราชการ ทำให0ไมbสามารถหาอัตรากำลังมาทดแทนได0ทันเวลา ซ่ึง
ปvญหาเหลbาน้ีจะสbงผลกระทบตbอการเรียนการสอนเปlนอยbางมาก 

 5.3 นักศึกษา     
อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติอยbางหนึ่งก็คือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกของ

นักศึกษาเอง เชbน ความใฝäรู0  ความกระตือรือร0น  ความรับผิดชอบตbอตนเองและสังคม ซึ่งคุณลักษณะตามท่ี
กลbาวมาน้ีมีสbวนสำคัญในการพัฒนาตนเองเพ่ือให0ไปสูbการเปlนบัณฑิตนักปฏิบัติอยbางแท0จริง  
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5.ความเปKนมา (ปLญหา วัตถุประสงคP เปQาหมาย) 
จากแผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ปå (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) รัฐบาลได0ให0ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาใน

ประเด็นของการสร0างขีดความสามารถในการแขbงขัน การพัฒนาคนรุbนใหมb การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ของ
ประเทศให0มีหลักคิดที่ถูกต0องและมีทักษะที่จำเปlนสำหรับศตวรรษที่ 21 ท่ีมุbงเน0นให0ผู0เรียนมีทักษะการเรียนรู0
และมีใจใฝäเรียนรู0ตลอดเวลา จากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร-ชาติ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล0านนา ลำปาง จึงได0ให0ความสำคัญตbอการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักปฏิบัติ ควบคูbกับสbงเสริม
ศักยภาพผู0สอนเพ่ือให0เกิดคุณภาพในการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความใฝäรู0 อดทน และ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต0องการของสถานประกอบการซึ่งเปlนองค-ประกอบท่ีสำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นเพื่อให0เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ จึงมี
การจัดการความรู0ในคร้ังน้ี ซ่ึงมีวัตถุประสงค-ในการดำเนินงานดังน้ี  

1.เพื่อสbงเสริมให0เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู0และแนวปฏิบัติที่ดีแกbบุคคลากรด0านการสอนในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน0นปฏิบัติการอยbางแท0จริง 

2.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสอดคล0องกับความต0องการ
ของประเทศ 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู0ในหัวข0อเร่ืองการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน0นปฏิบัติการ (Hands-On) สามารถสรุปประเด็นวิธีการท่ีใช0ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะนำมาสร0างเปlน
แนวทางปฏิบัติท่ีดี ได0ดังน้ี 
 1.จัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุbงเน0นให0ปฏิบัติการจริง 
 2.การให0นักศึกษาได0ทดลองปฏิบัติงานจากห0องปฏิบัติการและงานฟาร-มตbางๆ 
 3.การสอนโดยเน0นมมาตรฐานท่ีเก่ียวข0องกับงานในสายอาชีพ 
 4.ฝxกปฏิบัติโดยการแบbงกลุbมทำงาน หรือการสbงเสริมการทำงานรbวมกันเปlนทีม 
 5.ฝxกให0มีการนำเสนองาน เพ่ือสbงเสริมความกล0าคิดกล0าทำกล0าแสดงออก และสbงเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  
 6.การสอนโดยเน0นการทำโครงงานหรือโครงการ 
 7.การเรียนรู0โดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง 

8.จัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการระหวbางรายวิชา ระหวbางสาขา และระหวbางคณะ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุbงเน0นปฏิบัติการ (Hands-On) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ลำปาง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
มุ bงเน0นปฏิบัติการ (Hands-On) ในบางหนbวยเรียนหรือเฉพาะบท และทั ้งรายวิชา  โดยมีวิธีการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน  โดยอาจารย-ผู0สอนแตbละทbานมีการวางแผนการสอน คัดเลือกเทคนิคที่ใช0ใน
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การสอนให0สอดคล0องกับลักษณะรายวิชา วัตถุประสงค-การเรียนรู0 ลักษณะผู0เรียน และลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค- โดยรูปแบบวิธีสอนท่ีใช0มี 7 รูปแบบคือ 

1. การสอนแบบใช0ปvญหาเปlนฐาน (Problem-based Learning) 
2. การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
3. การสอนผbานกิจกรรม (Activity-based Learning) 
4. การสอนท่ีเน0นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
5. การสอนแบบใช0กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
6. การสอนโดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง 
7. การสอนท่ีมีการบูรณาการระหวbางรายวิชา ระหวbางสาขา และระหวbางคณะ  

โดยมีแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนดังน้ี 
 

การดำเนินการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
1.การจัดการเรียนการสอนโดยลงมือ
ปฏิบัติงานจริง 

การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การสอนผbานกิจกรรม (Activity-based Learning) 
การสอนโดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง 
การสอนแบบใช0ปvญหาเปlนฐาน (Problem-based Learning) 

2.การสอนให0นักศึกษาได0ทดลองจาก
ห0องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 

การสอนท่ีเน0นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
การสอนแบบใช0กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
การสอนโดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง 
การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

3.การสอนท่ีเน0นมาตรฐานท่ีเก่ียวข0องกับ
งานสายอาชีพ 

การสอนแบบใช0ปvญหาเปlนฐาน (Problem-based Learning) 
การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การจัดการเรียนรู0แบบเน0นประสบการณ- 

4.การทำงานเปlนทีม การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การสอนผbานกิจกรรม (Activity-based Learning) 
การสอนท่ีมีการบูรณาการระหวbางรายวิชา ระหวbางสาขา และ
ระหวbางคณะ 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุbงเน0นปฏิบัติการ (Hands-On) มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การสอนแบบใช0ปvญหาเปlนฐาน (Problem-based Learning) เปlนรูปแบบการสอนโดยเน0นให0
ผู0เรียนเกิดการคิดวิเคราะห- และคิดแก0ปvญหา การเรียนรู0โดยใช0ปvญหาเปlนฐานจึงเปlนผลมาจากกระบวนการ   
ทำงานที่ต0องอาศัยความเข0าใจและการแก0ไขปvญหาเปlนหลัก โดยเลือกปvญหาที่สอดคล0องกับเนื้อหาในบทเรียน 
โดยปvญหานั้นเปlนเหมือนเครื่องมือกระตุ0นให0เกิดการเรียนรู0 การคิดวิเคราะห- และการหาแนวทางแก0ปvญหา 
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เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน จะมีการสรุปสาระสำคัญและแลกเปลี่ยนเรียนรู0ซึ่งกันและกันระหวbาง
ผู0เรียนและผู0สอน 
 2. การจัดการเรียนรู0ผbานโครงงาน (Project-based Learning) เปlนการจัดการเรียนรู0ที่นำความสนใจ
ของผู0เรียนมาใช0ในการทำกิจกรรมค0นคว0าหาความรู0ด0วยตัวเอง โดยมีการเรียนรู0ผbานการทำงานเปlนกลุbม มีการ
ลงมือปฏิบัติ การค0นคว0าหาความรู0 มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได0ผลการจัดกิจกรรมเปlน
รูปธรรมหรือช้ินงาน มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีการกำหนดเกณฑ-การประเมินให0ทราบลbวงหน0ากbอน
การเรียนการสอน 
 3.การสอนผbานกิจกรรม (Activity-based Learning) เปlนการจัดการเรียนการสอนที่เน0นให0ผู0เรียนได0
ทำกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเน0นให0เกิดการคิด การวิเคราะห- การลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการเรียนรู0รbวมกันเปlนกลุbม
หรือรายบุคคล ผู0สอนมีบทบาทให0คำแนะนำ อำนวยความสะดวกและกระตุ0นให0ผู0เรียนมีสbวนรbวมในช้ันเรียน 
 4.การสอนที่เน0นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เปlนการสอนที่ผู0สอนใช0เทคนิค
หรือวิธีการที่กระตุ0นให0ผู0เรียน คิดเปlนลำดับขั้น คิดอยbางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความรู0เดิมที่มีและ
ความรู0ใหมbที่ได0 จนสามารถสร0างสิ่งใหมbหรือสามารถหาข0อสรุปเพื่อนำไปแก0ไขปvญหาอยbางมีหลักการ ในช้ัน
เรียนจะเปëดโอกาสให0ผู0เรียนรbวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู0สอนมีบทบาทชbวยชี้แนะและ
สรุปความคิดตามหลักการ สุดท0ายมีการประเมินผลการเรียนรู0จากการคิดพัฒนาชิ้นงานหรือการทำแบบฝxกหัด 
เปlนต0น  
 5.การสอนแบบใช0กรณีศึกษา (Case-Study Learning) เปlนการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู0ท่ี
ผู0เรียนได0ศึกษากรณีตัวอยbางที่เกี่ยวข0องกับเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นให0ผู0เรียนวิเคราห-และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแนวทางการแก0ไขปvญหาภายในกลุbม จากน้ันนำเสนอความคิดเห็นตbอผู0เรียนท้ังหมด  
 6.การสอนโดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง เปlนการเรียนรู0โดยใช0สถานการณ-จำลองเสมือนจริง
เปlนวิธีการเรียนรู0ผbานประสบการณ- ผู0เรียนมีสbวนรbวมในกระบวนการเรียนรู0เสมือนอยูbในสถานการณ-จริง การ
สรุปผลการเรียนรู0โดยการสะท0อนคิดประสบการณ-จากสถานการณ-จำลอง ชbวยถbายโยงความรู0จากทฤษฎีสูbการ
ปฏิบัติ ผู0เรียนได0ทำความเข0าใจ วิเคราะห-ความคิด ความรู0สึกตbอกิจกรรมที่ได0ปฏิบัติในสถานการณ- และสรุป
หลักการหรือแนวคิดที่จะนำไปประยุกต-ในสถานการณ-ใหมb ผลลัพธ-การเรียนรู0ชbวยสbงเสริมทักษะการปฏิบัติ 
การคิดอยbางมีวิจารณญาณ และทักษะอ่ืนๆ ได0แกb การทำงานเปlนทีม และการส่ือสาร เปlนต0น 
 7.การสอนที่มีการบูรณาการระหวbางรายวิชา ระหวbางสาขา และระหวbางคณะ  เปlนการจัดการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข0ากับวิชาอื่นๆ  ในการสอนเพื่อให0ผู0เรียนเกิดองค-ความรู0ที่หลากหลาย  และ
สามารถนำไปใช0ประโยชน-ในชีวิตประจำวัน ชbวยให0เกิดความสัมพันธ-เชื่อมโยงระหวbางความคิดรวบยอดใน
ศาสตร-ตbาง ๆ ทำให0เกิดการเรียนรู0ที่มีความหมาย  มีประโยชน-ในการขจัดความซ้ำซ0อนของเนื้อหาตbาง ๆ  ใน
หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชbวยให0ผู0เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข0ากับชีวิตจริง
ได0และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห0องเรียนเข0ากับสิ่งที่เรียนได0  ทำให0
ผู0เรียนเข0าใจวbา  ส่ิงท่ีตนเรียนมีประโยชน-หรือนำไปใช0จริงได0 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต[าง ๆ ได&แก[ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปKนแบบอย[างท่ีดี
ให&กับหน[วยงานต[าง ๆ ฯลฯ) 

1. คณะกรรมการจัดการความรู0ด0านการเรียนการสอนได0แลกเปล่ียนเรียนรู0ประสบการณ-และเทคนิคการ
สอนตbางๆเพ่ือให0เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ  

2. คณะกรรมการจัดการความรู0ด0านการเรียนการสอนได0เห็นตัวอยbางและแนวปฏิบัติท่ีดีของเทคนิคการ
สอนของอาจารย-แตbละทbาน 

3. บุคลากรสายสอนร0อยละ 20 สามารถนำไปประยุกต-ใช0ให0เกิดประโยชน-และเกิดความรู0ใหมb 
4. บุคลากรสายสอนเกิดแรงจูงใจใฝäสัมฤทธ์ิในการสอนเพ่ือการสร0างบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค- 

8.ปLจจัยความสำเร็จ   
1. บุคลากรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู0  
2. บุคลากรเห็นความสำคัญของเทคนิคการสอนในรูปแบบตbางๆท่ีสbงผลให0บัณฑิตเปlนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. สbงเสริมให0มีการแลกเปล่ียนเทคนิคการสอนของผู0รู0จากหลักสูตร และสาขาวิชาตbางๆ 

9.ปLญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต[อไป 
1. บุคลากรขาดความรู0ความเข0าใจองค-ความรู0ท่ีมีอยูbในตนเอง ต0องสbงเสริมสนับสนุนให0บุคลากรได0รับการ

พัฒนาอบรมทักษะการจัดการความรู0 
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานคbอนข0างสั้น ประกอบกับสถานการณ-การแพรbระบาดของโรคโควิด 19   

ทำให0การดำเนินการขาดความราบร่ืน  ไมbเอ้ืออำนวยตbอการแลกเปล่ียนเรียนรู0เทbาท่ีควร 
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ภาพแสดงการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู&ในหัวข&อเร่ืองการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพ

ท่ีเน&นปฏิบัติการ (Hands-On)   วันท่ี  11  พฤษภาคม  2564 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ; COVID-19   

 
1.เจ&าของผลงาน  อาจารย;คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร;  อาจารย;คณะวิศวกรรมศาสตร; 
                       อาจารย;คณะวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีการเกษตร 
2.สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลSานนา นTาน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ R  ดSานการผลิตบัณฑิต 
   £  ดSานการวิจัย 

£  ดSานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ; COVID-19   
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ในการดำเนินการจัดการแลกเปล่ียนรูSในประเด็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ;โควิด-19 ของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลSานนา นTาน    ไดSรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลัก ๆ 6 รูปแบบ ไดSแกT 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลนOโดยใช& Microsoft Teams    มีข้ันตอนดังน้ี 
   1.  ติดต้ังโปรแกรม Microsoft Teams และศึกษาการใชSงาน ดังรูป  

 

 
   2.  ผูSสอนเพ่ิมผูSเรียนโดยการคลิก Add member หรือ Get link to team 
   3.  ผูSสอนแจSงใหSผูSเรียนตอบรับการเขSาหSองเรียน 
   4.  ผูSสอนตอบรับการเขSาเรียนโดยคลิกตอบรับท่ี Activity 
   5.  ผูSสอนเร่ิมจัดการเรียนการสอนโดยคลิกเลือกท่ี Meet และทำการสอน  
   6.  ผูSสอนแจSงผูSเรียนใหS 
        6.1 ดาวน;โหลดเอกสารประกอบการสอนไดSท่ีเมนู Files  
        6.2 สTงงานท่ีเมนู Posts  
        6.3 ทำแบบฝ|กหัดหรือแบบทดสอบไดSท่ีเมนู Assigments 
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    ซ่ึงข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนวิธีน้ีสามารถดูไดSดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชS Microsoft Teams 

 
2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน/โดยใช3 Google classroom มีข้ันตอนดังน้ี 

1. เขSาสูTระบบ Gmail โดยเป�ดเวบไซต; https://mail.google.com/ 
2. ทำการลงช่ือใชSงานดSวย E-mail ของ Google (Gmail) กรณีไมTมีใน Gsuite ในองค;กร ใหSใชS Gmail 

สTวนตัว 

 
 

3. จะปรากฏหนSาตTาง Gmail จากน้ันคลิกเลือก Application ของ google และคลิกเลือก Classroom 
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4. สำหรับการใชSงาน Google Classroom ในคร้ังแรก เม่ือเขSาสูTระบบแลSว เราตSองเลือกบทบาทในการ
ใชSงาน Google Classroom ใหSเลือก “ฉันเปäนครู” (I am a Teacher) 

 
 
 

5. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีบริเวณดSานมุมขวา 

 
 

6. หลังจากน้ันใหSเลือก สรSางช้ันเรียน 
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7. กรอก ขSอมูล ในการสรSางช้ันเรียน และคลิกปุéม สรSาง (กรณีสอบวิชาเดียวกัน 2 หSอง ใหSสรSางช้ันเรียนแยกกัน) 

 
 
3.  การจัดการเรียนการสอนออนไลนOโดยใช&คลิปวิดีโอ มีข้ันตอนดังน้ี 
    1.  จัดทำคลิปวิดีโอใหSสอดคลSองกับเน้ือหาท่ีจะสอนหรือหาคลิปท่ีมีอยูTแลSวในอินเทอร;เน็ต เพ่ือใชSเปäนส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 
    2.  สรSางกลุTมไลน;ในรายวิชาท่ีสอน โดยทำการแยกกลุTมตามตารางสอน 
    3.  นำคลิปวิดีโอ upload ลงใน Youtube 
    4.  คัดลอกล้ิงค;ใน Youtube มาวางบนกลุTมไลน; และแจSงใหSนักศึกษาเขSาเรียนตามตารางเรียน 
    5.  ตรวจสอบการเขSาเรียนโดยการใหSนักศึกษาสTงเลคเซอร;และงานมอบหมายตามคลิปท่ีสอนภายหลังจาก
เรียนเสร็จ 3 ช่ัวโมง ซ่ึงข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนวิธีน้ีสามารถดูไดSดังรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชSคลิปวิดีโอ 

 
4.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช3โปรแกรมคอมพิวเตอร/    การจัดการเรียนการสอนโดยใชSโปรแกรม
คอมพิวเตอร; มีข้ันตอนดังน้ี 
     1.   ผูSสอนสรSางคูTมือการจัดการเรียนการสอนโดยใชSโปรแกรมคอมพิวเตอร; 
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     2.   ผูSสอนแจSงนักศึกษาทำการติดตั้งโปรแกรมที่สอดคลSองกับการจัดการเรียนการสอน เชTน html php 
Mathlab เปäนตSน 
     3.   ผูSสอนจำลองปëญหาใหSสอดคลSองกับเน้ือหาวิชา 
     4.   ใหSนักศึกษาแกSปëญหาท่ีกำหนดโดยการเขียนโปรแกรม 

5.   นัดหหมายใหSนักศึกษาสTงงานใหSผูSสอนทำการตรวจสอบโปรแกรม ถSาไมTผTาน แจSงใหSนักศึกษาปรับปรุง    
แกSไข และสTงตามนัดหมายใหมT 
 
5.  การจัดการเรียนการสอนแบบเว&นระยะ ในการจัดการเรียนการสอนบางวิชาไมTสามารถใชSวิธีการท่ีกลTาวมา
ขSางตSนไดS เนื่องจากเปäนวิชาที่จำเปäนตSองฝ|กปฏิบัติใหSเกิดความเชี่ยวชาญกับนักศึกษา สามารถการเรียน 
การสอนแบบเวSนระยะไดSดังน้ี  
    1.   ผูSสอนจัดหSองเรียนใหSเหมาะสมเปäนไปตามมาตรฐานการเวSนระยะและเปäนไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลSานนา 

2. ผูSสอนจัดเตรียมแอลกอฮอร;สำหรับลSางมือใหSนักศึกษาอยTางเพียงพอ 
3. ผูSสอนแจSงใหSนักศึกษาใสTหนSากากอนามัยหรือหนSากากผSาทุกคน 
4. จัดการสอบแบบเวSนระยะภายในมหาวิทยาลัย 

 
6. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปäนรูปแบบการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ
เขSาดSวยกันตามความเหมาะสมของเนื้อหาและสถานการณ; เชTน นำคลิปวิดีโอไปเป�ดสอนใน MS teams หรือ 
Google classroom การสอนแบบออนไลน;สลับกับการสอนแบบเวSนระยะ เปäนตSน 

 
ข"อเด&น-ข"อด"อย ของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอน ข"อเด&น ข"อด"อย 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน2โดย
ใช6 Microsoft Teams 

- MS Teams เปFนโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล6านนาได6ซื้อลิขสิทธิ์ จึงมีความสะดวก
ในการใช6งาน 
- MS Teams ถูกออกแบบให6มี
ความสามารถในการส[งเสริม
ปฏิสัมพันธ2ระหว[างผู6สอนและผู6เรียน 

- ถ6าสัญญาณอินเทอร2เน็ตไม[ดี การ
จัดการเรียนการสอนโดย MS Teams 
จะทำให6เกิดการกระตุก 
- ถ6าเรียนผ[านโทรศัพท2 การจัดการ
เรียนการสอนโดย MS Teams อาจจะ
มีข6อจำกัดในการมองสื่อการสอน 
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- MS Teams ถูกออกแบบให6ผู6สอน
สามารถให6คำปรึกษากับผู6เรียนได6โดย
ให6ผู6เรียนแชร2หน6าจอ 

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน2โดย
ใช6 Google classroom 

- Google classroom เปFนโปรแกรม
ที่มีความสะดวกในการใช6งาน 

- ถ6าสัญญาณอินเทอร2เน็ตไม[ดี การ
จัดการเรียนการสอนโดย Google 
classroom จะทำให6เกิดการกระตุก 
- ถ6าเรียนผ[านโทรศัพท2 การจัดการ
เรียนการสอนโดย Google 
classroom อาจจะมีข6อจำกัดในการ
มองสื่อการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน2โดย
ใช6คลิปวิดีโอ 

- เนื่องจากคลิปถูกนำไปอัพโหลดลงใน 
Youtube แล6ว ผู6เรียนจึงสามารถหา
เวลาเข6าไปเรียนในช[วงเวลาทีต่ัวเอง
สะดวกได6 
- ผู6เรียนสามารถเข6าไปเรียนซ้ำในเรื่อง
ที่ไม[เข6าใจได6หลายๆครั้ง 

- ยังขาดระบบการติดตามผู6เข6าไปเรียน
ในคลิป 
- ถ6าคลิปมีความยาวมาก ๆ การดาวน2
โหลดอาจจะช6าและเปลืองอินเทอร2เน็ต 
- คลิปการสอนอาจจะมีภาพที่ไม[ค[อย
สมบูรณ2 เนื่องจากข6อจำกัดในการทำ
คลิปของผู6สอน 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช6
โปรแกรมคอมพิวเตอร2 

- ส[งเสริมผู6เรียนให6มีศักยภาพในการ
เรียนรู6เนื้อหาเปFนอย[างดีก[อนที่จะนำไป
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2 โดยมี
ผู6สอนเปFนคนให6คำปรึกษา 
- ผู6เรียนและผู6สอนมีปฏิสัมพันธ2ที่ดีต[อ
กัน 

- ถ6าผู6เรียนมีจำนวนมาก การให6
คำปรึกษาของผู6สอนจะไม[ทั่วถึงและ
ขาดประสิทธิภาพ 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบเว6นระยะ - นักศึกษาได6ฝtกปฏิบัติจริงใน
ห6องปฏิบัติการตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย 

- อุปกรณ2และเครื่องมือมีไม[เพียงพอ 
- ภาระของอาจารย2และเจ6าหน6าที่เพิ่ม
มาก 

6. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

- สามารถนำข6อดีของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ มา
ทำการจัดการเรียนการสอน 

- ถ6าผู6สอนมีความหลากหลายใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาก
เกินไป อาจทำให6ผู6เรียนปรับเปลี่ยน
ตามไม[ทัน 
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รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ;โควิด-19 

โดยเฉพาะการสอบ สามารถดำเนินการไดSหลากหลายวิธีขึ้นอยูTกับความเหมาะสมของเนื้อหาและสถานการณ; 
ยกตัวอยTางเชTน จัดการสอบแบบเวSนระยะภายในมหาวิทยาลัย โดยจะตSองปฏิบัติตามขSอกำหนดการปฏิบัติตัว
ในสถานการณ;โควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอยTางเครTงครัด นอกจากนี้แลSวยังสามารถจัดการสอบแบบออนไลน; 
โดยใหSนักศึกษาเป�ดกลSองขณะทำขSอสอบ 
 
ข&อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณOโควิด-19 

ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนของผูส้อน 
1. ผูส้อนมคีวามพรอ้มและสามารถใชค้อมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื สื>ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้
2. ผูส้อนสามารถสรา้งสื>อประกอบการสอนไดภ้ายใตท้รพัยากรที>ม ี

 
 

ความพร้อมเรียนออนไลน์ของผูเ้รียน 
ผูSเรียนสTวนใหญ่ไมม่คีวามพรอ้ม ดSานสื>อและอุปกรณ์ในการเรยีน รวมถงึอนิเทอรเ์น็ต 
 

ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัควรจะสนับสนุน   
1. มหาวทิยาลยัควรจดัหาอุปกรณ์พืPนฐานที>จาํเป็นสาํหรบัผูเ้รยีนและผูส้อน 
2. มหาวทิยาลยัควรจดัพืPนที>เรยีนรูใ้นมหาวทิยาลยัใหม้ากขึPนภายใตม้าตรการเวน้ระยะ 
3. มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบประมาณเพื>อสง่เสรมิการสรา้งสื>อการสอน 
4. มหาวทิยาลยัควรจดัอบรมใหบุ้คคลากรในดา้นการการผลติสื>อการสอน 
5. มหาวทิยาลยัควรจดัหาแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน 
6. มหาวทิยาลยัควรหาวธิลีดคา่บาํรงุการศกึษา 
7. มหาวทิยาลยัควรหาแนวทางชว่ยคา่อนิเตอรเ์น็ตใหแ้ก่นกัศกึษา ตลอดจนขอความรว่มมอื

กบัพกันกัศกึษาใหม้บีรกิารอนิเทอรเ์น็ตในหอพกั 
8. มหาวทิยาลยัควรจดัหอ้งสอนออนไลน์  และมอุีปกรณ์พรอ้มใหบ้รกิาร  
9. มหาวทิยาลยัควรหาแนวทางสรา้งหลกัสตูรในอนาคตที>สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน

ออนไลน์ 
10. มหาวทิยาลยัควรอบรมเชงิปฏบิตักิารสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
11. มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนและสง่เสรมิการจดัทาํบทเรยีนออนไลน์ 
12. มหาวทิยาลยัควรสรา้งความตระหนกัและความมวีนิยัแก่นกัศกึษาและบุคคลากร 
13. มมีาตรการหรอืแผนที>จะรองรบัความพรอ้มและการปรบัปรงุกระบวนการต่าง ๆ 
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อาจารยOมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา นdาน สอนกันอยdางไรในสถานการณOโควิด-19 
“การจัดการเรียนการสอนของผมมีทั้งปฏิบัติและทฤษฏี ถ6าเปFนทฤษฎี ผมก็ใช6ไฟล2 Power point  อธิบายตาม Power point 
ผ[าน MS teams  ถ6าเปFนปฏิบัติ ผมจะต6องไปหาโปรแกรม Simulate เปFนโปรแกรมจำลองการทำงาน มาให6เด็กทดลองทำ แต[
เปFนการทำโดยใช6คอมพิวเตอร2 ไม[ใช[ปฏิบัติจริง ผมมีใบงานให6เด็กทำ ถ6าหากสถานการณ2ดีขึ้น ก็ให6เด็กมาปฏิบัติจริงที่ห6องฝtก
ปฏิบัติ ว[าจะได6ผลตามที่เรียนในโปรแกรมไหม พอต[อจริง ๆ ได6ผลตามนั้นไหม ซึ่งเด็กจะเห็นข6อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากได6ปฏิบัติจริง  
แต[ส[วนใหญ[ก็ผิดพลาดเล็กน6อย   เพราะในโปรแกรมสามารถป}อนค[าได6เลย แต[ว[าพอใช6งานปฏิบัติจริงก็ต6องปรับเครื่องมือให6
ใกล6เคียง  ถ6าสอนทฤษฎี มีใช6โปรแกรม MS teams ร[วมด6วย   หากปฏิบัติจะต6องใช6โปรแกรมจำลองก[อน หากเป~ดเรียนปกติ 
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยได6 ค[อยมาปฏิบัติจริง  ก็ดูผลที่เกิดขึ้น” 

ผู"ช&วยศาสตราจารย=วรรณกร พรหมอารีย= 
คณะวิศวกรรมศาสตร= 

“การจัดการเรียนการสอน ถ6าเปFนภาคทฤษฏี ใช6โปรแกรม MS teams  ป�ญหาก็คือการติดต[อสื่อสารกับเด็ก ในส[วนของ
ความเร็ว ความเสถียรของอินเตอร2เน็ต นี่คือป�ญหา รายวิชาที่สอน ปฏิบัติล6วน  ซึ่งมันจะไม[มีในส[วนของโปรแกรมจำลอง  ซึ่ง
วิชาผม เด็กต6องลงมือทำอย[างเดียว เช[น การพันหม6อแปลงไฟฟ}า การพันมอเตอร2 การต[อวงจรควบคุม ซึ่งจะต6องปฏิบัติอย[างเดียว
เท[านั้น  ซึ่งหากเกิดสถานการณ2โควิด หากเรียนออนไลน2 จะค[อนข6างลำบากมาก  หรือถ6าหากเราจะให6มอเตอร2ไปแล6วเครื่องมือ
ก็ไม[เพียงพอ เครื่องพันมอเตอร2 5-4 เครื่อง เด็กมีมากกว[า และต6องช[วยกันทำสองคน คนนึงจับลวด คนนึงต[อ เช็ค เปFนต6น ถ6า
เรียนออนไลน2จะไม[สามารถเรียนได6เลย สรุป คือ ยังไงก็ต6องมาปฏิบัติจริงเท[านั้น หากเปFนวิชาปฏิบัติ” 

อาจารย=กฤษนนท= สนธิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร= 

“การจัดการเรียนการสอน รายวิชาเคมี มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  เช[น หัวข6อที่ผมสอน หัวข6อ พันธเคมี  จะต6องเขียนโปรแกรม
การทำงานรูปร[างโมเลกุล  สมบัติของธาตุที่ต6องคำนวณหาน้ำหนักของสาร เด็กต6องคำนวณให6ได6  ซึ่งต6องอาศัยข6อมูล ความเข6าใจ 
ทางเคมี ความเข6าใจในการเขียนเปFนโปรแกรมคอมพิวเตอร2  เพื่อแก6ป�ญหาทางเคมี  และโปรแกรมคอมพิวเตอร2มาผนวกกัน  
จะต6องทำ lab ในคอมพิวเตอร2หมดเลย แต[เปFนข6อมูลทางเคมี  เช[น โปรแกรมหาน้ำหนักโมเลกุล โปรแกรมอ[านชื่อ
สารประกอบไฮโดรคาร2บอน  เปFนต6น เขาจะต6องฝtกเขียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร2 และเด็กสามารถอ[านสารได6ว[าคือ
สารประกอบอะไร ได6ทำการสอนมาแล6ว เปFนปÇที่ 3  เปFนการนำข6อมูลมาแก6ไขป�ญหา ซึ่งเด็กจะได6ทักษะการเขียนโปรแกรม 
ไปด6วย  แต[จะไม[ได6สัมผัสสารเคมี   ซึ่งภาษาที่ใช6ได6แก[ html  php ภาษาที่ใช6ในการประมวลผล เปFนโปรแกรมที่สั่งให6มัน
ทำงานออกมา เพิ่มฐานข6อมูลเข6ามา ต6องมีการประยุกต2ใช6  หากสถานการณ2ดีขึ้น การใช6โปรแกรมคอมพิวเตอร2ก็ยังใช6อยู[ และ
มีการสอนปฏิบัติร[วมด6วย วิชาที่ผมสอนเปFนวิชาเลือก” 

อาจารย= ดร.กาศรี นามเคน 
คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการเกษตร 

“การจัดการเรียน การสอนโดยการสอนออนไลน2มีข6อจำกัดในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะความพร6อมของอุปกรณ2การสื่อสารของ
นักศึกษา และแม6ว[าจะคาดหวังให6การเรียน การสอนในภาคทฤษฎีสามารถทำออนไลน2ได6 แต[ด6วยการเรียน การสอนที่ต6อง
กระตุ6นความใจเพื่อความเข6าใจของนักศึกษาทำได6ยากเนื่องจากสภาพแวดล6อมที่นักศึกษาเรียนออนไลน2ไม[ได6เอื้อต[อการมีสมาธิ
ในการรับรู6 และในส[วนของการสอนภาคปฏิบัติยังมีความจำเปFนอย[างยิ่งที่จะยังคงต6องมีการเรียน การสอนแบบปฏิบัติจริง ซึ่ง
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ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล[าวน[าจะยังสามารถปฏิบัติได6ด6วยมาตรการรักษาระยะหว[างและการเน6นย้ำนักศึกษาในการดูแล 
สุขนิสัยที่ดีเพื่อการลดความเสี่ยงต[อโรคระบาด” 

อาจารย= ดร.เชาวลีย=  ใจสุข 
คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
“ทางด6านคอมพิวเตอร2 การสอนออนไลน2 จะให6เต็มร6อยไม[ได6 ในภาคทฤษฎี ผมก็สอนบรรยายไป  วิชาที่เปFนปฏิบัติ ผมจะทำ
โชว2หน6าจอไว6เด็กต6องทำ ผมบอกเด็กเสมอว[า ต6องมีสองหน6าจอ มีโนáตบุáคตัวหนึ่ง และก็มีอีกจอหนึ่ง เพื่อดูว[าผมทำอะไร ก็จะ
ได6ทำตาม ซึ่งเคสเนี่ย ได6บอกเด็กแต[ต6นแล6วว[า  มีแหล[งทีซ่ื้อจอถูกเยอะแยะ มาต[อกับโนáตบุáค กับ PC และให6มีการบันทึกข6อมูล
ไว6  และสื่อต[างๆ ก็ได6มาจากยูทูปแล6วก็มาแปะลิงก2ในเฟสบุáค  เวลาเรามองเห็นลักษณะหลาย ๆ อย[างว[า เวลาเราสอน เราจัด
แผนการเรียน ของผมมี 3 คาบ แล6วแยกคาบ โดยแบ[งเปFน 2 คาบ  แล6วมาเรียน 1 เสียเวลาผมอยากให6เอาคาบ  ซึ่งผมว[าทำให6

มารวม 3 คาบ เรียนทีเดียวไปเลย เพราะกว[าจะเริ่มสอนได6 กว[าจะเตรียมความพร6อมของอุปกรณ2ก็ผ[านไปหลายนาทีแล6ว  
อุปกรณ2การเรียนของแต[ละคนก็พร6อมบ6างไม[พร6อมบ6าง ไม[ได6ยินกันบ6าง ทำให6เสียเวลาไปแล6วเกือบ 20 นาที  ดังนั้นผมมองว[า 

กเลี่ยงการสอนออนไลน2ไม[ได6  ผมมองว[า ควรกำหนดอนาคตเราคงหลี 3 คาบไปเลยทีเดียว ตอนนี้มันทำให6เราเริ่มต6นที่จะ
เรียนรู6สิ่งใหม[ๆ ในการเรียนออนไลน2 เรียนอย[างไรให6ได6มากที่สุด  การสอบผมก็คิดไว6ว[า จะนัดมาสอบ คงทยอยมาสอบ นั่งเว6น
ระยะ ที่ผมคิดไว6เรื่องการสอนก็จะประมาณนี้  อย[างเด็กเรียนออนไลน2เราต6องทำใจ เพราะเด็กอาจเป~ดเมนูค6างไว6 แต[เด็กอาจ
ไม[ได6นั่งอยู[ตลอด  ผมบอกเด็กเสมอว[ามันคือความรับผิดชอบของคุณเอง ต6องขวนขวายเอง  วธิีเช็คชื่อขอผมคือ เด็กเข6า  
MS teams ก็จะมีรูปของเขาขึ้น ในเฟสบุáคผมก็จะสร6างเปFนรายวิชาไว6 แล6วผมก็จะเขียนว[า เช็คชื่อของวันนี้ เวลา ซึ่งผมก็จะนับ  
แต[ถ6าเด็กมาทีหลังหรือเลยเวลาที่เช็ค ก็จะทราบทันที ก็มีการโกงของเด็กด6วย ผมก็เตือนเขาหลายๆ อย[าง  สรุปว[าเทอมนี้เปFน
การเรียนรู6การสอนออนไลน2 และเราก็จะได6รู 6ป�ญหาและหาวิธีการแก6ไข ซึ่งการสอนออนไลน2ผมว[าเหนื่อยกว[าสอนปกติ   
บอกเด็กเสมอว[าอัดที่ผมสอนไว6ด6วย เพื่อกลับมาฟ�งทีหลังได6  ซึ่งถือว[าเปFนการเปลี่ยนเปลี่ยนการสอนของอาจารย2อย[างมาก  
มีอะไรยูทูป ก็นำไปแปะลิงก2ให6เด็กดูตลอด การสอนออนไลน2จะจบเร็วกว[าสอนปกติ  มีข6อดีของ MS teams คือ  สมมุติว[าเด็ก
ทำโปรแกรมแล6วติดป�ญหาผมบอกเด็กแชร2 สกรีนมา ผมสอนตัวต[อตัวเลย ให6คลิกตาม ตรงนี้ทำให6เพื่อนคนอื่น ๆ ดูตามไปด6วย 
ซึ่งเราจะคลิกปุäมขอควบคุมหน6าจอของเด็กตรงนี้ก็ได6   ซึ่งก็เปFนการสอนตัวต[อตัวก็ดีเหมือนกัน กำลังจะคิดหาวิธีการสอบที่ด ีๆ 
อยู[เหมือนกัน ที่ผมสอบถามมาคือ การสอบออนไลน2 ที่สามารถรู6เลยว[าเด็กกำลังทำอะไรอยู[ เด็กมีการส[งข6อมูลให6เพื่อน กำลังดู
โปรแกรมนี้อยู[ ซึ่งโปรแกรมนี้ มทร.ล6านนา กำลังจะนำมาใช6 เด็กจะต6องเป~ดกล6องในขณะสอบ  สามารถจับภาพว[าเด็กกำลัง
อะไร  เคลื่อนไหวไปไหน มันจะแจ6งเตือน อนาคตน[าจะนำมาใช6” 

อาจารย= ดร.ปกรณ= จันทร=อินทร= 
คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการเกษตร 

“การจัดการเรียนการสอน ที่ผมวางแผนไว6 หากเกิดสถานการณ2โควิด  ก็คิดว[าจะใช6 MS teams  อีกวิธีคือ การทำคลิป  
นำปล[อยในไลน2กลุ[ม หรือสร6างเพจในเฟสบุáค  พอช[วงที่ผมสอนจริง ปรากฏว[า ให6สอนที่มหาวิทยาลัยได6 ก็เลยสอนให6นั่งเว6น
ระยะ แยกกลุ[มเด็กให6น6อยคน  ให6เด็กใส[หน6ากากมาทุกครั้งที่เรียน ช[วงแรก ๆ ผมก็จะเข6มมากในการใส[หน6ากาก ที่ทำเพิ่มเติม 
คือการให6คำปรึกษาทางไลน2  เปFนหลัก โดยสั่งงานทางไลน2กลุ[ม หรือไลน2ส[วนตัว โดยเด็กหลายคนถามมาทางไลน2เยอะอยู[ ซึ่ง
เราจะต6องตอบคำถามเยอะหน[อย โดยส[วนตัวผมคิดว[า วิชาที่ผมสอนมันง[าย  น[าจะเหมาะกับการใช6 MS teams  เท[าที่
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ประเมินเด็ก ก็มีป�ญหาเรื่องการเข6าถึงอินเตอร2เน็ต อุปกรณ2มือถือ กับคอมพิวเตอร2 ก็เข6าถึงไม[เท[ากัน ช[วงแรก ๆ เคยให6เด็ก
เรียนผ[าน Microsoft teams เด็กคนไหนไม[มีคอมพิวเตอร2 ก็ไปนั่งรวมกับเพื่อน 3-4 คน ทำให6ก็ไม[ได6ช[วยแก6ป�ญหาสถานการณ2
โควิดได6 ดังนั้น ป�ญหาของเด็กเราก็คือ อุปกรณ2ในการใช6เรียนออนไลน2ที่ไม[พร6อมและไม[เพียงพอ” 

ผู"ช&วยศาสตราจารย= ดร.พชร สายปาระ  
คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการเกษตร 

“การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ2โควิด-19  ก็ได6สอนออนไลน2ผ[าน Microsoft teams เหมือนกัน แต[ก[อนอื่น วิชา 
ที่สอนได6จัดการเรียนการสอนแบบ Wil  เริ่มต6นจะต6องเอามคอ.3 มาดู ซึ่งในมคอ. 3 กำหนดไว6 15 สัปดาห2  ทำให6ต6องย[น 
การสอนให6เหลือ 2 สัปดาห2 ให6จบ เนื่องจากข6อจำกัดออนไลน2มีหลายอย[าง เช[น ความเสถียรด6านอินเตอร2เน็ต บางทีของเรา
เร็ว ของเด็กไม[เร็ว เด็กไม[ได6มาจากกลุ[มเดียว เด็กมาจากหลายที่มาก  ดังนั้นเราควรทำ 2 อย[าง คือ ในการนำเสนอ จดบันทึก
เนื้อหาไว6เสมอ ในสไลด2 สไลด2ก็ต6องปรับให6กระชับมากขึ้น  ควรเปFนหัวข6อใหญ[ๆ ในคอร2ส Material  ควรให6เด็กทำก[อนเสนอ 
ก[อน 1 วันก็ได6 เพื่อให6เด็กได6เตรียมตัว  ในมคอ.3 หากกำหนดให6เด็กทำกิจกรรมกลุ[ม  ก็ต6องมาปรับเปFนกิจกรรมเดี่ยวแทน  
การสอน lecture กำหนดไว6  2 ชม. มีช[วงเวลาให6เด็กได6พักด6วย แล6วกลับมาเรียนต[อ  รูปแบบงาน เปFนงานโปรเจก ทำผ[าน 
google form  จะเร็วที่สุด ซึ่งเปFนการสอนออนไลน2 100 %” 

อาจารย= ดร.กิจจาณัฏฐ= ตั้งจิตนุสรณ=  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 

“การจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติ ผมจะให6งานไปทำเพิ่มเติมอยู[แล6ว  เคยได6ใช6โปรแกรม MS teams  เด็กไม[ ok เขาก็
ยอมที่จะมาเรียน ใส[หน6ากากเอา  ส[วนการสอนแบบออนไลน2 ผมต6องมาวางแผนการสอน ทั้งเนื้อหาปรับให6กระชับขึ้น ได6นำ
วิธีการมาใช6หลายอย[าง  มีการให6ทำรายงานมาส[ง สิ่งที่เปFนออนไลน2ที่ทำอยู[แล6ว คือ ผมใช6 Google classroom มันเต็มที่ 
แค[ การสั่งงาน และส[งงาน มันไม[สามารถที่จะตอบสนองการเรียนแบบในห6องเรียนได6  ในช[วงสถานการณ2โควิด ผมก็ให6ส[งงาน
ใน MS teams ด6วย แต[มีการคุยกันน6อยมาก ส[วนใหญ[จะสั่งงาน ส[งงาน เปFนหลักมากกว[า  ข6อจำกัดการใช6 MS teams ที่
ลองใช6ช[วงแรก ๆ เด็กไม[มีสมาธิเลย สมาธิหลุด พูดคุยได6อย[างเดียว การใช6โปรแกรมผ[านมือถือ เราไม[สามารถเล[นฟÇตเจอร2 
บางตัวได6 เวลาเอาข6อมูลขึ้นไป เขาก็ดูไม[ได6 นี่คือป�ญหา อีกอย[างคือ นักศึกษาเรามีต6นทุนเรื่องอุปกรณ2ต[างกัน บางคนใช6
คอมพิวเตอร2 ใช6โนáตบุáค ใช6มือถือ (การใช6งานแต[ละอย[างก็ต[างกัน)  แต[มหาวิทยาลัยเราก็มีการอนุญาตให6เด็กมาใช6คอมพิวเตอร2
ที่มหาวิทยาลัยได6 แต[ต6องดูจำนวนคนอีก ไม[เกิน 20 คน ก็ต6องใส[หน6ากากอีก สักพักเด็กเปลี่ยนใจมานั่งเรียนอีก ทำให6คนเยอะอีก  
การสั่งงานผ[าน Microsoft teams เด็กจะอ6างไม[ได6 เพราะเด็กสามารถมองเห็นงานที่สั่งได6 สรุปคือ  เด็กพร6อมที่จะมานั่งเรียน
ที่ห6องเรียน และใส[หน6ากากอนามัย” 

อาจารย=ณัฐพันธ= ปRญญโรจน= 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 

“ได6สอนออนไลน2 100%  แต[ละวิชาแตกต[างกัน เพราะมีทั้งคำนวณ  ปฏิบัติจริง  ทฤษฎีไม[ค[อยมีป�ญหา พูดไปเรื่อย ๆ ซักถาม
บ6าง  แต[ก็ไม[รู6ว[าเด็กนั่งฟ�งเราตลอดไหม หรือหลับ มีการเรียกชื่อให6ตอบ บางคนก็เงียบไม[ตอบ  แต[เด็กมี 10 กว[าคน เรา
สามารถเรียกชื่อได6ตลอด  ถ6าเปFนทฤษฎี ก็จะสอนทฤษฎีไปเรื่อย ๆ แต[เราจะมองไม[เห็นสีหน6าของเด็ก  เหมือนเราจะพูดอยู[คน
เดียว เด็กฟ�งหรือไม[ก็ไม[รู6  เพราะไม[เห็น ปฏิกิริยาของเด็กก็ไม[เห็น แต[ก็มีข6อดีคือ เด็กกล6าถาม ถ6าไม[เข6าใจเขาจะถาม มีคนบาง
กลุ[มที่ชอบถาม  การบ6าน จะส[งเข6าระบบทุกอย[าง เด็กส[งกลับมาในระบบเช[นกัน โทรถาม ไลน2ถามได6ตลอด  มีการส[งเฉลยให6
เขาตลอด เพื่อให6เขาทราบว[าสิ่งที่เขาทำถูกต6องหรือไม[  หากมีการมาเรียนปกติ ในภาคปฏิบัติ เช[น จะให6นักเรียนคิดผลิตภัณฑ2
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มาชิ้นหนึ่ง ปฏิบัติในห6องเรียน แล6วให6ทำการวิเคราะห2 ผลิตจริง แล6วนำไปขาย  เปFนการผลิตสินค6าขึ ้นมา ซึ ่งหากเกิด
สถานการณ2โควิด  งานปฏิบัติแบบนี้ก็ยังไม[ได6ทำ  เพราะต6องมาปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเพื่อร[วมกันผลิตสินค6าขึ้นมา  ทำให6วิชานี้
ก็ยังไม[ได6ปฏิบัติเลย ก็สอนทฤษฎีไปก[อน ให6ผ[านสถานการณ2โควิดไปก[อน  ที่คิดไว6ว[า จะมีการแบ[งกลุ[มเด็กเปFน 2 กลุ[ม  ก็เรียก
มาทีละกลุ[มแล6วสอนว[าสินค6านี้ทำอย[างไร  เช[น การทำขนมจีบ สอนวิธีการทำ  วันถัดไปก็สอนอีกกลุ[มหนึ่ง ส[วนการขาย ก็ให6
ขายออนไลน2 หลีกเลี่ยงและลดการพบปะผู6คน   ก็พอทำได6อยู[ เพราะเด็กไม[มาก” 

อาจารย=วรรณิดา ชินบุตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 

“วิชาที่สอน เปFนทฤษฎี 2 มีนักศึกษาจำนวนมากเกือบ 50 คน  ซึ่งการสอนออนไลน2  หากเปFนปฏิบัติ มีชุดเครื่องมือปฏิบัติ 2  
เปFนเครื่องช[วย มีสมุดเล[มฝtกปฏิบัติทั้งหมด ให6เด็ก  คือมีคู[มือของเด็กเอง แล6วสอนเนื้อหาที่เปFนทฤษฎีไป แต[อาจจะปฏิบัติไม[ 

100 %  เพราะเราไม[ไ ด6คลุกคลีกับเด็ก แต[เราให6เด็กทำหมดเลยในชุดฝtกปฏิบัติ มีการเพิ่มกรณีศึกษา เนื้อหามีการเชื่อมโยงแต[
ละบท เช[นเรียนบทที่ 2 ก็จะมีเนื้อหาเดิมของบทที่ 1  ด6วย เพื่อทบทวนของเดิมด6วย มีกรณีศึกษาที่ยากขึ้นตามไปแต[ละบท  
หลังจากจากนั้น ก็จะให6เด็กทยอยเข6าพบอาจารย2 เปFนกลุ[ม ๆ เล็ก ๆ เพราะเราต6องหลกีเลี่ยงการเข6าพบกลุ[มใหญ[  ได6ใช6ระบบ
ออนไลน2มาตลอด  ตอนแรกก็ได6ทดลองแบ[งเปFน 2 ะห[าง  กลุ[มที่ 2 เรียนออนไลน2กลุ[ม คือ กลุ[มที่ 1 มาเรียนปกติ นั่งเว6นระย 
ซึ่งในขณะที่สอนกับเด็กกลุ[มมาเรียนปกติ  ก็จะให6เด็กที่เรียนออนไลน2ก็เรียนออนไลน2ที่บ6านพร6อมกับเด็กกลุ[มมาเรียนปกติ คือ
เรียนพร6อมกัน แต[อยู[ต[างสถานที่กันเท[านั้น  คือเด็กก็จะให6เพื่อนๆ ในห6องด6วย มันก็ได6ผลในระดับหนึ่ง  แต[พอเรียนไปสักระยะ 
เด็กบอกว[าเหลี่ยมล้ำกัน ก็เลยตัดสินใจเรียนออนไลน2 100%    ป�ญหาของการเรียนออนไลน2 ด6วยทรัพยากรที่ใช6แตกต[างกัน 
บางคนก็ไม[ได6ยิน บางคนก็เสียงสอดแทรกเสียงดัง เสียงไก[ขัน เสียงดัง มีการเช็คชื่อโดยให6ขานรับเวลาอาจารย2เรียก” 

ผู"ช&วยศาสตราจารย=อัจฉราภรณ=     พูลยิ่ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือส'งเสริมให.บุคลากรได.แลกเปล่ียนเรียนรู.เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคDความรู.ในการจดัการเรยีน 

การสอนเพื>อผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิในสถานการณ์ COVID-19 
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เปeาหมาย 
  จำนวนองค;ความรูSท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปäนรูปธรรม  
จำนวน 1 เร่ือง 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
           มหาวิทยาลัยแตdงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู& โดยมีอาจารยOท้ัง 3 คณะ  

 ใช&กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
   ข้ันตอน การบdงช้ีความรู&   

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูS เพ่ือเลือกประเด็น และเขียนแผนการดำเนินงาน  
เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 

  
การบdงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 
  ขอบเขตของ KM  ประจำปkการศึกษา 2563 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรูS ไดSพิจารณาแลSวเห็นวTาประเด็นยุทธศาสตร;ท่ี
มหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรูSไปประยุกต;ใชS ไดSแกT 
  ยุทธศาสตร;ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเนSนปฏิบัติการ 
(Hands-On)  
  เปeาประสงคO  เพ่ือพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคลSองกับ
ความตSองการของประเทศใหSมีความเขSมแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 องคOความรู&ท่ีได&  : การจดัการเรยีนการสอนเพื>อผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิ
ในสถานการณ์ COVID-19 

 
  จัดประชุมระดมสมองในกลุ Tมคณะกรรมการจัดการความรู S   เพื ่อกำหนดประเด็นความรูS  
คณะกรรมการไดSแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประธานใหSทุกคนรTวมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรูS  
และมีความเห็นวTายุทธศาสตร;การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลSานนา ไดSวางแนว
ทางการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) บนพื้นฐานเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมโดยเนSนผูSเรียนเปäนสำคัญ ปëจจุบันเกิดสถานการณ;โรคระบาดโควิด-19 ทำใหSการจัดการเรียนการ
สอนตSองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหSเหมาะสมกับสถาน ทำใหSคณะกรรมการสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูS
รTวมกันในประเด็นเร่ือง การจดัการเรยีนการสอนเพื>อผลติบณัฑตินกัปฏบิตัใินสถานการณ์ COVID-19 
  โดยแต่ละคนเสนอหวัขอ้ นําหวัขอ้มาพจิารณาคดัเลอืก ใชม้ตทิี>ประชมุ  เสยีงสว่นใหญ่   
  การตดัสนิใจเลอืกเพราะ   
  1) สอดคลSองกับเปôาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน; ประเด็นยุทธศาสตร;ขอมหาวิทยาลัย 
  2) ตSองทำเพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในสถานการณ;โรคระบาดโควิด-19   
    
  คณะกรรมการใชSวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูS ท้ังมีการพบปะกันท่ีหSองประชุม  การนำเทคโนโลยี 
แอพพลิเคช่ัน Line  เขSามาเปäนชTองทางการติดตTอส่ือสาร 
 
      กำหนดกลุTมเปôาหมายในการนำองค;ความรูSไปใชSประโยชน; 
   การกลุTมเปôาหมายการนำไปใชSประโยชน; คือ อาจารย;ประจำหลักสูตร อาจารย;ผูSสอน 
 
  ข้ันตอน การสร&างและแสวงหาความรู& 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& : การเล่าเรืCอง   
  คณะกรรมการจัดการความรูSแลกเปล่ียนเรียนรูS การจดัการขอ้มลูภายในองคก์รเพื>อการสบืคน้
ขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพ  คนละ 3 นาที ใหSครบทุกคน ผูSบันทึกจะตSองบันทึกคำพูดท้ังหมดไวS โดยยังไมTตSองสรุป
ประเด็น 
  คณะกรรมการ km ไดSมีถTายทอดแลกเปล่ียนความรูSรTวมกัน จำนวน 5 คร้ัง  ดังน้ี 
 

คร้ังท่ี 1 วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ ห&องประชุมกองการศึกษา 
จากท่ีคณะกรรมการเลTาเร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ; 
COVID-19  สรุปไดSดังน้ี 
  
สรปุการจดัการเรยีนการสอนในสถานการณ์โควดิ 

ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
1. สอนผTาน Microsoft teams  มีการ

จัดทำเน้ือหาในโปรแกรม 
PowerPoint แลSวมานำสอนใน 
Microsoft teams  

2. การใชS Google classroom ในการ
ส่ังงานและสTงงาน 

1. ใชSโปรแกรมจำลอง simulate แลSว
พอสถานการณ;ดีข้ึน จึงลงมือปฏิบัติ
จริง 

2. ใชSโปรแกรมคอมพิวเตอร; ในการ
คำนวณ  
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3. ส่ังงาน สTงงาน ผTานไลน;  
4. การถTายวิดีโอท่ีอาจารย;อธิบายเน้ือหา  

แลSวสTงใหSนักศึกษาดูไดS  
5. การหาเน้ือหา โดย Link เน้ือหาจากท่ี

อ่ืน ๆ ในเว็บ แลSวใหSนักศึกษาเป�ดดู 
นอกเวลาสอน 

3. ตSองมาปฏิบัติจริงกับอุปกรณ;
เคร่ืองมือไฟฟôาเทTาน้ัน ไมTสามารถ
นำไปทำท่ีบSานไดSเน่ืองจากอุปกรณ; 
เคร่ืองมือ ไมTเพียงตTอตTอจำนวน
นักศึกษา 

4. ตSองมาปฏิบัติจริงกับสารเคมี (ตSองรอ
สถานการณ;โควิดดีข้ึนกTอน) 

  ในการสอนในสถานการณ์โควดิ  อาจารยจ์ะตอ้งปรบัเปลี>ยนวธิทีี>หลากหลาย อาจารย์
จาํตอ้งทาํงานหนกัในปีแรก เพราะตอ้งปรบัเนืPอหา จดัทาํเนืPอหาเพื>อนําเสนอออนไลน์ จะตอ้ง
มาปรบัเนืPอหาใหก้ระชบัเพื>อนําเสนอออนไลน์  
 

 
คร้ังท่ี 2 วันพุธท่ี 27 มกราคม 2564 ณ หอ้ง LC ROOM ตกึศลิปศาสตร ์
จากท่ีคณะกรรมการเลTาเร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ; 
COVID-19   สรุปความรูSท่ีไดSจากการแลกเปล่ียนเรียนรูSคร้ังน้ี มีดังน้ี 
   

ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
1. สอนเน้ือหา ส่ังงาน สTงงาน ผTาน  

Ms-teams 
2. การถTายคลิปวิดีโอเน้ือหาท่ีจะสอน  
3. การหาตัวอยTางเน้ือหาจากยูทูป สTง

ใหSนักศึกษานำไปศึกษาเพ่ิมเติม  

1. ตSองมาปฏิบัติจริงท่ีมหาวิทยาลัย แตT
แบTงเปäนกลุTมเล็ก 2 กลุTม เพ่ือเวSน
ระยะหTาง 

2. มีชุดปฏิบัติใหSทำผTานคอมพิวเตอร; 
แลSวทยอยมาพบอาจารย;เปäนกลุTม
เล็ก 

  
การสอนอนไลน์ ปัญหาที>พบของนกัศกึษา คอื  
  1. ความเร็วของอินเทอร;เน็ตท่ีเด็กใชS โหลดชSา ติดขัด ภาพกระตุก เสียงไมTชัด  
  2. นักศึกษาเป�ดออนไลน;ท้ิงไวS แตTไมTไดSรับฟëง   
  3. เสียงรบกวนขณะเป�ดไมล;พูด เสียงคนรอบขSางรบกวน เสียงไกTขัน เปäนตSน  
  4. นักศึกษาไมTมีอินเทอร;เน็ต จะตSองใชS wifi  ของหอพัก หรือท่ีมหาวิทยาลัย หรือบSาน
เพ่ือน  
  5. มือถือของนักศึกษาไมTรองรับการใชSงาน Ms-teams 
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คร้ังท่ี 3 วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธO 2564  ณ หอ้ง LC ROOM ตกึศลิปศาสตร ์
จากท่ีคณะกรรมการเลTาเร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ; 
COVID-19  สรุปการประเมินเบ้ืองตSน จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน; (ความคิดเห็นของ
นักศึกษาและอาจารย;) 
 1. ฝ|กความรับผิดชอบของนักศึกษา  
  2. ลดเวลาการเดินทาง ท้ังนักศึกษาและอาจารย; 

3. มีชTองทางส่ือสารระหวTางนักศึกษาและอาจารย;ไดSสะดวก 
  4. ใชSเคร่ืองมือออนไลน;คSนควSาขSอมูลเพ่ิมเติมไดSมากข้ึน 
  5. อาจารย;ตSองพัฒนาตนเอง พัฒนาส่ือตTาง ๆ เพ่ือใชSในการเรียนการสอน 
  6. เปäนการเพ่ิมภาระงานใหSอาจารย;ในชTวงแรกมากข้ึน เพราะตSองปรับเน้ือหาใหมT จัดทำ
ส่ือ ใหSสามารถสอนออนไลน;ไดSอยTางเหมาะสม 
  7. การสอนท่ีเปäนการส่ือสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรูS 
 เพราะฉะน้ันตSองมีแบบทดสอบท่ีประเมินการเรียนรูSของผูSเรียน 
  8. การเขSาถึงอุปกรณ;เรียนออนไลน;ไมTวTาจะเปäน โทรทัศน;, โทรศัพท;มือถือ, แท็บเล็ต หรือ
สัญญาณ 
อินเทอร;เน็ตมีขSอจำกัด 
  9. นักศึกษาไมTมีสมาธิในการเรียน  ไมTมีวินัย ไมTทุTมเท 
  10.นักศึกษาไมTสามารถไตรTตรองความถูกตSองของขSอมูล จากการเขSาถึงขSอมูลท่ีไมT
นTาเช่ือถือ 
  11. เพ่ือนอาจชTวยตอบคำถามหรือทำการบSานแทนกันไดS 
  12. ถSาอาจารย;สรSางส่ือ เชTน คลิปวิดีโอ และสTงลิงก;ใหSนักศึกษา นักศึกษาสามารถทบทวน 
เรียนซ้ำไดS  
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คร้ังท่ี 4 วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธO 2564 ณ หอ้ง LC ROOM ตกึศลิปศาสตร ์
สรปุการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ 
-อาจารยม์คีวามพรอ้มในระดบัหนึ>งและสามารถใชค้อมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื สื>ออุปกรณ์
ต่าง ๆ  
ไดใ้นระดบัหนึ>ง 
-อาจารยส์ามารถสรา้งสื>อประกอบการสอนได ้
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 
-นกัศกึษาที>สอนสว่นใหญ่ไมม่คีวามพรอ้ม เนื>องจาก ขาดสื>อ อุปกรณ์ในการเรยีน  รวมถงึ
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 
ความต้องการสิCงสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยั   
-จดัหาอุปกรณ์ที>จาํเป็น 
- ลดคา่บรกิารซมิการด์ 
- จดัพืPนที>เรยีนรู ้
- จดัสรรงบประมาณเพื>อสรา้งสื>อ 
- จดัอบรมเพื>อการผลติสื>อ  
- จดัหาแนวทางในการตดิตามและ
ประเมนิผล 
- อาจลดคา่บาํรงุการศกึษา  
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- การทาํสญัญาชว่ยคา่อนิเตอรเ์น็ตใหแ้ก่
นกัศกึษาหรอืแมก้ระทั >งหอพกั  
- จดัหอ้งสอนออนไลน์  และมอุีปกรณ์พรอ้ม
ใหบ้รกิาร  
- การสรา้งหลกัสตูรในอนาคต กเ็ริ>ม
สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
- สนบัสนุนหอ้งสตดูโิอ 
- อบรมเชงิปฏบิตักิารสาํหรบัการจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน์ 
- มงีบประมาณจดัทาํบทเรยีนออนไลน์ 
- ใหส้รา้งความตระหนกัและความมวีนิยั 
- มมีาตรการหรอืแผนที>จะรองรบัความพรอ้มและการปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ 
 

 
คร้ังท่ี 5  วันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564    ณ หSอง LC ROOM ตึกศิลปศาสตร; 
สรุปข&อเดdน-ข&อด&อย 
  

รูปแบบการสอน ข"อเด&น ข"อด"อย 

๑. การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน2โดยใช6 Microsoft 
Teams 

- MS Teams เปFนโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล6านนาได6ซื้อลิขสิทธิ์ จึงมีความสะดวก
ในการใช6งาน 
- MS Teams ถูกออกแบบให6มี
ความสามารถในการส[งเสริม
ปฏิสัมพันธ2ระหว[างผู6สอนและผู6เรียน 
- MS Teams ถูกออกแบบให6ผู6สอน
สามารถให6คำปรึกษากับผู6เรียนได6โดย
ให6ผู6เรียนแชร2หน6าจอ 
 

- ถ6าสัญญาณอินเทอร2เน็ตไม[ดี 
การจัดการเรียนการสอนโดย 
MS Teams จะทำให6เกิดการ
กระตุก 
- ถ6าเรียนผ[านโทรศัพท2 การ
จัดการเรียนการสอนโดย MS 
Teams อาจจะมีข6อจำกัดใน
การมองสื่อการสอน 
 

๒. การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน2โดยใช6 Google 
classroom 

- Google classroom เปFนโปรแกรม
ที่มีความสะดวกในการใช6งาน 

- ถ6าสัญญาณอินเทอร2เน็ตไม[ดี 
การจัดการเรียนการสอนโดย 
Google classroom จะทำให6
เกิดการกระตุก 
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- ถ6าเรียนผ[านโทรศัพท2 การ
จัดการเรียนการสอนโดย 
Google classroom อาจจะมี
ข6อจำกัดในการมองสื่อการสอน 

๓. การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน2โดยใช6คลิปวิดีโอ 

- เนื่องจากคลิปถูกนำไปอัพโหลดลงใน 
Youtube แล6ว ผู6เรียนจึงสามารถหา
เวลาเข6าไปเรียนในช[วงเวลาทีต่ัวเอง
สะดวกได6 
- ผู6เรียนสามารถเข6าไปเรียนซ้ำในเรื่อง
ที่ไม[เข6าใจได6หลายๆครั้ง 

- ยังขาดระบบการติดตามผู6เข6า
ไปเรียนในคลิป 
- ถ6าคลิปมีความยาวมากๆ การ
ดาวน2โหลดอาจจะช6าและเปลือง
อินเทอร2เน็ต 
- คลิปการสอนอาจจะมีภาพที่
ไม[ค[อยสมบูรณ2 เนื่องจาก
ข6อจำกัดในการทำคลิปของ
ผู6สอน 

๔. การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช6โปรแกรมคอมพิวเตอร2 

- ส[งเสริมผู6เรียนให6มีศักยภาพในการ
เรียนรู6เนื้อหาเปFนอย[างดีก[อนที่จะนำไป
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2 โดยมี
ผู6สอนเปFนคนให6คำปรึกษา 
- ผู6เรียนและผู6สอนมีปฏิสัมพันธ2ที่ดีต[อ
กัน 

- ถ6าผู6เรียนมีจำนวนมาก การให6
คำปรึกษาของผู6สอนจะไม[ทั่วถึง
และขาดประสิทธิภาพ 

๕. การจัดการเรียนการสอน
แบบเว6นระยะ 

- นักศึกษาได6ฝtกปฏิบัติจริงใน
ห6องปฏิบัติการตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย 

- อุปกรณ2และเครื่องมือมีไม[
เพียงพอ 
- ภาระของอาจารย2และ
เจ6าหน6าที่เพิ่มมาก 

๖. การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน 

- สามารถนำข6อดีของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ มา
ทำการจัดการเรียนการสอน 

- ถ6าผู6สอนมีความหลากหลายใน
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนมากเกินไป อาจทำให6
ผู6เรียนปรับเปลี่ยนตามไม[ทัน 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ในการดำเนินการจัดการแลกเปล่ียนรูSในประเด็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ;โค
วิด-19 ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลSานนา นTาน ไดSรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักๆ 6 รูปแบบ ไดSแกT 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน;โดยใชS Microsoft Teams     
2. การจัดการเรียนการสอนออนไลนDโดยใช. Google classroom 
3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน;โดยใชSคลิปวิดีโอ 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช.โปรแกรมคอมพิวเตอรD 
5. การจัดการเรียนการสอนแบบเวSนระยะ 
6. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

   
       
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตdาง ๆ ได&แกd เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปtนแบบอยdางท่ีดี
ให&กับหนdวยงานตdาง ๆ ฯลฯ) 
 - คณาจารย;มีความรูSความเขSาใจในรูปแบบการสอนในสถานการณ;โควิด-19 เพ่ิมข้ึน และนำไป
ประยุกต;ใชSในการสอนปëจจุบันไดSเปäนอยTางดี 
 
8.ปwจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปtนข&อๆ) 
  1. การมีสTวนรTวมของอาจารย;ท้ัง 3 คณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรูSรTวมกัน ท่ีมาจากหลายศาสตร; และ
สามารถทำงานรTวมกันจนประสบความสำเร็จไดS 
  2. ไดSรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใสถานการณ;โควิด-19 
  
9.ปwญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตdอไป 
  อาจารยม์ภีารกจิการสอน และมภีาระงานอื>น ไมส่ามารถเขา้รว่มแลกเปลี>ยนเรยีนรูไ้ดค้รบทุกคน  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “การจัดการเรียนการสอนออนไลน0ที่ส3งผลให8เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  

 
1. เจ&าของผลงาน ฝ#ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด?านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด?านการวิจัย 
   £ ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

บทความน้ีจะได?นำเสนอแนวทางปฏิบัติงานและผลของการดำเนินงานในการจัดการองค=ความรู?ด?าน
การเรียนการสอนออนไลน=ท่ีสSงผลให?เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร= 
ประกอบด?วย 

1. หลักสูตรการบัญชี 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค?าปลีกสมัยใหมS 
6. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร= 
7. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหวSางประเทศ 
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
9. หลักสูตรการทSองเท่ียวและการบริการ 
 จากผลดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติรูปแบบกลไกการจัดการองค=ความรู?ในการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน= จึงเปbนรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถใช?เปbนแนวทางในการนำไปใช?เปbนรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนให?สอดคล?องกับสภาพแวดล?อมในปcจจุบัน  หรือหนSวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ ตSอไป 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

จากการแพรSระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สSงผลให?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล?านนา กำหนดให?มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน= ไมSสามารถจัดการเรียนการสอนได?
แบบปกติ 

วัตุประสงคQ เพ่ือปoองกันการแพรSระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด?วยการนำเทคโนโลยีตSาง ๆ มาใช?ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน=ท่ีสSงผลให?เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เปRาหมาย รูปแบบและวิธีการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน=ท่ีสSงผลให?เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ด?วยการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศตSาง ๆ    
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6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน=ท่ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร=เปbนรูปแบบท่ีการผสมผสาน

หลายรูปแบบข้ึนกับวัตถุประสงค=ในการจัดการเรียนการสอนในแตSละรายวิชา และหัวข?อเร่ืองในการการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงระบบท่ีคณะเลือกใช?มากท่ีสุด คือการใช? Microsoft team เน่ืองจากระบบมีความเสถียร 
และเปbนรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาจัดซ้ือ และมีการอบรมให?อาจารย=ท้ังคณะฯได?มี
ทักษะการใช?โปรแกรม  

การวางแผนการเตรียมการสอนออนไลนQ การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธQการสอน 
การเตรียมสอน/วางแผนการสอน 
1. อาจารย=เตรียมความรู?เก่ียวกับรูปแบบออนไลน=ท่ีจะใช?สอน วิธีการใช? เลือกให?เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนเองในการใช?เทคโนโลยี 
2. กำหนดกฎกติกาในการเรียน การวัดผล การสSงงาน การเช็คช่ือ รูปแบบกิจกรรมในช่ัวโมงการเรียน

การสอนน้ันและการประเมินผล 
3. เตรียมเน้ือหาการสอนในรูปแบบ PowerPoint, pdf, วีดีโอ และเตรียมแบบฝÖกหัดภายหลัง 

การเรียน 
4. เตรียมข?อสอบท่ีสอดคล?องกับวัตถุประสงค=ในรายวิชา ท่ีเปbนลักษณะการนำไปใช? และสามารถใช?

สอบในรูปแบบข?อสอบออนไลน= MS form, google form และ Moodle 
ขณะสอน 
1. เร่ิมสอนตามเวลา ให?นักศึกษาเปâดกล?องรายงานตัว หรือเช็คช่ือผSาน form หรือแจ?งช่ือในชSองแชท 

และดู meeting Attendant 
2. สอนตามเวลา ระยะเวลาการสอนไมSนานเกินไป เน่ืองจากเปbนการส้ินเปลืองอินเตอร=เน็ตนักศึกษา 
3. ติดตามการสอนออนไลน=โดยใช?ชSองทางการส่ือสารอ่ืนชSวยโดยเลือกชSองทางท่ีเข?าถึงได?งSาย เชSน 

Line chat เพ่ือให?ผู?เรียนสามารถปรึกษาผู?สอนได?ตลอดเวลา 
4. ใช?การต้ังคำถามแทนการบรรยายอาจมีเกมส= หรือ วิดิโอแทรก เพ่ือสSงเสริมการทำความเข?าใจ 
5. สอนผSานโปรแกรม Facebook live เปbนการสอนแบบ real time และนำเสนอข้ึนหน?าจอเพ่ือให?

ผู?เรียนและผู?สอนมีการปฏิบัติสัมพันธ=ตSอกันตลอดเวลา เปbนการเรียนผSานออนไลน=แบบ Active learning 
ผู?สอนจะมีการกระตุ?นพูดคุย 

6. ขณะสอนจะทำการบันทึกไฟล=การสอนเผ่ือมีนักศึกษาต?องการทบทวนซ้ำ 
7. ขณะสอนจะมีการซักถาม หรือต้ังข?อคำถามชวนตอบ และมีการให?คะแนน 
การจัดการเรียนการสอน 
1. สอบในรูปแบบข?อสอบออนไลน= Google form และ Moodle  
2. แจ?งเวลาในการสอบวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ระบบท่ีใช?ในการสอบ การเตรียมความพร?อม

อินเตอร=เน็ต 
3. การทำข?อสอบเพ่ือทดสอบความเข?าใจของผู?เรียนตลอดการสอน 
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4. มีระบบการทดสอบ Online ให?นักศึกษาทบทวนอยูSเสมอ 
5. การประเมินผลการเรียนในลักษณะการมอบหมายงานลSวงหน?าและจากการทดสอบยSอยในระบบ

การสอบออนไลน= 
6. ติดตามการสอนออนไลน=โดยใช?ชSองทางการส่ือสารอ่ืนชSวยโดยเลือกชSองทางท่ีเข?าถึงได?งSาย เชSน 

Line chat เพ่ือให?ผู?เรียนสามารถปรึกษาผู?สอนได?ตลอดเวลา ท้ังกSอนช่ัวโมงเรียน ขณะเรียนแบบสอนสด และ
หลังช่ัวโมงเรียน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู?ออนไลน= (การจัดสภาพแวดล?อมในการเรียนออนไลน=, การสSงเสริมการ
มีสSวนรSวมของผู?เรียน ) 

8. การเรียนการสอนออนไลน= ควรมีการจัดสภาพแวดล?อมให?เอ้ือตSอการเรียนการสอน  
9. การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค=ของรายวิชา อาจารย=ในคณะฯ ได?จัดเตรียม

สภาพ   แวดล?อม และวางแผนการจัดการเรียนโดยให?ผู?เรียนมีสSวนรSวมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด  
10. เตรียมสภาพแวดล?อม ห?องทำงาน พ้ืนหลังให?สะอาด และเหมาะกับการเรียนการสอนเสมือนการ

สอนในห?องเรียน ไมSมีเสียง หรือบุคคลเดินผSานไป-มาและรบกวน 
11. กำหนดระเบียบและทำข?อตกลงในการเรียนกับนักศึกษา 
12. ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานการเรียน กำหนดการสSงงานอยSาง

ชัดเจน 
13. จัดรูปแบบการเรียนท่ีให?นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผSาน Quizizz. Kahoot 
14. ใช?คำถามนำเข?าเร่ืองท่ีกำลังจะเรียน เพ่ือให?เกิดบรรยากาศการมีสSวนรSวม 
15. การแนะนำและชSวยเหลือผู?เรียน (การให?คำแนะนำแกSผู?เรียน, การสSงเสริมและสนับสนุนผู?เรียน) 
16. การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน= ยSอมมีปcญหาและอุปสรรค คณะได?มีการแนะนำและ

ชSวยเหลือผู?เรียนดังน้ี 

 
 
การให&คำแนะนำ 
1. ให?คำแนะนำสำหรับผู?เรียนท่ีมีความต?องการเฉพาะ 
2. บSงช้ีวิธีการในการแนะนำแหลSงการเรียนรู?หรือหนSวยบริการทางการเรียนท่ีเหมาะสมท้ังในและนอก

สถาบัน 
3. จัดการเรียนการสอนในฐานะผู?ให?คำปรึกษาและสนับสนุนแหลSงการเรียนรู? 
4. ให?คำแนะนำการใช?ระบบจัดการการเรียนรู? 
5. ให?คำแนะนำการเรียนแตSละหัวข?อการอภิปรายอยSางชัดเจน 
การส[งเสริมและสนับสนุนผู&เรียน 
1. สนับสนุนผู?เรียนในการพัฒนาการวางแผนการเรียนรายบุคคล การกำหนด เปoาหมายการพัฒนา

กลยุทธ=ทางการเรียนเพ่ือให?บรรลุเปoาหมายท่ีวางไว? 
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2. ติดตSอส่ือสารกับผู?เรียนท่ีไมSติดตามการเรียนอยSางตSอเน่ือง 
3. ให?ผลปoอนกลับท่ีละเอียดชัดเจน 
4. ให?ผลปoอนกลับทันที 
5. แจ?งคะแนนหรือผลการประเมินให?ผู?เรียนทราบ เพ่ือชSวยผู?เรียนประเมินและกำกับตนเองในการ

เรียน 
6. สร?าง แก?ไข ข?อคำถาม และมีการตอบคำถามท่ีเกิดข้ึนในระหวSางการบรรยาย 
7. สSงเสริมให?ผู?เรียนมีพฤติกรรมท่ีดีในระหวSางการเรียนในช้ันเรียน 
8. เสนอแนวทางการแก?ปcญหาเม่ือผู?เรียนเผชิญปcญหาตSาง ๆ 
9. กระตุ?นหรือสนับสนุนผู?เรียนอยSางมีเปoาหมาย โดยการชSวยให?ผู?เรียนสังเกต และควบคุมการทำ

ความเข?าใจในบทเรียนด?วยตนเอง 
10. ติดตามและทราบความก?าวหน?าของผู?เรียน เพ่ือให?การสนับสนุนท่ีเหมาะสมท้ังผู?เรียนท่ีก?าวหน?า

เร็วและผู?เรียนท่ีเร่ิมได?ช?า โดยมีการติดตามการเรียนท้ังภาพรวมคือยอดคนเรียนครบหัวข?อและรายบุคคล 
สามารถบอกรายละเอียดหัวข?อท่ีขาดเรียนได? 

การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน, การมีส[วนร[วมของนักศึกษา) 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน=เน่ืองจากผู?เรียนและผู?สอนอยูSหSางไกลกัน การวัดและประเมินผล 

จึงเปbนส่ิงสำคัญท่ีจะต?องประเมินได?วSาผู?เรียนและผู?สอนมีความเข?าใจตรงกัน และการเรียนการสอนดำเนินไป
ตามวัตถุประสงค=ของรายวิชา ผู?เรียนมีความพึงพอใจหรือไมS จากประสบการณ=ในการสอนของอาจารย=ทุกทSาน 
อาจารย=ได?เลือกใช?การประเมินดังน้ี 

1. ใช?การถามตอบเพ่ือให?ทราบวSามีความเข?าใจตามวัตถุประสงค=หรือไมS 
2. มีการทดสอบเก็บคะแนนหลังการเรียนการสอนผSานออนไลน= 
3. ให?นักศึกษาประเมินความพึงพอใจผSานแบบสอบถาม 
4. การสอบถามความคิดเห็นของผู?เรียนระหวSางเรียนแบบ face to face และเม่ือส้ินสุดการเรียน 

ในแตSละคร้ัง 
5. การให?ทำแบบประเมินผลการสอนออนไลน= 
6. มีแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษา 
7. ใช?แบบทดสอบผSานระบบ QUIZIZZ ประเมินความรู? และประเมินความพึงพอใจใน google form 

 
7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต[าง ๆ ได&แก[ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย[างท่ีดี

ให&กับหน[วยงานต[าง ๆ ฯลฯ) 
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนออนไลน=ท่ีสSงผลให?เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด?วยการใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ รูปแบบ และวิธีการ 
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8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน=ให?สำเร็จน้ันข้ึนอยูSกับปcจจัยดังตSอไปน้ี 
1. ทัศนคติของผู?สอนและผู?เรียนตSอการเรียนการสอนแบบออนไลน=ท่ีเปâดใจ ยอมรับและปรับตัวเข?า

กับรูปแบบท่ีแตกตSางออกไป 
2. ทักษะพ้ืนฐานในการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศของผู?สอนผู?เรียน 
3. อุปกรณ=ท่ีใช?ในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (smart devices) 
4. ระบบเครือขSายการส่ือสาร (network) ท่ีดีของท้ังผู?สอนและผู?เรียน 
5. การเตรียมความพร?อมของผู?สอนและผู?เรียนลSวงหน?า 
6. การจัดตารางสอนและตารางสอบของแตSละวิชาในชSวงเวลาท่ีเหมาะสม 
7. การให?ข?อมูลแกSนักศึกษาท่ีชัดเจนและถูกต?อง 
8. ความชSวยเหลือ การให?คำปรึกษาเพ่ือแก?ไขปcญหาตSาง ๆ ในการจัดการสอนออนไลน=จากสำนัก

วิทยบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา 
9. ความนSาสนใจของส่ือการสอน การกระตุ?นถามตอบข?อสงสัยโดยตรง เพ่ือกระตุ?นการคิดและให?

นักศึกษารSวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
10. ส่ิงแวดล?อมในการสSงเสริมการเรียนรู?ของผู?สอนและผู?เรียน 
11. ความใสSใจของท้ังอาจารย=นักศึกษาในการติดตามความก?าวหน?าของงานท่ีมอบหมาย 
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9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต[อไป 
จากการเปล่ียนแปลงอยSางกะทันหัน ในชSวงการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนSา จึงทำให?รูปแบบการเรียน

การสอนเปล่ียนแปลงไปอยSางรวดเร็ว ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน= อาจารย=ผู?สอนได?พบปcญหา
และอุปสรรค รวมท้ังได?มีแนวทางแก?ไขดังน้ี 

- อินเตอร=เน็ตนักศึกษาไมSเสถียร ในกรณีการสอบเก็บคะแนนจะสSง Code และรายละเอียดให?
นักศึกษาเปbนรายบุคคลให?นักศึกษาเข?ารับการสอบใหมS 

- นักศึกษาบางรายท่ีอยูSในพ้ืนท่ีหSางไกล อาจมีปcญหาตSอการใช?งานของอินเตอร=เน็ต วิธีแก?ไขคือ โหลด
ไฟล=การสอนไว?ใน Facebook กลุSมเพ่ือให?นักศึกษาเข?ามารับชมการสอนได?เสมอ 

- นักศึกษาใช?ฟcงก=ช่ันตSาง ๆ ในโปรแกรมไมSเปbน เชSน การแชร=วิดีโอ แก?ไขโดยการให?คำแนะนำท้ังการ
พูดอธิบายและพิมพ=ข?อความบนหน?าจอ 

- การเข?ากลุSมออนไลน=ของนักศึกษาแตSละคนไมSพร?อมกัน แก?ปcญหาโดยแจ?งเวลาให?นักศึกษาทราบ
ลSวงหน?า พร?อมสSงลิงค=และเตือนกSอนเวลาเรียน 30 นาทีทางไลน= 
จุดแข็งและจุดอ[อนของการสอนออนไลนQ 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน= จากการรSวมแสดงความคิดเห็นของอาจารย=พบ จุดแข็งและ
ข?อจำกัดดังน้ี 

จุดแข็ง 
- ยืดหยุSนเร่ืองสถานท่ี เวลา และวิธีการเรียนการสอน 
- ผู?สอนและผู?เรียนไมSมีข?อจำกัดเร่ืองสถานท่ีในการเรียน 
-  มีการเรียนการสอนท่ีสามารถเข?าถึงได?งSาย สะดวก รวดเร็ว แม?มีปcจจัยอ่ืนแทรกแทรก      เชSน มา

ไมSได?ติดธุระสำคัญ ป#วย เปbนต?น นอกจากน้ียังสามารถติดตาม และอัฟเดทการเรียนการสอนได?รวดเร็ว เข?าถึง
ได?ทุกคน ประหยัดเวลา และลดโลกร?อนลดกระดาษในการใช?เรียน 

- เราสามารถสอนนักศึกษาในท่ีใดเวลาใดก็ได?ท่ีมีชSองทางการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ และเสถียรพอ 
- การเรียนแบบ face to face ชSวยให?ผู?สอนและผู?เรียนมีปฏิสัมพันธ=ตSอกันอยSางท่ัวถึงและเพ่ิมมาก

ข้ึนกวSาการเรียนแบบปกติ 
- ผู?เรียนมีโอกาสในการแสดงออกอยSางเปbนอิสระมากข้ึน สร?างสรรค=และส่ือสารได?ตรงกับความคิด 

ความต?องการมากข้ึน มีการริเร่ิมทำส่ิงใหมSมากกวSาเม่ืออยูSในห?องเรียน ท้ังการเปâดประเด็นพูดคุยหรือโต?ตอบใน
เร่ืองท่ีผู?อ่ืนเสนอความคิดเห็น 

- ในห?องเรียนท่ีผู?เรียนรู?สึกคุ?นเคยและปลอดภัย บทบาทของผู?สอนจะลดลง ผู?เรียนเปbนศูนย=กลางของ
การแสดงความคิดเห็นและการเรียนรู?มากข้ึนเม่ือเทียบกับการเรียนแบบปกติ 

- ทำให?นักศึกษามีวินัยในการเรียนมากข้ึน รับผิดชอบตSอตนเอง ฝÖกความซ่ือสัตย= ความสามารถใน
การเรียนรู?ด?วยตนเอง 
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ข&อจำกัด 
- ทักษะของผู?สอนในการใช?โปรแกรมตSาง ๆ เทคนิคข้ันพ้ืนฐานในการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร และสามารถชSวยสSงเสริมผู?เรียนให?เข?าถึงการเรียนรู?ได?อยSางมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะต?องเข?ารับ
การอบรมหรือปรึกษาผู?เช่ียวชาญให?มีความคุ?นเคยกับฟcงก=ช่ันตSางๆ ในโปรแกรมท่ีต?องการใช?กSอน 

- ทักษะของผู?เรียนในการเข?าถึงการเรียนโดยการใช?โปรแกรมแตSละชนิดท่ีผู?สอนปรับเปล่ียนไปในแตS
ละคร้ังอาจทำให?ผู?เรียนเกิดความเครียดจากการใช?เทคโนโลยีท่ีมากเกินไปและไมSคุ?นเคย ตลอดจนปcญหา
อุปสรรคจากการเช่ือมตSอของเครือขSายการส่ือสารท่ีใช?อีกด?วย 

- หากสัญญาณไมSดี อาจจัดการเรียน การสอนไมSได?ตามท่ีวางแผนไว? 
- ไมSมีบรรยากาศรSวมในการเรียนการสอน 
- ถ?าครูใช?แอพพิเคช่ันแตกตSางกันมาก ๆ นักศึกษาท่ีใช?เรียนจากโทรศัพท=จะไมSสะดวก อาจไมSสามารถ

ติดต้ังแอพพิเคช่ันได?ทุกอัน 
- ไมSสะดวกในการมอบหมายงานให?นักศึกษาทำเปbนกลุSม 
- ขาดการมีปฏิสัมพันธ= ขาดการทำกิจกรรมรSวมกันกับเพ่ือนในช้ันเรียน ในวิชาทางด?านทักษะอาจไมS

สามารถทำให?บรรลุวัตถุประสงค=ในรายวิชาอยSางแท?จริง 
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ประชุมร[วมวางแผนการจัดการความรู& และแลกเปล่ียนเรียนรู& 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนQท่ีส[งผลให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู& 
การจัดการเรียนการสอนออนไลนQท่ีส[งผลให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน ข"อสอบออนไลน)โดยใช"โปรแกรม Microsoft Forms 

 
1. เจ&าของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4  
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด?านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด?านการวิจัย 
   £ ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

• ออกแบบการสอนออนไลน+ตามการพัฒนาผลการเรียนรู?ของนักศึกษา (มคอ.3) 
• การออกแบบข?อสอบออนไลน+โดยใช?โปรแกรม Microsoft Forms  
• รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบออนไลน+ 

5. ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 เนื่องด?วย สถานการณ+การแพร4ระบาดโรคไวรัสโคโรน4า (โควิด 19) ที่มีอยู4ในป`จจุบัน ทำให?ไม4สามารถ
จัดการเรียนการสอนในห?องเรียนได? มหาวิทยาลัยจึงต?องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
(On site) โดให?พิจารณาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นแทน เพื่อเปfนการปgองกัน และลดความเสี่ยงต4อ
การติดเช้ือไวรัสโคโรน4า 

ดังนั้น สาขาวิทยาศาสตร+ คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร ได?ตระหนักถึงความสำคัญของ
ป`ญหาดังกล4าว จึงเห็นควรจัดโครงการจัดการองค+ความรู? (KM) ด?านผลิตบัณฑิตหัวข?อ “การสอนออนไลน+
อย4างไรให?ได?คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค+” โดยเน?นการแลกเปลี่ยนองค+ความรู?ระหว4างบุคลากรภายใน
หน4วยงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด?านการเรียนการสอนให?มีคุณภาพ ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค+
ท่ีระบุไว?ใน มคอ.3 
 วัตถุประสงค+ 

 1)  เพ่ือแลกเปล่ียนองค+ความรู?ด?านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาประสิทธิภาพด?านการสอนออนไลน+ 
2)  เพ่ือส4งเสริมให?บุคลากรได?แลกเปล่ียนเรียนรู?เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ในการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร+พันธกิจมหาวิทยาลัย 
เปgาหมาย 
เชิงปริมาณ   
- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านการผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ  
- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   7 ข้ันตอน 
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- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 ได?ใช?วิธีการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู?เพ่ือค?นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีใน
การสอนออนไลน+ และได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 ข้ันตอน ท่ีระบุไว?ในแผนงาน โดย
เคร่ืองมือการจัดการความรู?ท่ีใช?คือแหล4งผู?รู?ในองค+กร  

โดยท่ีประชุมได?สรุปประเด็นการเรียนรู? จำนวน 3 ประเด็น ได?แก4  
1. การออกแบบการสอนออนไลน+ตามการพัฒนาผลการเรียนรู?ของนักศึกษา (มคอ.3) 
2. การออกแบบข?อสอบออนไลน+โดยใช?โปรแกรม Microsoft Forms  
3. รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบออนไลน+ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได?เลือกเอาประเด็นการออกแบบข?อสอบออนไลน+โดยใช?โปรแกรม Microsoft Forms เปfน
แนวปฏิบัติที่ดี นำเสนอโดย อาจารย+กิตติศักดิ์ อำมา ซึ่งได?รวบรวมองค+ความรู?ที่มีจัดทำเปfน “คู4มือการสร?าง
แบบทดสอบเพื่อใช?ในการประเมินผลการเรียนโดยใช? Microsoft Forms” ตามเอกสารแนบ เพื่อเปfนแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการสร?างข?อสอบออนไลน+ 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

54

7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
เชิงปริมาณ   
- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านผลิตบัณฑิต 
ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย  

 
ไม4น?อยกว4า 1 เร่ือง 

 

 
1 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  
- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   
7 ข้ันตอน 
- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

 
ครบ 7 ข้ันตอน 

 
3 คน 

 
ครบ 7 ข้ันตอน 

 
3 คน 

 
 
 

8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
 มีคณาจารย+สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 จำนวน 3 ท4าน ได?แก4 อาจารย+ธนิษฐา เกษมุณี อาจารย+รดา 
สมเขื่อน และอาจารย+รัตนากาล คำสอน ได?นำแนวปฏิบัติที ่ดี การสร?างข?อสอบออนไลน+โดยใช?โปรแกรม 
Microsoft Forms นำไปใช?ประโยชน+ โดยได?นำไปปรับใช?สำหรับการสอบเก็บคะแนนในรายวิชา ซึ่งผลการ
นำไปปฏิบัติในภาพรวมพบว4า นักศึกษาสามารถทำข?อสอบออนไลน+ได?อย4างราบรื่น ส4วนใหญ4สามารถอัพโหลด
ไฟล+วิธีทำในระบบได?  สรุปได? ดังน้ี 
• มีการปรับข?อสอบให?เปfนส4วน ๆ และตั้งค4าให?นักศึกษาทำข?อสอบทีละส4วน ซึ่งวิธีดังกล4าวนักศึกษาจะ

เห็นข?อสอบได?ทีละส4วน จะไม4เห็นข?อสอบท้ังหมดในคราวแรก ช4วยปgองกันการทุจริตได?ระดับหน่ึง 
• ข?อสอบออนไลน+แบบปรนัย แต4ละชุดสามารถสลับข?อคำตอบได? และระบบมีฟ`งก+ชั่นคณิตศาสตร+

รองรับ  
• ข?อสอบออนไลน+แบบอัตนัย เดิมจะพบป`ญหานักศึกษาไม4สามารถอัพโหลดไฟล+วิธีทำได? จึงปรับแก?ไข

โดยการเลื่อนปุxมตั้งค4า จาก “จำเปfน” ให?เปfน “ไม4จำเปfน” นักศึกษาก็จะสามารถอัพโหลดไฟล+ลง
ระบบได? 

• ส4วนวิธีการแชร+ข?อสอบลงระบบให?นักศึกษาในกรณีมีหลายชุด ให?ตั้งค4าในเมนูงานที่มอบหมาย เลือก
กลุ4มนักศึกษาไว?ก4อน แล?วแชร+ข?อสอบให?นักศึกษาตามกลุ4มท่ีกำหนด 

• เม่ือนักศึกษาทำข?อสอบเสร็จเรียบร?อยแล?ว ระบบจะประมวลผลคะแนนตามเวลาท่ีนักศึกษากดส4ง
ข?อสอบ ไม4ได?เรียงตามเลขท่ีนักศึกษา จึงแก?ไขโดยการเพ่ิมข?อในข?อสอบ ให?นักศึกษากรอกเลขท่ี เพ่ือ
ช4วยในกรอกคะแนนได?ง4าย ไม4สับสน 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 

ข?อเสียจากการออกข?อสอบแบบปรนัยในระบบ อาจเกิดป`ญหาคำตอบรั่ว กรณีท่ีอาจมีนักศึกษา
สามารถเข?าดูโค?ดคำตอบจากในระบบได? ดังนั้น จึงต?องเพิ่มความระมัดระวังในการออกข?อสอบส4วนปรนัย โดย
การออกแบบข?อสอบต?องให?มีหลากหลาย และควรเพิ่มการสัมภาษณ+ทดสอบความรู?ความเข?าใจของนักศึกษา
รายบุคคล เพ่ือให?การวัดและประเมินผลเปfนไปอย4างมีประสิทธิภาพ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือ                                   

การศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูCในระบบ 
 

1. เจ&าของผลงาน งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรH  
2. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตรH  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด@านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด@านการวิจัย 
   £ ด@านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 เพิ่มแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูCใน
ระบบ สำหรับนักศึกษาในโครงการพิเศษภายใต@ความรCวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสCงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ WiL ให@เปTนไปอยCางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได@มีการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑH
ที่ใช@ในการประเมินการเทียบความรู@และโอนหนCวยกิตไว@อยCางชัดเจน สมเหตุสมผล และเชื่อถือได@ รวมทั้งทำให@
กระบวนการประเมินนั้นมีความโปรCงใส และสามารถประกันได@วCาผู@ขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนได@รับการ
พิจารณาอยCางถูกต@อง ยุติธรรม ด@วยบรรทัดฐานเดียวกัน 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
หลักการและเหตุผล  
     ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรHได@มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated 
Learning : WIL) ซึ่งเปTนการเรียนการสอนหนึ่งในการเรียนรู@เชิงประสบการณH โดยคณะหลักสูตรได@ทำความ
รCวมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษารCวมกัน เพื่อสCงเสริมให@นักศึกษาได@มีโอกาสประยุกตHความรู@ ทักษะ
การทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธHกับอาชีพ ให@เปTนบัณฑิตนักปฏิบัติอยCางแท@จริงนั้น ซึ่งคณะได@เริ่มต@น
จัดการเรียนการสอนตามความรCวมมือดังกลCาวในปjการศึกษา2561 เปTนต@นมา และได@พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนมาอยCางตCอเนื่องนั้นพบปoญหาเนื่องจากเกิดจากการเรียนซ้ำซ@อนของนักศึกษาซึ่งบางรายวิชานักศึกษา
ได@เข@าไปฝrกฝนหรือปฏิบัติงานจริงซึ่งประสบการณHและความรู@ที่ได@จากการปฏิบัติงานจริงนั้นสามารถนำมา
เทียบโอนรายวิชาได@โดยสามารถบริหารการจัดการเรียนการสอนที่จะสCงเสริมความรู@และทักษะเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของนักศึกษาให@มากขึ้นได@ แตCที่ผCานมานั้นยังไมCมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชานอก
ระบบ เพื่อเปTนการสCงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบWiL ให@เปTนไปอยCางมีคุณภาพและเปTนมาตรฐาน
เดียวกันน้ัน  

คณะวิศวกรรมศาสตรH จึงได@ระดมความคิดกับผู@ปฏิบัติงานจริง เพ่ือจัดทำแนวปฏิบัติการเทียบโอน
หนCวยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูCการศึกษาในระบบสำหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษภายใต@ความรCวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือให@มีกระบวนการท่ีชัดเจน โปรCงใสCและเช่ือถือได@เปTน
บรรทัดฐานเดียวกัน 
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วัตถุประสงคQ 
1. เพ่ือเปtดโอกาสนักศึกษาโครงการความรCวมมือกับสถานประกอบการได@นำองคHความรู@ท่ีได@จากการ

ฝrกปฏิบัติงานจริง การทดสอบมาตรฐาน มาเทียบโอนผลการเรียน 
2. เพ่ือสร@างแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนให@กับนักศึกษาโครงการความรCวมมือกับสถาน

ประกอบการ ให@มีข้ันตอนท่ีชัดเจน สมเหตุสมผล และโปรCงใสเช่ือถือได@ 
3. เพ่ือสCงเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในโครงการความรCวมมือสถานประกอบการชCวย

ลดเวลาเรียนท่ีซ้ำซ@อน และสCงเสริมทักษะองคHความรู@ให@กับนักศึกษาให@เกิดความชำนาญมากย่ิงข้ึน 
เปRาหมาย 
          นักศึกษาโครงการความรCวมมือกับสถานประกอบการ 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
1 การบYงช้ีความรู& :  

- ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู@ (KM) ด@าน
การเรียนการสอน  
- คณะกรรมการจัดการความรู@ (KM) ประชุม
เพ่ือระดมความคิดเห็น เพ่ือสร@างองคHความรู@
ใหมCหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีจะสCงเสริมและพัฒนานักศึกษาให@เปTน
บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ 

ม.ค. – ก.พ. 64 ได@มีการแตCงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู@ (KM) ด@านวิชาการ และประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือสร@างองคHความรู@
ใหมCหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีจะสCงเสริมและพัฒนานักศึกษาให@
เปTนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ โดยได@
เลือกประเด็นของการแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนหนCวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูC
การศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูCการศึกษาใน
ระบบ เน่ืองจากท่ีผCานมาคณะได@มีนโยบาย
ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
รCวมกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเน@นการปรับเปล่ียน
เน้ือหาสาระ โครงสร@างหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสร@าง
ประสบการณHการเรียนรู@ด@วยการปฏิบัติใน
สภาพจริงเปTนสำคัญ ด@วยองคHความรู@ท่ี
นักศึกษาได@รับจากการกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนน้ันจะสามารถนำมาเทียบ
โอนรายวิชาของนักศึกษาได@ แตCท่ีผCานมา
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น้ันยังไมCมีแนวปฏิบัติการเทียบโอนท่ี
ชัดเจนซ่ึงจะสCงผลตCอคุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนได@ 

2 การสร&างและแสวงหาความรู& : 
- คณะกรรมการจัดการความรู@ (KM) ได@
กำหนดกลุCมเป{าหมายท่ีเข@ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู@และเลCาถึงประสบการณHจากการจัดการ
เรียนการสอนรCวมกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด@วยหัวหน@า
โครงการ หัวหน@าหลักสูตรท่ีนำไปใช@จัดการ
เรียนการสอนรCวม ได@แกC หลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วศ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ และ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสHและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู@ประสบการณH ผCาน
ระบบออนไลนH Ms.Teams 

มี.ค. – ก.ค. 64 ได@ดำเนินการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู@
และเลCาประสบการณHท่ีได@ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนรCวมกับสถาน
ประกอบการมาโดยได@มีการให@ข@อมูลและ
แลกเปล่ียนความรู@ของแตCละหลักสูตรท่ีทำ
รCวมกับสถานประกบการแตCละแหCง โดยได@
ให@ข@อมูลถึงการจัดการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการด@วยผู@เช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

3 การจัดความรู&ให&เปLนระบบ : 
- นำความรู@ท่ีได@รับแลกเปล่ียนเรียนรู@มาสรุป
ประเด็นรวบรวมข@อมูล โดยแบCงหัวข@อและ
ประเด็นทบทวนเปTนองคHความรู@ 
- นำความรู@ท่ีได@จากการแลกเปล่ียนเรียนรู@มา
ปรับปรุงทบทวนให@เปTนองคHความรู@  

มี.ค. – ส.ค. 64 ทำการรวบรวมข@อมูลและสรุปประเด็นองคH
ความรู@ท่ีได@ นำมาสังเคราะหHแบCงกลุCม/
ประเภท ขององคHความรู@ ทำการสรุปข@อมูล 
และนำข@อมูลมาประชุมทบทวนเปTนองคH
ความรู@อีกคร้ัง 

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู& : 
- นำองคHความรู@ท่ีได@มากล่ันกรองและเรียบ
เรียง ปรับปรุงเน้ือหาให@มีคุณภาพ 

มี.ค. – ส.ค. 64 นำข@อมูลท่ีสังเคราะได@มากล่ันกรองเรียบ
เรียงเน้ือหา นำมาจัดทำประกาศแนว
ปฏิบัติ ข้ันตอนการดำเนินงานอยCางเปTน
รูปธรรม ตรวจสอบข@อมูลกCอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะ 
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5 การเข&าถึงความรู& : 
- เสนอองคHความรู@ท่ีได@สังเคราะหHเรียบร@อย
แล@วแกCผู@บริหารในการเข@าถึงองคHความรู@ 
- คณะกรรมการกำหนดวิธีเข@าถึงความรู@ 2 วิธี  
1. การป{อนความรู@ให@กับบุคลากรท่ีได@
รับผิดชอบมอบหมายงานใหมC เพ่ือสามารถ
เรียนรู@และปฏิบัติงานได@ดีมากข้ึน 
2. เปTนแนวปฏิบัติให@กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
อยูCแล@วจะได@นำไปเปTนใช@เปTนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได@อยCางเรียบร@อยและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผCาน Website คณะ 

มี.ค. – ส.ค. 64 ได@มีการเสนอองคHความรู@แกCผู@บริหารและ
ประกาศแนวปฏิบัติในการเทียบโอน โดย
กำหนดวิธีการเข@าถึงองคHความรู@ 2 
กลุCมเป{าหมาย 
1. อาจารยHหรือบุคลากรท่ีได@รับผิดชอบ
มอบหมายงานใหมC  เพ่ือให@สามารถเรียนรู@
แนวปฏิบัติเพ่ือให@มีความรู@ความเข@าใจ
สามารถปฏิบัติงานได@โดยการศึกษาคูCมือ 
2. อาจารยHหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูC
แล@วนำไปใช@เปTนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได@อยCางมีประสิทธิภาพ 

6 การแบYงปMนแลกเปล่ียนเรียนรู& : 
- นำประเด็นความรู@ท่ีได@ เผยแพรCผCาน
สารสนเทศ ผCาน Website คณะ เพ่ือให@มีสCวน
เก่ียวข@องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก@ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู@กับผู@ท่ีได@นำ
ความรู@ไปใช@ เพ่ือแก@ไขปรับปรุง  

มี.ค. – ส.ค. 64  

7 การเรียนรู& : 
- การนำความรู@มาปรับใช@ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำเปTนคูCมือ แนวปฏิบัติการเทียบโอน
หนCวยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข@าสูCการศึกษาใน
ระบบ (นักศึกษาโครงการความรCวมมือรCวมกับ
สถานประกอบการ) 
- คณะกรรมการจัดการความรู@ได@เสนอองคH
ความรู@/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได@จากการดำเนินการ
เสนอผู@บริหารเพ่ือประกาศให@บุคลากรท่ีสนใจ
นำไปใช@ประโยชนH  
  

มี.ค. – ส.ค. 64  
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี
ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 
 ได@แนวปฏิบัติที ่ด ีในการเทียบโอนผลการเรียนให@กับนักศึกษาโครงการความรCวมมือกับสถาน
ประกอบการ ให@เกิดมีการนำไปใช@จริง โดยแนวปฏิบัติดังกลCาวจะนำไปใช@กับนักศึกษาโครงการความรCวมมือกับ
สถานประกอบการกCอน ซึ่งปoจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตรH มีหลักสูตรที่จัดการศึกษารCวมกับสถานประกอบการ
อยูC จำนวน 3 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสHและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ และ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยหากการดำเนินงานตามขั้นตอนเปTนไปด@วยความ
เรียบร@อย จะทำการขยายผลให@กับมหาวิทยาลัยฯ ในคณะอ่ืน ๆ ตCอไป  
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. ได@แนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนให@กับนักศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

2. ผู@เรียนสามารถนำผลการเรียนรู@มาขอเทียบกับเน้ือหาสาระสำคัญของรายวิชาตCาง ๆ ของการเรียนใน
ระบบตามหลักสูตรเพ่ือให@ได@หนCวยกิต โดยผู@เรียนสามารถแสดงได@วCามีความรู@ ทักษะ และเจตคติของ
ตนเอง พร@อมท้ังมีหลักฐานซ่ึงแสดงวCาผู@เรียนน้ันมีผลสัมฤทธ์ิตรงตามจุดประสงคH หรือผลลัพธHการ
เรียนรู@ท่ีกำหนดในรายวิชาหรือกลุCมรายวิชาของหลักสูตรท่ีผู@เรียนศึกษาอยูC  

3. เพ่ือให@นักศึกษาไมCต@องเสียเวลาเรียนในส่ิงท่ีตนเองมีความรู@หรือมีทักษะอยูCแล@วอีก 
4. หลักสูตรสามารถใช@เวลาเรียนในสCวนท่ีนักศึกษาเทียบโอนได@น้ันในการเพ่ิมศักยภาพให@กับนักศึกษา

ได@มากข้ึน โดยการจัดฝrกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู@และทักษะให@กับนักศึกษา 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 
   เร่ิมประกาศใช@เพ่ือเทียบโอนให@กับนักศึกษากลุCมโครงการพิเศษ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปjการศึกษา 2564  
ซ่ึงงานบริการการศึกษาจะรวบรวมปoญหาและข@อเสนอแนะท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเปTนมีประสิทธิภาพตCอไป 
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รูปภาพประกอบ 
 
 

 

 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

62

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน   ทักษะการออกแบบสื่อสารสรรค/สำหรับการเรียนรู7ออนไลน/ 

 
1. เจ&าของผลงาน คณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2 
2. สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล>านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด>านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด>านการวิจัย 
   £ ด>านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
    รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน2 มีหลายรูปแบบ ที่ได>รับการยอมรับอยKางกว>างขวางและมี
การนำมาใช>ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในชKวงสถานการณ2การระบาดของโรค Covid 
19  คณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล>านนา ได>จัดการเรียนการ
สอนออนไลน2ในหลายรูปแบบ โดยผKาน โปรแกรม Microsoft Team, Zoom, OBS, Facebook Live สด เปlน
ต>น จากการสอนออนไลน2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู>ในกลุKมอาจารย2พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพศิลปะและการ
ออกแบบ ภายใต>ประเด็น “ทักษะการออกแบบสื่อสารสรรค2สำหรับการเรียนรู>ออนไลน2” เพื่อจัดการเรียนการ
สอนอยKางตKอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค2ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  คณะกรรมการจัดการความรู>ได>
ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู> พบวKา การเรียนการสอนออนไลน2จะประสบความสำเร็จ ผู>สอนต>องมี 
บทบาทตามองค2ประกอบดังน้ี 

1. ศาสตรLการสอน ความรู>ความชำนาญในเน้ือหาท่ีสอน จะต>องวางแผนการสอน   การออกแบบการเรียน
การสอนอยKางเปlนระบบ (Instructional Design) ออกแบบประมวลรายวิชาออนไลน2ที่มีประสิทธิภาพ
และชัดเจน โดยชี้แจง กิจกรรมในรายวิชา ความรับผิดชอบและหน>าที่คาดหวังของผู>เรียน เกณฑ2การ
ประเมินผล  จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู>อยKางเปlนระบบ กำหนดวัตถุประสงค2ที่ชัดเจนและแจ>ง
ให>ผู>เรียนทราบในการสอนทุกคร้ัง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู&ออนไลนL  การจัดสภาพแวดล>อมในการเรียนออนไลน2 และ การสKงเสริมการ
มีสKวนรKวมของผู>เรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานการเรียน กำหนดการ
สKงงานอยKางชัดเจน เลือกใช>แหลKงการเรียนรู > ตัวอยKาง เครื ่องมือ และกลยุทธ2ที ่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผู>เรียนทั้งด>านความต>องการ ความสนใจ และประสบการณ2 สร>างแรงจูงใจในการเรียน
ออนไลน2 เพ่ือกระตุ>นให>ผู>เรียนมีสKวนรKวมในการเรียน 

3. การแนะนำและการชPวยเหลือผู&เรียน  ให>คำแนะนำการเรียนแตKละหัวข>อการอภิปรายอยKางชัดเจน 
 
 
 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

63

5.ความเปTนมา  (ปUญหา วัตถุประสงคL เปXาหมาย) 
             การเรียนการสอนออนไลน2 (Online learning) จัดเปlนนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให>เปlนการเรียนใหมK ที่ใช>เทคโนโลยีเข>ามาชKวยทำการสอน 
นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผKานเว็บไซต2 อีกด>วย การเรียนการ
สอนแบบออนไลน2 (Online learning) จะเปlนเร ียนทางผKานทางอินเทอร2เน็ต โดยอยู Kในรูปแบบของ
คอมพิวเตอร2 เปlนการใช>เทคโนโลยีสมัยใหมK บวกเข>ากับเครือขKายอินเทอร2เน็ต สร>างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ2
คุณภาพสูง โดยไมKจำเปlนต>องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข>าถึงได>อยKางรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เปlนการ
สร>างการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนการสอนแบบออนไลน2 เปlนการศึกษาผKานเครือขKายอินเทอร2เน็ต ด>วย
ตนเอง ผู>เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในสKวนของเน้ือหาของเรียน ประกอบด>วย ข>อความ 
, รูปภาพ , เสียง , VDO และMultimedia อื่นๆ สิ่งเหลKานี้จะถูกสKงตรงไปยังผู>เรียนผKาน Web Browser ท้ัง
ผู>เรียน , ผู>สอน และเพื่อนรKวมชั้นทุกคน สามารถติดตKอ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช> E-mail, Chat, Social Network เปlนต>น ด>วยเหตุนี้การเรียนรู>แบบ
ออนไลน2 จึงเปlนเหมาะสำหรับทุกคน ,เรียนได>ทุกเวลา 

การเรียนการสอนแบบออนไลน2มีความจำเปlนมากในป/จจุบัน เนื่องจากการเรียนรู> ในศตวรรษที่ 21 
ผู>เรียนจำเปlนต>องมีทักษะทางด>านการสื่อสาร การใช>คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู>เทKาทันส่ือ 
เพื่อสKงเสริมให>เกิดการเรียนรู>ตลอดชีวิต4 รวมทั้งในสถานการณ2ป/จจุบันมีการแพรKระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) โดยองค2การอนามัยโลกได>ประกาศ เปlนภาวะ
ฉุกเฉินทางด>านสาธารณสุข ทำให>สถาบันการศึกษาไมKสามารถจัดการเรียนการสอนได>ตามปกติ หนึ่งใน
มาตรการเพ่ือการควบคุมการแพรKกระจายเช้ือ COVID-19 ภายใต>สถานการณ2ภาวะฉุกเฉิน ด>านสาธารณสุขน้ัน 
ได>แกK วิธีการเว>นระยะหKางทางสังคม (Social Distancing) เปlนการเว>นระยะหKางในการ ทำกิจกรรมตKางๆ 
ระหวKางบุคคล ทำให>เกิดกระแสของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานและการศึกษา จำนวนมาก โดยในสKวน
ของการศึกษามีการปรับเปlนรูปแบบการสอนออนไลน2 เพื่อให>นักศึกษาได>เรียนรู>ด>วย ตนเองอยKางตKอเนื่อง 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค2เพื่อนำประสบการณ2ของคณะอาจารย2ซึ่งเปlนผู>สอนใน สถาบันการศึกษา ที่ได>ปรับ
บทบาทการสอนตามผลกระทบจากสถานการณ2การแพรKระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 เข>าสูKระบบการสอน
ห>องเรียนออนไลน2ในประเด็นองค2ประกอบ รูปแบบ และการประยุกต2ใช>การ เรียนการสอนแบบออนไลน2 เพ่ือ
เตรียมความพร>อมสำหรับผู>สอน และพัฒนาผลลัพธ2การเรียนรู> (Learning Outcomes) ของผู>เรียนให>เปlนไป
ตามวัตถุประสงค2ของการเรียนรู>ตKอไป 
กลุPมเปXาหมายผู&เข&ารPวมโครงการ  
          อาจารย2และเจ>าหน>าท่ีคณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2 จำนวน 15 คน ประกอบด>วย 
          อาจารย2ประจำหลักสูตรสถาป/ตยกรรม 
          อาจารย2ประจำหลักสูตรสถาป/ตยกรรมภายใน 
          อาจารย2ประจำหลักสูตรทัศนศิลปé 
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         อาจารย2ประจำหลักสูตรออกแบบส่ือสาร 
         อาจารย2ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 
         อาจารย2ประจำหลักสูตรส่ิงทอและเคร่ืองประดับ 
         อาจารย2ประจำหลักสูตรเซรามิก 
         อาจารย2ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ2และบรรจุภัณฑ2 
         อาจารย2ประจำหลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร>างสรรค2 

  เจ>าหน>าท่ีงานด>านวิชาการ  
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

รูปแบบการสอนออนไลนLท่ีอาจารยLในหลักสูตรใช&ในการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน2ที่คณะและหลักสูตรเปlนรูปแบบที่การผสมผสานหลายรูปแบบ

ขึ้นกับวัตถุประสงค2ในการจัดการเรียนการสอนในแตKละรายวิชาและหัวอข>อเรื่องในการการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งระบบที่ทางหลักสูตรเลือกใช>มากที่สุด ได>แกK Zoom meeting, Facebook โดยการสตรีมมิ่งผKาน  
OBS studio streaming, Google classroom, โปรแกรม Loom, โปรแกรม Quizz   เพราะเปlนชKองทางท่ี
เข>าถึงงKาย สามารถแชร2ไฟล2งาน ไฟล2เอกสารประกอบการสอน แชร2คลิปวีดิโอในการจัดการเรียนการสอนตKางๆ 
ให>ทุกคนดาวน2โหลดได> พร>อมมีรวมรวบไฟล2งานท่ีได>รับมอบหมายอยKางเปlนระเบียบ มีระบบการแจ>งเตือนกKอน
หมดเวลาสKงงานอยKางชัดเจน ตKอมามีการใช> Microsoft team เพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบมีความเสถียร และเปlน
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ มีการอบรมให>อาจารย2ทั้งคณะฯได>มีทักษะการใช>โปรแกรม และใช> Google 
classroom, Google Meet ในการสอนนักศึกษามากขึ้นเนื่องจากเปlนระบบที่ใช>ได>งKาย ระบบที่อาจารย2ใช>
น>อยลง คือโปรแกรม Zoom เน่ืองจากมีการจำกัดเวลา และระบบไมKเสถียร สKวนโปรแกรม Loom น>อยลง 
เพราะการเรียนการสอนที่ใช>ระบบนี้ เปlนการสื่อสารทางเดียว ไมKเปlน Face to Face ไมKสามารถกำกับและ
ติดตามผู>เรียนในการเข>าเรียนได>อยKางแท>จริง 
• การวางแผนการเตรียมการสอนออนไลนL การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธLการสอน 

อาจารย2ในคณะฯได>มีการเตรียมการสอนออนไลน2ทันทีที่เกิดภาวะการระบาด ได>ให>นักศึกษากลับบ>านทุกคน 
และดำเนินการประชุมอาจารย2เปlนการดKวนเพ่ือออกแบบการสอน กลยุทธ2การสอน ซ่ึงแบKงเปlน 3 ระยะดังน้ี 
ระยะเตรียม 
Ø อาจารย2เตรียมความรู >เก ี ่ยวกับรูปแบบออนไลน2ที ่จะใช>สอน วิธ ีการใช> เลือกให>เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนเองในการใช> IT 
Ø เตรียมความพร>อมของนักศึกษาในการเรียนแบบออนไลน2โดยแจ>งข>อมูลให>นักศึกษาได>ทราบ นัดหมาย

เวลากับนักศึกษา ในกลุKม Line, Facebook กลุKมปîด , กิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอนนั้นและการ
ประเมินผล 

Ø เตรียมเน้ือหาการสอนในรูปแบบ PowerPoint, pdf, วีดีโอ 
Ø เตรียมแบบฝòกหัดภายหลังการเรียน 
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Ø เตรียมข>อสอบท่ีสอดคล>องกับวัตถุประสงค2ในรายวิชา ท่ีเปlนลักษณะการนำไปใช> และสามารถใช>สอบใน
รูปแบบข>อสอบออนไลน2 Google form 

ขณะสอน 
Ø เร่ิมสอนตามเวลา ให>นักศึกษารายงานตัว บอกรหัสเพ่ือเปlนการเช็คช่ือ 
Ø สอนตามเวลา ไมKยาวมากเปlนการส้ินเปลืองอินเตอร2เน็ตนักศึกษา 
Ø ติดตามการสอนออนไลน2โดยใช>ชKองทางการส่ือสารอ่ืนชKวยโดยเลือกชKองทางท่ีเข>าถึงได>งKาย เชKน 

Line chat เพ่ือให>ผู>เรียนสามารถปรึกษาผู>สอนได>ตลอดเวลา 
Ø ใช>การต้ังคำถามแทนการบรรยายอาจมีเกมส2 หรือ วิดิโอ แทรกเพ่ือสKงเสริมการทำความเข>าใจ 
Ø สอนผKานโปรแกรม Facebook live (นำเสนอผKานโปรแกรม OBS+ScreenStream) เปlนการ

สอนแบบ real time และนำเสนอข้ึนหน>าจอเพ่ือให>ผู>เรียนและผู>สอนมีการ Reflection ตKอกัน
ตลอดเวลา เปlนการเรียนผKานออนไลน2แบบ Active learning ผู>สอนจะมีการกระตุ>นพูดคุยถาม
ตอบขณะสอนตลอดเวลา มีเพลงให>กำลังใจ 

Ø ขณะสอนจะทำการบันทึกไฟล2การสอนเผ่ือมีนักศึกษาต>องการทบทวนซ้ำ 
Ø ขณะสอนจะมีการซักถาม หรือต้ังข>อคำถามชวนตอบ และมีการให>คะแนน 
Ø ให>รางวัลชมเชยทุกคร้ังท่ีนักศึกษามีวินัยในการเรียน เพ่ือเปlนแรงจูงใจในการเรียน 

ระยะประเมินผล 
Ø สอบในรูปแบบข>อสอบออนไลน2 Google form 
Ø แจ>งเวลาในการสอบวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ระบบท่ีใช>ในการสอบ การเตรียมความพร>อม

อินเตอร2เน็ต 
Ø การทำข>อสอบเพ่ือทดสอบความเข>าใจของผู>เรียนตลอดการสอน 
Ø มีระบบการทดสอบ Online ให>นักศึกษาทบทวนอยูKเสมอ 
Ø การประเมินผลการเรียนในลักษณะการมอบหมายงานลKวงหน>าและจากการทดสอบยKอยในระบบ

การสอบออนไลน2 
Ø ติดตามการสอนออนไลน2โดยใช>ชKองทางการส่ือสารอ่ืนชKวยโดยเลือกชKองทางท่ีเข>าถึงได>งKาย เชKน 

Line chat เพ่ือให>ผู>เรียนสามารถปรึกษาผู>สอนได>ตลอดเวลา ท้ังกKอนช่ัวโมงเรียน ขณะเรียนแบบ
สอนสดและหลังช่ัวโมงเรียน 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตPาง ๆ ได&แกP เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปTนแบบอยPางท่ีดี
ให&กับหนPวยงานตPาง ๆ ฯลฯ) 

ผู>สอนสามารถนำเสนอส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน2ได>อยKางมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู>เข>า
ชมและมีตัวชีวัดในการชมท่ีเช่ือถือได> สามารถเปlนแบบอยKางในการผลิตส่ือหรือการบูรณาการให>กับหนKวยงาน
ตKางๆ ในการสร>างสรรค2ส่ือออนไลน2ในลักษณะอ่ืนๆ 
 - นักศึกษาสามารถใช>งานโปรแกรมได> โดยมีการสอบถามเพิ่มเติมเล็กน>อยในเรื่องที่นอกเหนือจาก
คลิปวิดีโอ 
 - นักศึกษาสามารถกลับมาดูย>อนหลังได> เม่ือไมKสามารถเข>าเรียนได>ตามเวลา 
 - ไมKมีข>อร>องเรียนเรื่องระดับคะแนน เนื่องจากนักศึกษาสามารถติดตามการสKงงาน และสอบถามข>อ
สงสัยท่ีมีตKอระดับคะแนนได> 
 - ข>อสอบออนไลน2 ทำให>สามารถสรุปคะแนนได>อยKางรวดเร็ว ชKวยให>การทำระดับคะแนนได>ไวข้ึน 
 
8.ปUจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปTนข&อๆ) 
     1.การใช>ส่ือสามารถชKวยแก>ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนออนไลน2บางอยKางได> 
     2.การปรับเปล่ียนแนวทางในการเรียนการสอน ชKวยให>สKงเสริมผลการเรียนรู>ในด>านใหมKๆ 
     3.การเปîดเผยระดับคะแนนเปlนการชKวยตรวจสอบความถูกต>องของระดับคะแนนได>อีกทางหน่ึง 
     4.เน้ือหาท่ีสอนผKานส่ือออนไลน2สามารถเข>าถึงผู>คนได>งKาย ไมKนKาเบ่ือ  
     5.มีตัวช้ีวัดการเข>าชมท่ีชัดเจน 
     6.ลดต>นทุน หรือคKาใช>จKายในการผลิตผKาน youtube ท่ีเปlนส่ือออนไลน2มาตรฐานสากล 
     7.ผู>ผลิตส่ือสามารถสร>างรายได>จากการผลิตส่ือผKาน youbube ซ่ึงถือวKาเปlนส่ิงท่ีสามารถเข>ามาสนับสนุน
ให>ผู>ผลิตได>สร>างรายได>และสามารถนำมาพัฒนาการสร>างสรรค2ส่ือของตนเองตKอไป 
 
9.ปUญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตPอไป 
      1.ต>องใช>เวลา และทำส่ือการสอนแตKละสKวนเพ่ิมข้ึนกวKาเดิม 
       2.นักศึกษาเร่ิมไมKเห็นความสำคัญของการเข>าเรียนตามเวลา 
       3.การสKงงานออนไลน2ด>วย Google Classroom ไมKสามารถปîดการสKงงานได> 
       4.ข>อสอบออนไลน2ยังไมKสามารถกันการโกงข>อสอบได> 
       5.การเปîดเผยคะแนนทำให>นักศึกษาบางคน เม่ือพอใจกับระดับคะแนนแล>ว ไมKคิดจะสKงงานให>ครบ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การจัดการความรู+สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู+ 
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการณHไมJปกติ 

 
1. เจ&าของผลงาน  งานวิชาการหลักสูตร/งานด1านการจัดการองค5ความรู1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 
2. สังกัด   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด1านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด1านการวิจัย 
   £ ด1านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&   
 เนื่องจากสถานการณ5การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ที่มีการแพรXระบาด 
สXงผลให1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนาประกาศให1มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน5 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนา เป[นสถาบันการศึกษาที่มีเป^าหมายใน
การผลิตกำลังคนในแตXละสาขาวิชาให1ตรงตามความต1องการของตลาดแรงงาน ทั้งด1านปริมาณและคุณภาพ 
โดยมุXงพัฒนานักศึกษาให1มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเน1นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอน
ได1หลากหลายรูปแบบ  

ด1วยสถานการณ5ไมXปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป[นลักษณะของการเรียนผXานระบบเครือขXายออนไลน5 (Online) รXวมกับ
การเรียนแบบเผชิญหน1า (Face to Face or Onsite) เพื่อให1สอดคล1องกับลักษณะของรายวิชา และเพื่อให1
นักศึกษามีความรู1ความสามารถบรรลุตามตามผลลัพธ5การเรียนรู1ของผู1เรียนที่กำหนดในแตXละรายวิชาของ
หลักสูตร โดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดีออกเป[น 4 ขั้นตอนหลักๆคือ 1. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู1แบบ
ผสมผสาน (Pre-Analysis) 2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม ตลอดจนวัสดุการเรียนรู1 (Design of Activity 
and Resources) 3. ขั ้นตอนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning) และ 4. ขั ้นตอนการ
ประเมินผลการเรียนการสอน (Assessment)  
   

5. ความเปDนมา  

 การจัดการเรียนรู1แบบผสมผสาน (Blended learning) คือ กระบวนการเรียนรู1ที่มีการผสมผสาน
รูปแบบการเรียนรู1ที่หลากหลาย ไมXวXาจะเป[นการเรียนรู1ที่เกิดขึ้นในห1องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู1นอก
ห1องเรียนที่ผู1เรียนผู1สอนไมXเผชิญหน1ากัน หรือการใช1แหลXงเรียนรู1ที่มีอยูXหลากหลาย กระบวนการเรียนรู1และ
กิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เป^าหมายอยูXที่การให1ผู1เรียนบรรลุเป^าหมายการ
เรียนรู1เป[นสำคัญ จะเห็นได1วXาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป[นลักษณะ
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ของการเรียนผXานระบบเครือขXายออนไลน5 (Online) รXวมกับการเรียนแบบเผชิญหน1า (Face to Face or 
Onsite) นั้นจะมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของตัวเองมีรูปแบบ และการดำเนินการในรูปแบบที่ตXางกัน
เพราะวXาตXางก็ใช1สื่อและเครื่องมือที่แตกตXางกัน และมีสถานที่ในการเรียนที่แตกตXางกันเพราะมีกลุXมผู1เรียนท่ี
ตXางกันด1วย แตXอยXางไรก็ตาม การจัดการศึกษาในปÖจจุบันได1มีการนำรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพื่อให1
สนองตอบตXอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5และการแขXงขันของประเทศทั้งด1านความก1าวหน1าทางด1านเทคโนโลยี 
การปรับตัวตXอการกระจายความรู1 การเชื่อมโยงความรู1ด1านตXางๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก อีกทั้งจากสถานการณ5
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ตั้งแตXปลายปÜ พ.ศ. 2562 ทำให1รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของผู1เรียนและผู1สอนต1องมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ5และมาตรการของประเทศน้ันๆ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได1เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู1มา
เป[นเครื ่องมือในการหาแนวทางปฏิบัติที ่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ในสถานการ5ที่ไมXปกติ ซึ่งเป[นลักษณะของการเรียนผXานระบบเครือขXายออนไลน5 (Online) รXวมกับ
การเรียนแบบเผชิญหน1า (Face to Face or Onsite) เพื่อเป[นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช1ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ5ที่ไมXปกติ รวมทั้งเพื่อให1การจัดการเรียนการสอนเป[นไปตามผลลัพธ5การเรียนรู1ของ
ผู1เรียนท่ีกำหนดในแตXละหลักสูตรได1อยXางมีประสิทธิภาพ 

 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  
 วิทยาลัยได1มีการรวบรวม และสังเคราะห5ข1อมูลผXานการประชุมบุคลากรในแตXละหลักสูตร ตลอดจน
การสืบค1นข1อมูลเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ในชXวงสถานการณ5ที่ไมXปกติ โดยสามารถระบุแนวทางการดำเนินงานออกเป[น 4 ขั้นตอนหลักๆคือ 
1. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู1แบบผสมผสาน (Pre-Analysis) 2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม ตลอดจน
วัสดุการเรียนรู1 (Design of Activity and Resources) 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and 
Learning) และ 4. ขั ้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน (Assessment) โดยมีรายละเอียดในแตXละ
ข้ันตอนดังน้ี  
          1. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู&แบบผสมผสาน (Pre-Analysis)  ได1มีการพิจารณาข1อมูลทั่ว ๆ 
ไปของรายวิชาในแตXละหลักสูตร โดยในขั้นตอนนี้ได1มีการวิเคราะห5คุณสมบัติของผู1เรียน มีการกำหนดความรู1
ตามหนXวยการเรียนของรายวิชา ตลอดจนวัตถุประสงค5ในการเรียนรู1ในรายวิชา มีการปรับเนื้อหาและวิธีการ
เรียนตามบริบทของรายวิชาในสXวนของทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผลที่ได1จากการวิเคราะห5ในขั้นตอนแรก จะ
นำไปสูXการข้ันตอนการออกแบบกิจกรรมและวัสดุในข้ันตอนตXอไป   

2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม ตลอดจนวัสดุการเรียนรู& (Design of Activity and Resources) 
ในสXวนของการออกแบบกิจกรรม ได1มีการออกแบบภาพรวมของการเรียนรู 1แบบผสมผสาน โดยมีการ
ดำเนินงานดังน้ี  
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2.1 กำหนดสัดสXวนของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน5และแบบเรียนแบบเผชิญหน1า (50:50) 
สำหรับรายวิชาที่เป[นทฤษฎีล1วน และรายวิชาทฤษฎีควบคูXกับการปฏิบัติ ในสXวนของรายวิชาปฏิบัติล1วน ได1ยึด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร5ส (Block Course) แบบเรียนแบบเผชิญหน1า 100%  

2.2 การออกแบบกิจกรรมแตXละหนXวยเรียนประกอบด1วย การกำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแตXละ- 
กิจกรรมในแตXละวัตถุประสงค5ในขณะการเรียนแบบออนไลน5 และการเรียนแบบเรียนแบบเผชิญหน1า โดยมีการ
จัดกลุXมของรูปแบบกิจกรรมตXางๆที่จะเกิดขึ้นในระหวXางการเรียนออนไลน5ของแตXละรายวิชา พร1อมทั้งการ
ประเมินผลในแตXละหนXวยเรียน  

2.3 การออกแบบและพัฒนาวัสดุการเรียนรู1 มีการออกแบบและประยุกต5ใช1สื่อการสอนเพื่อให1ผลลัพธ5
การเรียนรู1ของผู1เรียนเป[นไปตามที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสื่อการสอนในแตXละแบบที่ตอบ
โจทย5เนื้อหาสาระของแตXละหนXวยการเรียนรู1ที่กำหนดไว1ในรายวิชา (PowerPoint, Video, Flip classroom, 
Short note) การปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อหากรูปแบบนั้นไมXตอบโจทย5การเรียนรู1ของผู1เรียน ตลอดจนชXองทาง
การสื่อสารระหวXางผู1สอนและผู1เรียน (communication channels) กXอนคาบเรียน (LMS) ระหวXางคาบเรียน 
(online platform: Google classroom, MS team, Zoom) และหลังคาบเรียน (others: Line, Facebook, 
chatting room)   
 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning) ในการจัดการเรียนการสอนผXาน
รูปแบบออนไลน5 มีการประยุกต5ใช1สื่อการสอนและชXองทางออนไลน5ตXางๆ ตามที่ได1มีการระบุไว1ในข1อที่ 2 และ
ในสXวนของการสอนแบบเผชิญหน1า (onsite) เน1นการใช1อุปกรณ5ในห1องเรียนปกติ เชXน กระดานไวท5บอร5ด 
อุปกรณ5และเครื่องมือในห1องปฏิบัติการตXางๆ ตามรูปแบบรายวิชา โดยเน1นการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค5
ที่กำหนดไว1ในแตXละสัปดาห5 และเน1นการทบทวนเนื้อหาในประเด็นการเรียนออนไลน5ที่ผXานมาเพิ่มเติม โดยใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน5 จะมีการบันทึกการสอนในระหวXางการเรียนผXานระบบออนไลน5ท่ี
เลือกใช1 โดยนักศึกษาสามารถเข1าไปทบทวนได1ในห1องเรียนตามรายวิชาตXางๆ พร1อมทั้งมีการจัดทำสรุปข1อมูล
ในการเรียนในแตXละสัปดาห5 (Pre and Post classroom materials) เฉลยแบบฝóกหัด และใบงาน เพื่อให1
นักศึกษาสามารถเข1าไปทบทวนหลังคาบเรียน   

4. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน (Assessment) ในขั้นตอนสุดท1ายนี้ เป[นการวิเคราะห5
และแก1ไขปÖญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให1การจัดการเรียนการสอนเป[นไปตามผลลัพธ5การเรียนรู1ของผู1เรียนที่กำหนดใน
รายวิชา โดยจะมีการประเมินผลตามขั้นตอนการเรียนรู1แบบผสมผสาน การจัดการสอบตามผลลัพธ5การเรียนรู1
ของหลักสูตร โดยการประเมินผลกิจกรรมทั้งหมด ผลที่ได1จากขั้นตอนสุดท1าย จะนำไปพิจารณาตรวจปรับ
กระบวนการออกแบบในแตXละขั้นที่ผXานมาทั้งหมด เพื่อให1การเรียนรู1แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลกับผู1เรียนอยXางแท1จริง 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ  
 7.1 ได1แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการ5ท่ีไมXปกติ 
 7.2 วิทยาลัยฯมีอุปกรณ5ในการสนับสนุนให1บุคลากรมีการจัดการเรียนการผXานระบบเครือขXาย 
ออนไลน5 
 7.3 อาจารย5มีการปรับเปลี่ยนรู1แบบการสอนและใช1สื่อตXางๆเข1ามาชXวยเป[นสื่อการสอน เพื่อสร1าง
ความเข1าใจให1กับนักศึกษา 
 7.4 ให1นักศึกษานำความรู1ที่ได1จากการเรียนมาทำเป[นผลงานแบบกลุXม และสามารถปรับรูปแบบการ
เรียนรู1ของตนเองตามสถานการณ5ในปÖจจุบัน  
 
8. ปQจจัยความสำเร็จ  
 8.1 วิทยาลัยฯมีความพร1อมและมีการสนับสนุนให1บุคลากรในสังกัดเข1าอบรมหรือเรียนออนไลน5ใน
หลักสูตรตXางๆ เพ่ือศึกษาวิธีการและนำมาประยุกต5ใช1ในจัดการเรียนการสอน 

8.2 วิทยาลัยฯมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในแตXละ
หลักสูตร ตามลักษณะและความเหมาะสมของแตXละรายวิชา โดยได1มีการประเมินลักษณะรายวิชาและวาง
แผนการจัดตารางเรียนให1มีความเหมาะสมในชXวงการเรียนออนไลน5 และการเข1าเรียนในสภาวะปกติ 

8.3 วิทยาลัยฯมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป[นสำคัญและมีการสนับสนุนให1
ผู1เรียนมีการนำความรู1มาประยุกต5ใช1ในการปฏิบัติงานจริง  
 
9.ปQญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตXอไป 
 9.1 ความพร&อมด&านตัวผู&เรียน 

 นักศึกษาไมXมีสมาธิทำให1ไมXเข1าใจทฤษฎีหรือเนื้อหาที่อาจารย5สอน วิธีแก&ไข อาจารย5ทำสรุปเนื้อหาท่ี
จะสอนให1นักศึกษา และให1นักศึกษาทำความเข1าใจแล1วจดเพ่ิมในบางสXวน 

 นักศึกษาไมXมีสมาธิหรือหายไประหวXางเรียน เนื่องจากสภาพแวดล1อม อาจารย5จึงให1นักศึกษาทำ
กิจกรรมแทนท่ีจะนั่งฟÖงอาจารย5สอน โดยการให1นักศึกษาแบXงกลุXมและเสนอความคิดเห็นกันในกลุXม 
อาจารย5จะสุXมเข1าดูแตXละกลุXม หรือให1นักศึกษาทำแบบทดสอบในระหวXางการเรียนโดยไมXแจ1งกXอน 

 การสร1างความเข1าใจในเนื้อหารายวิชาให1กับผู1เรียน โดยให1นักศึกษานำความรู1ที่ได1จากการเรียนมาทำ
เป[นผลงานแบบกลุXม โดยเน1นให1นักศึกษาเสนอแนวคิดหรือการออกแบบแล1วนำเสนอ เพื่อเป[นการ
ตรวจสอบผลลัพธ5การเรียนรู1อีกหน่ึงชXองทาง  
 

9.2 ความพร&อมด&านอุปกรณ\หรือส่ิงสนับสนุนการเรียนรู&  
 การใช1เครือขXาย หรือระบบอินเทอร5เน็ต เกิดปÖญหาด1านสัญญาณในระหวXางการเรียน ดังนั้นจึงควรมี

การบันทึกในระหวXางการเรียนการสอนเพ่ือให1นักศึกษาสามารถกลับมาทบทวนเน้ือหาในระหวXางเรียน
ได1ในทุกรายวิชา 
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 ในรายวิชาที่เป[นวิชาปฏิบัติหรือฝóกฝÜมือ นักศึกษาบางคนไมXคXอยเข1าใจ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไมXมี
พื้นฐาน อาจารย5จะจัดสXงวัตถุ/ชิ้นงานจริง ที่จะใช1ประกอบการสอนให1กับนักศึกษา เพื่อให1นักศึกษามี
ความเข1าใจเพ่ิมมากข้ึน 

 
9.3 ปQจจัยด&านอ่ืนๆ เชXน ลักษณะรายวิชา ด&านการบริหารงานของหลักสูตร   

 รูปแบบหรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู1ท่ีเหมาะสมกับผลลัพธ5การเรียนรู1ของรายวิชา จากการ
ประเมินผลรูปแบบการเรียนรู1แบบเดิม จำเป[นต1องมีการปรับเปลี่ยนให1มีความหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ ้น เนื ่องจากนักศึกษาไมXสามารถปฏิบัติงานได1ตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดด1วย
ข1อจำกัดในด1านตXางๆ   
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต2อเนื่อง ป:ที่ 2 

 
1. เจ&าของผลงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 
2. สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ RRด:านการผลิตบัณฑิต 
   £ ด:านการวิจัย 
   £ ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

1. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาด:านบัณฑิตศึกษาให:สอดคล:องการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2. หาแนวทางในการบูรณาการในด:านการจัดการศึกษาให:สอดคล:องกับภารกิจของหนOวยงาน 

5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ตามท่ี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได:รOวมสนับสนุนจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตรV และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต:คณะวิทยาศาสตรV
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา พื้นที่ลำปาง เพื่อให:การจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเปYนไปอยOางมีประสิทธิภาพ และเปYนไปตามข:อกำหนดของการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยา
ศาตรVมหาบัณฑิต ทางหลักสูตรพืชศาสตรVจึงมีความประสงคVในการรOวมแลกเปลี่ยนเรียนรู:การดำเนินการของ
คณาจารยVผู:สอน เพื่อเปYนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ
เปYนการวางแนวทางในการบูรณาการการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให:สอดคล:องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  

โดยในป[งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะได:ดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู:การบูรณาการการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปYนป[ที่ 2 เพื่อให:ผลการดำเนินงานของหลักสูตรมีความตOอเนื่อง เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตOอนักศึกษาอยOางแท:จริง 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผOานทางระบบออนไลนVซึ่งสอดคล:องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถใช:แนวทางการบูรณาการสำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกในการ
เช่ือมโยงภารกิจของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี
ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 
 1. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู:ในด:านการจัดการศึกษาโดยเน:นในด:านทักษะตOอเน่ืองจาก ป[ 2563  
 2. ได:แนวทางการจัดการศึกษาด:านบัณฑิตศึกษาให:สอดคล:องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยเน:นการจัดการศึกษาโดยใช:ฐานจากโครงงาน และปeญหา และมีการใช:งานวิจัยรOวมกับการจัดการศึกษา 
และในการดำเนินการ โดยใช:วิธีการการบูรณาการในด:านการจัดการศึกษาให:สอดคล:องกับภารกิจของ
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สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการจัดการศึกษาให:มีอาจารยVท่ีปรึกษาและอาจารยVผู:สอนได:วางแผนการศึกษา
ดูงานให:สอดคล:องกับการวิจัย และบริการวิชาการ 
 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. การนำเสนอกระบวนการจัดการศึกษาด:านบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการใช:โครงงาน 
2. การบูรณาการในด:านการจัดการศึกษารOวมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
  ปMญหา 
 การจัดการศึกษาในป[การศึกษา 2563 – 2564 ได:รับผลกระทบจากการแพรOระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนOา 2019 (COVID – 19) สOงผลให:การจัดการจัดการศึกษาในรูปแบบ On Site ไมOสามารถดำเนินการได: 
ต:องมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลนV ผOานโปรแกรม Microsoft Teams  
อยOางเต็มรูปแบบ ทำให:นักศึกษาขาดทักษะการฝ~กปฏิบัติในห:องปฏิบัติการ   
 

ภาพประกอบ 

  

  
 



 
 
 
 
 

องค%ความรู+ในการสBงเสริมเผยแพรBผลงานวิจัย 
ผลงานสร+างสรรค%นวัตกรรมและผลงานบริการ

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

อง์์์วาม้้�ในกา้่่งเ่้ิมเผยแพ้่
ผิงานวิััย ผิงาน่้�าง่้้์์นวัตก้้ม แิะ

ผิงานั้ิกา้วิชากา้ 

ใน้ะัััชาติแิะนานาชาติ  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  การส%งเสริมการเผยแพร%ผลงานวิจัย ผลงานสร4างสรรค6นวัตกรรม 

และผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. เจ&าของผลงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงราย 
2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด3านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด3านการวิจัย 
      ¨  ด3านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
  1. ด3านการสEงเสริมการเผยแพรEผลงานวิจัย ผลงานสร3างสรรคGนวัตกรรมและผลงานบริการ 
                        ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ด3านการสร3างงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช3ประโยชนG 
5. ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

พระราชพระราชกฤษฎีกาวEาด3วยหลักเกณฑGและวิธีการบริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11 กำหนดไว3วEา สEวนราชการมีหน3าท่ีพัฒนาความรู3ในสEวนราชการ เพ่ือให3มีลักษณะเปXนองคGกรแหEงการ
เร ียนร ู 3อย Eางสม่ำเสมอ โดยต3องร ับร ู 3ข 3อม ูลข Eาวสารและสามารถประมวลผลความรู 3 ในด3านตEาง ๆ   
เพื ่อนำมาประยุกตGใช3ในการปฏิบัติราชการได3อยEางถูกต3อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณG รวมท้ัง 
ต3องสEงเสริมและพัฒนาความรู3ความสามารถ สร3างวิสัยทัศนG  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข3าราชการในสังกัด
ให3เปXนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู3รEวมกัน  

การจัดการความรู 3  (Knowledge Management : KM) เปXนเครื ่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อคนทำงานทั้งระดับปฏิบัติและบริหารที่ต3องการเรียนรู3 
เรื ่อง การจัดการความรู 3 โดยเน3นมุมมองใกล3ตัวที ่งEาย สั ้น และกระชับ เปXนจุดเริ ่มต3นสำหรับการศึกษา 
ให3กว3างขวางลึกซึ้งตEอไป  ซึ่งผู3ที่ทำงานในองคGกรใด  ไมEวEาจะเปXนผู3ปฏิบัติงานหรือผู3บริหารก็ต3องมีสEวนรEวม 
ในการจัดการความรู3 อาจจะอยูEในระดับที่เปXน เครื่องมือ หรือ ตัวชUวย  ให3สามารถทำงานได3มากขึ้นและดีข้ึน 
โดยการสร3างความมั่นใจ สะดวก งEาย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ องคQกรอยูUรอดและเติบโตอยUาง
ย่ังยืน ในสถานการณGท่ีมีการแขEงขันสูงอยEางในปpจจุบัน   

การวิจัยและบริการวิชาการแกEชุมชนเปXนกระบวนการศึกษา ค3นคว3า และวิเคราะหGจากข3อมูล  
และสถานการณGจริง เพื ่อให3เก ิดองคGความรู 3 เป Xนแนวทางในการจัดการเร ียนการสอนแกEน ักศึกษา 
และนอกจากนั้นยังเปXนการพัฒนาทักษะอาจารยGผู 3สอนให3มีความชำนาญ และมีองคGความรู3ในสายอาชีพ 
เฉพาะทาง ทั ้งนี ้นอกจากการศึกษา ค3นคว3าได3ผลการวิจัย เพื ่อนำมาจัดการเรียนการสอนแกEนักศึกษา 
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แล3วอาจารยGผู 3สอนสามารถนำองคGความรู3เผยแพรEตEอสาธารณชนโดยการนำเสนองานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือขยายผลงานทางวิชาการของอาจารยGผู3สอนตEอไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา  เปXนสถานศึกษาให3ความรู 3ด3านวิชาการ และวิชาชีพ 
แกEนักศึกษา เปsดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง  และระดับปริญญาตรี  มุ Eงเน3น 
ให3น ักศึกษามีความรอบรู 3  ม ีความสามารถทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบ ัต ิ สามารถนำไปประยุกตG  
ใช3ได3อยEางเหมาะสม  ทั้งน้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงราย  
จึงได3จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคGความรู 3ในการสEงเสริมการเผยแพรEผลงานวิจัย  
ผลงานสร3างสรรคG นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให3อาจารยGมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงราย ได3มีแนวปฏิบัติที ่ดีในการเผยแพรEผลงานวิจัย ผลงานสร3างสรรคG 
นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ และทำให3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา 
เชียงราย ได3เปXนท่ีนEาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 

 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
ข้ันตอนกระบวนการดำเนินการ 

1. การสร3างแรงจูงใจในการเขียนบทความเพ่ือการนำเสนอหรือตีพิมพG  
2. มีการกำหนดหลักเกณฑGการนำเสนอผลการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติชัดเจน  
3. flow chart การทำงานท่ีชัดเจนและกำหนดให3เปXนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
4. สามารถนำงานที่ทำไปเขียนเปXนบทความวิจัยและตีพิมพGเผยแพรEในวารสาร TCI 1 หรือ 2 เทEาน้ัน  

เพ่ือจะได3นำผลงานน้ันมาขอตำแหนEงทางวิชาการได3  
5. นักวิจัยมีงานวิจัยท่ีอยูEในขอบเขตของงานน้ันเพ่ือจะได3นำไปใช3และตEอยอดได3 
6. การใช3ภาษาในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ ควรอยูEในระดับท่ีดี 
7. นักวิจัยควรตรวจสอบวEางานวิจัยของตน ได3เข3ากับกรอบงานวิจัยของงานประชุมวิชาการนั้น ๆ  

และงานท่ีEกำลังจะนำเสนอความเปXนงานวิจัยท่ีใหมE หรือมีการปรับปรุงให3ดีข้ึนกวEาเดิม  
8. เทคนิคในการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การนำเสนอ” 
9. ผู3วิจัยควรเขียนขอทุนลEวงหน3ากEอนเข3าปÇงบประมาณ และการเขียนขอทุนต3องเปXนไปตามยุทธศาสตรG

การให3ทุน  
10. แนวทางในการเผยแพรEผลงานวิจัย มีการจัดงานประชุมวิชาการเพื ่อเปXนการสร3างเครือขEาย 

และความรEวมมือของนักวิจ ัยในการทำวิจ ัยในอนาคตทั ้งในและนอกพื ้นที ่จ ังหวัดเชียงราย  
หรือตEางสาขาวิชาเพ่ือเปXนการบูรณาการข3ามศาสตรG  

11. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำวารสารงานวิจัยเพื ่อการเผยแพรEงานวิจัยทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปXนการยกระดับเข3าฐาน TCI  
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12. มีการจัดโครงการเร ื ่อง แหลEงตีพ ิมพGเผยแพรEงานวิจ ัยที ่ม ีค ุณสมบัต ิ ด 3วยการเชิญนักว ิจัย 
ที่มีประสบการณGในการตีพิมพGเพื่อเผยแพรE มาให3แนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู3ทั ้งเทคนิคการเขียน  
วิธ ีการเขียน แหลEงท่ีตีพิมพGได3เร ็วและมีคุณภาพทั ้งทางด3านวิทยาศาสตรG วิศวกรรมศาสตรG  
และทางบร ิหารธ ุรก ิจและศ ิลปศาสตรG เพ ื ่อน ักว ิจ ัยท ี ่ม ีความประสงค Gจะต ีพ ิมพ GเผยแพรE 
จะได3ไมEต3องเสียเวลานาน ๆ ในการตีพิมพG  

13. การจัดทำผลงานทางวิชาการด3านการวิจัย ผู 3 ท่ีทำงานวิจัยต3องสร3างวิธ ีคิดที ่ดีให3ตัวเองกEอน  
และต3องศึกษาให3ละเอียดถี่ถ3วนกEอนที่จะสEงไป เพราะถ3าทำไมEตรงกับ format กับที่วารสารกำหนดไว3
อาจจะไมEได3รับการตอบรับหรืออาจจะต3องมีการแก3ไขจนทำให3นักวิจัยไมEมีกำลังใจในการทำวิจัยได3  

14. กEอนการเขียนบทความวิจัยนักวิจัยควรศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข3องให3เข3าใจอยEางลึกซ้ึง 
15. ขั้นตอนในการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) มีแนวทางการทำวิจัยจากการศึกษาบทความวิจัย

และได3ทำวิจัยแล3ว นักวิจัยควรจะเขียนงานวิจัยออกมาเปXนของตัวเองเสียกEอน และจะต3องตรวจสอบ 
ความถูกต3องของงานในด3านองคGความรู 3 โดยทีมงานวิจ ัย หร ืออาจจะขอความอนุเคราะหG 
จากผู3เช่ียวชาญในด3านงานวิจัยชEวยตรวจสอบ  

16. งานประชุมวิชาการถือวEาเปXนหนึ่งชEองทางที่สามารถทำให3อาจารยGสามารถหาเครือขEายความรEวมมือ
ทางด3านงานวิจัยรEวมกับมหาวิทยาลัยและหนEวยงานอ่ืน ๆ  

17. เทคนิคในการถEายทอดงานบริการทางวิชาการ  ผู3ถEายทอดควรเรียบเรียงคำพูดและไฟลGในการเสนอ
ออกมาในรูปแบบท่ีเข3าใจได3งEายและนำไปใช3ได3จริง 

18. การตีพิมพGในวารสารตEาง ๆ เราควรดูคEา factor ของแตEละปÇและระยะเวลาในการออกเผยแพรE 
ของวารสารท่ีจะต3องใช3ในการตีพิมพG 

19. ได3มีการจัดระบบพี ่เลี ้ยง (Mentor) ที ่เปXนกัลยาณมิตรให3กับอาจารยGที ่ไมEเคยมีประสบการณG 
ในการทำวิจัยหรือตีพิมพGเผยแพรEมากEอน เพื ่อให3อาจารยGเหลEานั ้นมีความมั ่นใจในการทำวิจัย  
ผลิตผลงานทางวิชาการหรือตีพิมพGเผยแพรE 

20. มีการจัดระบบในการสEงเสริมการตีพิมพG เชEน ชEวยปรับรูปแบบเอกสารสำหรับตีพิมพG ชEวยประสานงาน 
กับวารสารตEาง ๆ และจัดหาแหลEงเผยแพรE 

 
7. ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตUาง ๆ ได&แกU เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยUางท่ีดี
ให&กับหนUวยงานตUาง ๆ ฯลฯ) 
  ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพ  

1. การเขียนบทความวิจัยเพ่ือสามารถตีพิมพGได3และการหาแหลEงเผยแพรE 
2. การสร3างแรงจูงใจในการเขียนบทความเพ่ือการนำเสนอหรือตีพิมพG 
3. การกำหนดหลักเกณฑGการนำเสนอผลการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติชัดเจน 
4. การทำงานท่ีชัดเจนและกำหนดให3เปXนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
5. งานวิจัยของนักวิจัยต3องอยูEในขอบเขตของงานน้ัน 
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6. เทคนิคการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การปรับเปล่ียนรูปแบบการนำเสนอ” 
7. มีการทำงานวิจัยอยEางตEอเน่ืองเพ่ือให3มีฐานข3อมูลสำหรับใช3ในการตีพิมพG 
8. กำหนดเปâาหมายเกี่ยวกับการตีพิมพGไว3ในข3อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเปXนการกระตุ3นให3เกิดการตีพิมพG

ผลงานวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ 

1. การเขียนเปXนบทความวิจัยและตีพิมพGเผยแพรEในวารสาร TCI 1 หรือ 2 เทEาน้ัน  เพ่ือจะได3นำผลงาน  
น้ันมาขอตำแหนEงทางวิชาการได3 

2. การตีพิมพGในวารสารตEาง ๆ เราควรดูคEา factor ของแตEละปÇและระยะเวลาในการออกเผยแพรE 
ของวารสาร 

3. จำนวนงานวิจัยท่ีนักวิจัยเสนอมีจำนวนมากข้ึน 
 

8. ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
 1. การสEงเสริมให3บุคลากรทำงานวิจัย และมีการเผยแพรEมากข้ึน 
 2. กลุEมเปâาหมายให3ความรEวมมือ และได3รับความรEวมมือเปXนอยEางดี 
 3. ได3รับการสนับสนุนจากหนEวยงานในมหาวิทยาลัยเปXนอยEางดีและมีแหลEงทุนให3การสนับสนุนงบประมาณ 
 4. ความพร3อมของเคร่ืองมือ อุปกรณGหรือแปลงทดลองท่ีใช3ในงานวิจัย 
 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตUอไป  
 ปMญหาอุปสรรค 

1. งบประมาณมีไมEเพียงพอ 
2. การเสนอประเด็นความรู3ด3านวิจัยท่ีไมEตรงกับประเด็นท่ีต้ังไว3 
3. คณะกรรมการท่ีมาถEายทอด ไมEมีประสบการณGในเร่ืองท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู3แตEละประเด็นท่ีต้ังไว3 

 
ข&อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
1. เสนอของบประมาณให3ทันตEอชEวงเวลา 
2. ทำความเข3าใจกับคณะกรรมการที่มาถEายทอดองคGความรู3 และประเด็นเรื่องที่จะถEายทอดเพื่อให3

ได3หัวข3อและองคGความรู3ใหมE ๆท่ีจะเกิดข้ึน 
3. การต้ังหัวข3อในแตEละประเด็น ควรนำผู3ที ่มีประสบการณGมาถEายทอดองคGความรู3 เพื่อที่จะได3 

องคGความรู3ท่ีแท3จริง 
4. ควรมีการทำงานวิจัยอยEางตEอเน่ืองเพ่ือให3มีฐานข3อมูลสำหรับใช3ในการตีพิมพG 
5. การทำงานวิจัยที่มีที ่ปรึกษา ผู3รEวมวิจัยชาวตEางชาติ สามารถชEวยเรื ่องภาษาหรือการตีพิมพG 

ในระดับนานาชาติได3ดี 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให4ได4ทุน” 

 
1. เจ&าของผลงาน   กองการศึกษาลำปาง 
2. สังกัด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา ลำปาง 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด9านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด9านการวิจัย 
      ¨  ด9านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 1.  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให9ได9ทุน 

2.  เทคนิคการจัดทำผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรR 02 04 06 1.0 
 
5. ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทสให9ม ีเสถียรภาพ  จำเปXนต9องอาศัยความรู 9และ
ความก9าวหน9าในการวิจัยและนวตกรรมที่ต9องมีการสร9างและสะสมองคZความรู9ให9ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อเปXน
กลไกสำคัญในการนำพาประเทศหลุดพ9นจากกับดักประเทศรายได9ปานกลาง  ซึ่งต9องขับเคลื่อนประเทศที่ใช9
แรงงานเข9มข9นไปเปXนประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด9วยฐานความรู9ด9านการวิจัยและนวัตกรรมอันเปXน
การกระจายรายได9  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสร9างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การสร9าง
ภูมิคุ 9มกันและทำให9ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที ่เกิดชึ ้นจากกระแสของการแขRงขันท่ี
เปลี่ยนแปลงอยRางรวดเร็ว  ตลอดจนเพื่อสร9างความสามารถในการแขRงขันเพื่อให9ประเทศมีความมั่งคั่ง  มั่นคง  
และยั่งยืน  แผนด9านวิทยาศาสตรZ วิจัย  และนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับความท9าทายและโอกาส ในอนาคต  
นโยบายการวิจัยที่เปลี่ยนไปสRงผลให9การทำงานวิจัยเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตรZของประเทศ รวมไปถึงหนRวยงาน
รับผิดชอบงานวิจัยระดับประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปด9วย  นักวิจัยต9องปรับตัวเพื่อให9ทันกับนโยบาย  ยุค
สมัย  การรับรู9นโยบายด9านงานวิจัยต9องรวดเร็วและทันตRอเหตการณZ  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา มีเป`าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูRองคZกรแหRง
การเรียนรู9 โดยมีนโยบายที่ผลักดันให9มีการจัดการความรู9ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนZและยุทธศาสตรZ
ของ มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู9ท่ีมีอยูRในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถRายทอดไปสูRบุคลากร
และนำไป ปฏิบัติอยRางเปXนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปXนแนวปฏิบัติให9เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู9
และถRายทอดความรู9 ภายในหนRวยงาน เปXนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการ
จัดการความรู9ของหนRวยงาน เพื่อให9บุคลากรได9ตระหนัก และเข9าใจถึงความสำคัญและประโยชนZของการ
จัดการความรู9มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู9 เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู9กับผู9เชี่ยวชาญ และ
ระหวRางหนRวยงานตลอดจนสามารถนำความรู9ที ่ ได9รับไปจัดการความรู9ในหนRวยงานได9อยRางเปXนรูปธรรม 
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ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช9เปXน เครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให9มี
ความก9าวหน9า นำพามหาวิทยาลยัไปสูRองคZกรแหRงการเรียนรู9ตRอไป ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได9เล็งเห็นความสำคัญ
ของ การนำกระบวนการจัดการความรู9มาเปXนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนา งาน พัฒนาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู9ภายในหนRวยงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล9านนา ลำปาง ซึ่งเปXนสถานศึกษาที่มีภารกิจด9านงานวิจัย ผลงาน สร9างสรรคZนวัตกรรมและงาน
บริการในระดับชาติและนานาชาติ จึงได9จัดทำโครงการ การจัดการองคZความรู9เรื่อง เทคนิคการเขียนวิจัยให9ได9
ทุน  เพื่อให9อาจารยZมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา ลำปาง ได9มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการเผยแพรR
ผลงานวิจัยผลงานสร9างสรรคZนวัตกรรมและงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ ให9มีประสิทธิภาพ มาก
ย่ิงข้ึน    

วัตถุประสงคQ 
1. เพ่ือดำเนินการจัดการความรู9ด9านการวิจัย “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให9ได9ทุน” ของคณาจารยZ 

และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา ลำปาง 
2. เพื่อให9อาจารยZมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา ลำปาง ได9มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการ

เผยแพรRผลงานวิจัยผลงานสร9างสรรคZนวัตกรรมและงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ 
 
เปRาหมาย 

1.  องคZความรู9ที่นำมาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร9างสรรคZ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการผลิต
ผลงานวิจัย  1 ประเด็น 

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา ลำปาง มีระบบการดำเนินการจัดการความรู9ด9านการ
วิจัย และใช9ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให9มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

1. แตRงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู9 โดยมีตัวแทนคณาจารยZท้ัง 3 คณะ เข9ารRวม ดังน้ี  
1 ผศ.วRาท่ีร9อยตรีทนงศักด์ิ   สัสดีแพง  ประธานกรรมการ 
2 ผศ.พงศกร   สุรินทรZ   รองประธานกรรมการ 
3 รศ. สุมิตรา    สุปxนราช   กรรมการ 
4 นายณัฐอมร    จวงเจิม   กรรมการ 
5 นางอรทัย     บุญทะวงศZ  กรรมการ  
6 รศ.วันเพ็ญ    จิตรเจริญ  กรรมการ 
7 ผศ.รุRงทิวา    กองเงิน   กรรมการ 
8 นางสาวลชินี    ปานใจ   กรรมการ 
9 นางปรัศนียZ    กองวงศZ   กรรมการ 
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10  นายสุพัฒนZ    ใต9เวชศาสตรZ  กรรมการ 
11  รศ.สุนทร     วิทยาคุณ  กรรมการ 
12  ผศ.วีระ     อินทรZนารี  กรรมการ 
13  นางสาวเพชรน้ำหน่ึง  เดชทิพยZพรพงศZ  กรรมการ 
14  ผศ.วรวุธ     ชัยเนตร   กรรมการ 
15  นางสาวสุภัทรชา            ธุระกิจ   กรรมการ 
16  นายสมเกียรติ  ตันตา   กรรมการ 
17  นายเรืองพันธุZ  ทรัพยZมี   กรรมการ 
18  นายจิรพนธZ   ทาแกง   กรรมการ 
19  นายอนาวิล   ทิพยZบุญราช  กรรมการ 
20  นางสาวอัจฉรา  ไชยยา   กรรมการ 
21  นางสายนที   ทรัพยZมี   กรรมการ 
22  นายไพโรจนZ   ไชยเมืองช่ืน  กรรมการ 
23  นางสาวพิมเนตร  เทพป~ญญา  กรรมการ 
24  นายธิติวัฒนZ   ตาคำ   กรรมการ 
25  ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา  กรรมการและเลขานุการ 
26  นายกีรติ   วุฒิจารี   กรรมการและผู9ชRวยเลขานุการ 

 
   2. การกำหนดประเด็นความรู9ด9านวิจัย 2 ประเด็น 
 คณะกรรมการจัดการความรู9 (KM)ประเด็นยุทธศาสตรZ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรRวมกับ
การพัฒนาประเทศเข9ารRวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรZ
ตRางๆ  ในวันพุธ  ที่  5 พฤษภาคม  2564   เวลา 13.00 น. ณ ห9องประชุม 1  อาคารอำนวยการ กำหนด
ประเด็น  ประเด็นความรู9  

 1.  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให9ได9ทุน 
 2.  เทคนิคการจัดทำผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรR 0.2,0.4,0.6,1.0 

 
3. กำหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู9  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให9ได9ทุน และเทคนิคการจัดทำ
ผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรR 0.2,0.4,0.6,1.0 โดยมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู9รRวมกัน จำนวน 2 คร้ัง    
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด9านตRาง ๆ ได9แกR เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได9รับ การเปXนแบบอยRางท่ีดีให9กับ
หนRวยงานตRาง ๆ ฯลฯ) 

ได9มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซตZมหาวิทยาลัยทั่วโลกจาก webbomatic 2021 (ประกาศเม่ือ 
มกราคม 2564 ) ในสRวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา อยูRในอันดับที่ 41 จากมหาวิทยาลัยท่ัว
ประเทศจากทั้งหมด 50 มหาวิทยาลัย แตRในกลุRมของมหาวิทยาลัยด9านวิทยาศาสตรZ และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ปรากฏวRาอยูRในอันดับที่ 8 สาเหตุที่รRวงลงมากมีสาเหตุมากจาก ยอดเงินที่ได9จากงานวิจัย จำนวน
นักศึกษา ผลงานตีพิมพZ จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล9วได9งาน ลดอันดับลงไป ทำให9การจัดดับของ
มหาวิทยาลัยลดลงไป  
 เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให9ดีข้ึน เร่ืองยอดเงินท่ีได9จากงานวิจัย จะพูดถึงแหลRงทุนท่ีเก่ียวข9อง 
สำหรับอาจารยZที่จบมาใหมR แนะนำแหลRงทุนจาก 1. ทุน บพค. เปXนทุนพื้นฐานสามารถนำไปพัฒนาตนเอง 
หรือพัฒนานักศึกษาได9 2. ทุน วช. ซ่ึงปXนทุนพ้ืนฐาน และเปXนทุนท่ีเปXนท่ีรู9จักของนักวิจัย  
 ท้ัง 2 ทุนน้ี จะเปXนทุนท่ีทำแล9วต9องเกิดงานตีพิมพZงานวิจัย หรือถ9าทำแล9วได9เทคโนโลยีท่ีสำเร็จออกมา
สามารถจดเปXนสิทธิบัตรได9 โดยการไปให9สวก. แล9วสามารถนำไปใช9ประโยชนZจริง จากแหลRงทุนการบริหารคน
ก็ยกยอดมาเปXนการบริหารพื้นที่ ในสRวนที่สนใจคือ ทุน บพข. ซึ ่งเปXนทุนเพื่อการแขRงขันระดับประเทศ 
เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร สามารถเอามาขยาย scale ลงพื้นที่บางสRวนเพื่อให9มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดี หากได9
ผลประโยชนZจริงๆ ก็สามาถนำสิทธิบัตรไปใช9กับหนRวยงานอื่น จากนั้นหนRวยงาน NIS จะจับคูRกับบริษัทเอกชน 
ซ่ึงมี 2 แบบ คือ  1. สามารถ licensing ให9กับบริษัท 2. การขายฝากไว9กับ NIS ซ่ึงการขายสิทธิบัตรก็มี 2 แบบ 
คือ ขายผRานทรัพยZสินทางป~ญญาให9กับมหาวิทยาลัย หรือจดทะเบียนเองท่ีกรมพาณิชยZของจังหวัดกรณีไมRได9รับ
ทุนมหาวิทยาลัย กรณีไมRขายสิทธิบัตรสามารถทำให9เกิดมูลคRาได9มี 2 แบบ คือ สามารถขอคRา licen จากบริษัท
ตามท่ีสามารถตกลงกันได9 หรือการขายขาดซ่ึงจะได9รับเงินเปXนก9อนมา 
 การทำให9ผลิตภัณฑZเปXนรูปเปXนรRาง คือมากจากธนาคาร เชRน ออมสิน ธกส. VC BOI ทำให9เรามี
ผลิตภัณฑZเปXนของตัวเอง มีบริษัทเปXนของตัวเอง 
 การเริ่มต9นสำหรับการหาแหลRงทุน สามารถเริ่มต9นจากการหาสาขาที่ใกล9เคียงกับเรื่องของตัวเอง เพ่ือ
ขอใสRช่ือเข9าไปเพ่ือเรียนรู9กระบวนการ ซ่ึงสำหรับการเร่ิมต9นแนะนำแหลRงทุนจาก วช. ซ่ึงเปXนแหลRงทุนท่ีดีท่ีสุด 
 การขอทุน บพข. ซึ่งเปxดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2564  (มีเงื่อนไข 1 ข9อ คือมี บริษัทเอกชนเข9า
มาเกี่ยวข9อง) มีกรอบงานวิจัยคือ ด9านการเกษตรและอาหาร ด9านสุขภาพและการแพทยZ ด9านทRองเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร9างสรรคZ ด9านพลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ ด9านดิจิทัลแพลตฟอรZม ด9านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด9าน
BCG เชิงพ้ืนท่ีเน9นการลดความเหล่ือมล้ำและกระจายรายได9ภูมิภาค 
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 การขอทุนในชRวงเวลานี ้  สามารถหาโจทยZได 9จากความสามารถของเราเข 9าไปประยุกตZกับ
ภาคอุตสาหกรรม หรือนำความรู9ได9เผยแพรRกับประธานหอการค9า เพื่อหาหนRวยงานที่จะสามารถทำไปใช9ได9 
รวมถึงต9องมี TRL ต่ำกวRา 4 คือยังไมRเคยมีผลการทดลอง หรือไมRเคยได9ลงมือทำมากRอน มีข9อควรระวังคือไมRให9
เปXนเทคโนโลยีท่ีล9าสมัย 
ระดับความพร9อมมี 3 ระดับ  
1. ระดับความพร9อมของความรู9และเทคโนโลยีทางด9านสังคม (Societal Readiness Level; SRL) 
2. ระดับความพร9อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level; TRL) 
3. ระดับความพร9อมในการนำไปใช9ประโยชนZและพัฒนานวัตกรรม (Research & Innovation Readiness 
Level; IRL) 
ระดับความพร9อมด9านสังคม มี 9 ระดับ 
1. การวิเคราะหZป~ญหา 
2. การกำหนดป~ญหา 
3. ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก9ป~ญหา 
4. ตรวจสอบแนวทางการแก9ป~ญหา 
5. แนวทางการแก9ป~ญหาได9รับการตรวจสอบ ถูกนำเสนอตRอผู9มีสRวนได9สRวนเสียท่ีเก่ียวข9อง 
6. นำไปประยุกตZใช9ในส่ิงแวดล9อม 
7. ปรับปรุงโครงการ/แนวทางการพัฒนา การแก9ป~ญหา 
8. ได9รับการยอมรับ 
9. นำไปประยุกตZใช9ได9กับส่ิงแวดล9อมอ่ืนๆ 
   ประชาสัมพันธZ การเข9ารRวมเทคนิคการเขียนงานวิจัยให9ได9ทุน กับ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันท่ี 
20-21 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2564 ผRานระบบออนไลนZ 
 ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ คRาน้ำหนัก คือ 0.20 
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมRอยูRในฐานข9อมูล คRา
น้ำหนัก 0.40 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพZในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข9อมูล TCI กลุRมที่ 2 คRา
น้ำหนัก 0.60 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพZในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข9อมูล TCI กลุRมที่ 1 คRา
น้ำหนัก 0.80  
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 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพZในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข9อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. คRาน้ำหนัก 1.00 
 
2.  รายงานข9อมูลทุนวิจัย และการเผยแพรRผลงาน ย9อนหลัง 3 ปö  

ข9อมูลทุนวิจัย ปö 2561   
-  มีงบประมาณภายใน 35,555,306 บาท (99 %) มีแหลRงทุนจากมทร.ล9านนา 

มีงบประมาณภายนอก 470,000 (1 %) มีแหลRงทุนจาก วช. สป.วท. OTOP  
 ข9อมูลทุนวิจัย ปö 2562  

-  มีงบประมาณภายใน 3,805,694 บาท (13 %) มีแหลRงทุนจากมทร.ล9านนา 
- มีงบประมาณภายนอก 26,587ล642 (87 %) มีแหลRงทุนจาก วช. สวทช. สนง. 

ปลัดกระทรวงศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา สกว. สถาบันวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยีประเทศไทย กฟภ. 
ข9อมูลทุนวิจัย ปö 2563  

-  มีงบประมาณภายใน 14,775,000บาท (34 %) มีแหลRงทุนจากมทร.ล9านนา 
-  มีงบประมาณภายนอก 26,587,462 บาท (66 %) มีแหลRงทุนจาก วช. สวทช. สน. 

ปลัดกระทรวงศึกษา สมอ. สกว. สกอ. 
 
ข9อผลงานการเผยแพรRวิจัย ปö 2561 - 2563 

ปö 2561 จำนวน 77 เร่ือง  
ปö 2562 จำนวน 47 เร่ือง 
ปö 2563 จำนวน 44 เร่ือง 

 
ประเด็นท่ี 1 ประสบการณZในการขอทุนวิจัย (ได9รับ/ไมRได9รับ เพราอะไร/แหลRงทุนไหน สนใจเพราะอะไร) 
 - การทำแบบชุดโครงการ ท่ีลงพ้ืนท่ีไปทำกับชุมชน ใสRพละกำลังในการลงพ้ืนท่ี ให9เปXนประโยชนZกับ
ชุมชน โดยอาศัยการทำงานแบบพ่ีเล้ียง โดยจับประเด็น สร9างโจทยZรRวมกับชุมชนให9ตอบโจทยZกับชุมชน ซ่ึงการ
ทำงานกับชุมชนจะทำให9ได9ทุนมากถึง 80 % 
 -  เร่ิมจากการท่ีมีทีมวิจัยท่ีเข9มแข็งกRอนเปXนอันดับแรก และมีพ่ีเล้ียงท่ีดีคอยให9คำแนะนำท่ีดีและเปXน
ประโยชนZ สามารถไปเปXน Co-research เพ่ือเรียนรู9กระบวนการทำงาน 
 -  เข9าศึกษาดูจริงๆในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือหาจุดโฟกัสของพื้นที่ หาความขาดแคลนหรือความจำเปXน 
และพยายามสร9างโจทยZทำให9เปXนประโยชนZกับพื้นที่ หาชRองทางที่จะบูรณาการตามหลักศาสตรZของของแตRละ
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คนในทีมงานให9เชื่อมโยงกันให9ได9 แล9วหารือ ระดมสมองกับทีมงานแล9วกลั่นกรองโจทยZออกมา ทำวิจัยสRวน
ใหญRจะทำในลักษณะของการทำงานเปXนทีม  
 -  การขอทุน คือจะมองไปยังพ้ืนท่ีหรือท9องถ่ิน    คิดโจทยZท่ีจะสร9างประโยชนZให9กับท9องถ่ินจากส่ิงท่ีมี
อยูR  ดำเนินการโดยการสำรวจพ้ืนท่ีกRอน 
 -  เริ่มต9นจากการขอทุนวิจัยจากทุนเล็กๆ แล9วเริ่มพัฒนาไปสูRการขอทุนที่ใหญRขึ้น ซึ่งควรที่ทำงานวิจัย
ตามแนวถนัดของตน พัฒนาตRอเนื่องและเติบโตขึ้นไปในสายงานของตน สามารถขอทุนที่ใหญRขึ้นโดยใช9ข9อมูล
ฐานเดิมเพื่อสร9างชื่อเสียงให9กับตนเอง รวมไปถึงการขอตำแหนRงทางวิชาการก็สามารถใช9ข9อมูลฐานเดิมที่มี 
ทำงานวิจัย จะทำให9ผลงานออกมาเปXนแนวเดียวกัน ซึ่งจะแสดงให9เห็นวRาเปXนเรื่องที่เปXนความถนัดและความ
เช่ียวชาญของเรา  
 -  การทำงานวิจัยก็เร่ิมต9นมากจากการขอทุนวิจัยหลักแสน มีวัตถุประสงคZแคRต9องการให9ฝùกทำงานวิจัย
ให9เปXน ขอทุนตามความเชี่ยวชาญของตัวเอง เริ่มจากจำนวนเงินทุนน9อยๆ จนเริ่มมีการขอทุนและได9จำนวน
มากขึ้นจนเปXนหลักล9าน การทำงานวิจัยมีหลักการคือ ทำไปเพื่ออะไร แก9ป~ญหาอะไร ศึกษางานที่สนใจวRามัน
เกิดป~ญหาอะไร พยายามศึกษาเรียนรู9สิ่งใหมRๆ พยายามติดตRอสร9างความรRวมมือกับหนRวยงานภายนอก เมื่อมี
โอกาสต9องคว9าไว9ไมRละทิ้งโอกาส รวมถึงต9องมีทีมงานที่แข็งแกรRง สามารถพากันไปได9 มีหัวใจที่แนRวแนR มีพลัง
บวกด9วยกัน มีข9อแนะนำคือควรทำงานเชิงลึกให9ได9 พัฒนางานของเราให9อยูRกับเราไปนานๆ และมองเห็นการ
เช่ือมโยงระหวRางศาสตรZ 
 -  เริ่มต9นจากงานวิจัยชั้นเรียน และเริ่มขอทุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และพยายามเข9าหานักวิจัยท่ี
เกRงและเชี่ยวชาญ โดยการขอทำวิจัยรRวมกับนักวิจัยดังกลRาว เสนอในจุดที่โดดเดRนของตนเอง ทำความชัดเจน
ในวิชาชีพของตน และหาอRานขRาวหรืองานตีพิมพZท่ีทันสมัย 
 -  อยRาท้ิงโอกาสของตน ได9มีโอกาสทำงานกับพ้ืนท่ีหรือหนRวยงานภายนอก โดยการถRายทอดความรู9ใน
วิชาชีพของตนท่ีมีให9กับคนในชุมชน 
ประเด็นท่ี 2 ประสบการณZการเผยแพรRงานวิจัย ประเภทใดบ9าง (ป~ญหา/อุปสรรค) 
 - เริ่มต9นการได9เข9ารRวมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และได9เริ่มเผยแพรRผลงานใน
วารสารทั้งในฐานข9อมูล TCI กลุRม 1 และกลุRม 2 ปะปนกันไป ได9เผยแพรRในวารสารที่ไมRคRอยมีชื่อเสียง และได9
เร่ิมกรองประเภทวารสารท่ีเปXนช้ันนำ เปXนท่ีรู9จัก เพ่ือเปXนประโยชนZในการขอตำแหนRงทางวิชาการ นักวิจัยสRวน
ใหญRจะเผยแพรRงานวิจัย แนะนำให9เผยแพรRผลงานเปXนบทความวิชาการด9วย ซึ ่งสามารถตีพิมพZตาม
วัตถุประสงคZ ตามทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข9อง ตามข้ันตอนการทำงานวิจัย ก็สามารถทำได9  
 -  เลือกวัตถุประสงคZจากผลงานของเราให9ตรงกับขอบเขตของวารสารท่ีต9องการจะเผยแพรR มีป~ญหา
และอุปสรรค คือ ระยะเวลาในการเขียนบทความ การจัดรูปแบบตามแบบฟอรZมของวารสารท่ีกำหนด รวมถึง
การเลือกระดับฐานข9อมูล 
 -  ผลงานตีพิมพZในวารสารตRางประเทศ และมีทั ้งยอมรับและไมRยอมรับ ได9ชี ้แนะให9ดูเนื ้อหา
รายละเอียดของงานวิจัยเราเราวRาคุณภาพ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับวารสารแบบไหนได9บ9าง ด9วยการ
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ค9นหาข9อมูลโดยการพิมพZคำสำคัญเข9าไป ผลที่แสดงออกมาจะบอกวRาชื่อเรื่องของเราจะไปหาวารสารแบบไหน 
มีการเรียงลำดับจากเปอรZเซ็นจากสูงไปต่ำท่ีมีโอกาสยอมรับงานตีพิมพZของเรา 
 -  เป̀าหมายแรกคือทำเพ่ือขอตำแหนRงทางวิชาการ ควรตีพิมพZในวารสารท่ีเปXนท่ียอมรับ หรืออาจจะ
เปXนวารสารตRางประเทศ หรือฐาน scopus และควรเปXนงานวิจัยท่ีใหมR มีประโยชนZกับชุมชน เลือกวาสารท่ี
เก่ียวข9องกับงานของเรา แตRเน่ืองจากวารสารท่ีออกมามีจำนวนน9อย ก็จะทำเปXนในสRวนของงานประชุมวิชาการ
ด9วย อยRางน9อย 1 เร่ือง ซ่ึงสามารถเปXนประโยชนZกับตนเองและหลักสูตรด9วย 
 -  การต ีพ ิมพ Z  Proceeding ก ็ เล ือกวารสารท ี ่ อย ู R ใกล 9ๆบ 9 าน เช Rน  มหาว ิทยาล ัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรZ ในสRวนของการขอผลงานทางวิชาการ สิ่งสำคัญมากคือดูชื่อวารสารเปXนอันดับแรก 
และอยูRในฐาน TCI กลุRม 1 กRอน และได9แนะนำให9ตีพิมพZ Proceeding ตRางประเทศ ซ่ึงจะให9น้ำหนักของคุณคRา
วารสารท่ีมากกวRาในประเทศ และเม่ือทำงานเสร็จควรพิจารณาเร่ืองการสRงผลงานไปประกวด ซ่ึงจะทำให9เปXนท่ี
ยอมรับ ซึ่งสามารถใช9งบประมาณจากโครงการในการนำผลงานไปประกวดได9ไมRวRาจะทั้งในประเทศและ
ตRางประเทศ สำหรับบุคคลที่จะขอตำแหนRงทางวิชาการระดับรองศาสตรZอาจารยZแนะนำให9ควรมีงานตีพิมพZ
อยRางน9อย 6 เร่ือง 
 -  การเผยแพรRงานวิจัยสRวนใหญRจะเปXนลักษณะของงานประชุมวิชาการ และเลือกตีพิมพZในวารสารท่ี
อยูRในกลุRม TCI กลุRม 1 และเน9นเปXนเร่ืองท่ีเปXนแนวถนัดของตน 
 -  ได9รับทุนสนับสนุนท่ีบังคับให9ตีพิมพZในวารสารระดับนานาชาติในฐานข9อมูล ISI ในมุมมองของการ
เขียนผลงานสามารถใช9เคร่ืองมือได9กับผลงานของเรา เชRน โปรแกรมตRางๆ ท่ีจัดคูRวารสารให9เหมาะกับผลงาน 
สำหรับวารสารนานาชาติ ในฝ~†งของยุโรป อเมริกา ผลงานท่ีจะตีพิมพZจะต9องผRานการตรวจสอบผลงานด9วย
บริษัทกRอนเน่ืองจากไมRใชRเจ9าของภาษา 
 -  ได9ทำในสRวนของ Proceeding อยRางเดียว สRวนใหญRจะไปภาคอื่นๆจะได9เครือขRายคRอนข9างเยอะ ใน
สRวนของการพิมพZในวารสารระดับนานาชาติได9ให9 ผศ.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง เปXนที่ปรึกษา และแนะนำอยRาดูถูก
ผลงานตัวเอง ควรสRงไป เพราะคนท่ีตัดสินผลงานคือ Reviewer  
 -  ได9ทำในสRวนของ Proceeding ซ่ึงจะพยายามตีพิมพZให9ได9ทุกปö ละสามารถจะนำไปตRอยอดได9ใน
การตีพิมพZในวารสารตRอไป 
 -  ได9ตีพิมพZแคR ปöละ 1 เร่ือง พบป~ญหาสRวนใหญRคือ การตีพิมพZผงงานมีแหลRงการตีพิมพZท่ีไมR
เหมือนกัน ควรหาแหลRงตีพิมพZท่ีตรงกับผลงานของเรา เพ่ือท่ีจะงRายตRอการยอมรับ 
 -  พยายามที ่จะเข9ารRวมอบรม ศึกษาวิธีการเขียนจากรุ Rนพี ่ ในสRวนวิธีของตนคือ จะต9องเขียน
กระบวนการของตนเอง จะต9องได9สิ่งใหมRๆทุกครั้งจากงานวิจัย หากระบวนการใหมRออกมา และอ9างอิงทฤษฎี
เดิม และการเลือกวารสาร จะเลือกกลุRม 1 เทRานั้น และพยายามตีพิมพZในวารสารระดับนานาชาติ และในสRวน
ของ Proceeding สRวนใหญRจะเปXนงานนักศึกษาซ่ึงเหมือนกับอาจารยZทRานอ่ืนๆ และใสRช่ือตนเปXนช่ือท9าย 
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8.ป~จจัยความสำเร็จ  (สรุปเปXนข9อๆ) 
 1. การมีสRวนรRวมของอาจารยZท้ัง 3 คณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู9รRวมกัน ท่ีมาจากหลายศาสตรZ และ
ประสบการณZในการทำงานจนประสบความสำเร็จได9 
  2. การสRงเสริมให9  คณาจารยZ  บุคลากร  ทำงานวิจัย และมีการเผยแพรRมากข้ึน 
 3. กลุRมเป̀าหมายให9ความรRวมมือ และได9รับความรRวมมือเปXนอยRางดี 
  
9.ป~ญหาอุปสรรคและข9อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตRอไป 
ป~ญหาอุปสรรค 

1. ไมRมีงบประมาณสนับสนุน 
2. เน่ืองจากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนใน 

ประเทศไทย ทำให9ไมRสามารถจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู9กันได9 
 
ข&อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
2. ปรับเปล่ียนรูปแบบในการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนZ โดยการใช9 Microsoft Teams 

 
ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู&  ในวันพฤหัสบดี  ท่ี  20  พฤษภาคม  2564 
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รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข&าร̂วมประชุม ประเด็นยุทธศาสตรQ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการ
เติบโตร̂วมกับการพัฒนาประเทศองคQความรู&ในการส̂งเสริมการเผยแพร̂ผลงานวิจัย ผลงานสร&างสรรคQ

นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ    มีดังน้ี 
“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให&ได&ทุนและเทคนิคการจัดทำผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร̂  

0.2,0.4,0.6,1.0” ในวันพฤหัสบดี  ท่ี  20  พฤษภาคม  2564 
 

1 ผศ.ว&าท่ีร,อยตรีทนงศักด์ิ   สัสดีแพง   
2 ผศ.พงศกร   สุรินทร=    
3 รศ. สุมิตรา    สุปAนราช    
4 นายณัฐอมร    จวงเจิม    
5 นางอรทัย     บุญทะวงศ=    
6 รศ.วันเพ็ญ    จิตรเจริญ   
7 ผศ.รุ&งทิวา    กองเงิน    
8 นางสาวลชินี    ปานใจ    
9 นางปรัศนีย=    กองวงศ=    
10 นายสุพัฒน=    ใต,เวชศาสตร=   
11 นางสาวเพชรน้ำหน่ึง   เดชทิพย=พรพงศ=   
12 ผศ.วรวุธ     ชัยเนตร    
13 นางสาวสุภัทรชา         ธุระกิจ    
14 นายสมเกียรติ   ตันตา    
15 นายจิรพนธ=   ทาแกง    
16 นายอนาวิล   ทิพย=บุญราช   
17 นางสาวอัจฉรา  ไชยยา    
18 นางสายนที   ทรัพย=มี    
19 นายไพโรจน=   ไชยเมืองช่ืน   
20 นางสาวพิมเนตร  เทพป_ญญา   
21 นางพวงทอง   วังราษฏร= 
22 นายคงศักด์ิ   ตุ,ยสืบ 
23 นายกร   จันทรวิโรจน= 
24 นางสาวแสงจันทร=  วงค=ขัดนนท= 
25 นางสาวณัฐพรรณ  งามสม 
26 นางสาวธนิณี   นิติธรรมบัณฑิต 
27 นางธิติมา   สมพงษ= 
28 ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา   
29 นายกีรติ   วุฒิจารี    
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน   

 
 

1. เจ&าของผลงาน  อาจารย=คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร=  อาจารย=คณะวิศวกรรมศาสตร= 
                       อาจารย=คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา น-าน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด4านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด4านการวิจัย 
      ¨  ด4านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

เร่ือง รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน   
ใช4วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) ในการสังเคราะห=รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จาก

งานวิจัยสู-ชุมชน ทำให4ได4องค=ประกอบของรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน ดังนี้คือ 
ปLจจัยนำเข&า (Input) ได4แก- การกำหนดเปcาหมายในการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  การวิเคราะห=ผู 4รับการ
ถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ การออกแบบเนื้อหาที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  การกำหนดกิจกรรมที่จะถ-ายทอดองค=
ความรู 4ฯ และการพัฒนาและเลือกทรัพยากรในถ-ายทอดองค=ความรู 4ฯ  กระบวนการ (Process) ได4แก-           
การกำหนดบทบาทของวิทยากร/นักวิจัย การสร4างแรงจูงใจในการเรียนรู4 และการดำเนินกิจกรรมการถ-ายทอด
องค=ความรู4ฯ  ผลผลิต (Output) ได4แก- ประสิทธิผลของการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ประกอบด4วย ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู4ท่ีได4รับจากการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  และ/หรือ ผลสัมฤทธ์ิจากการลงมือปฏิบัติงานตามท่ีได4รับ
จากการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ การควบคุม (Control) ได4แก- การตรวจสอบและควบคุมสถานการณ=ระหว-าง
การถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ที่ไม-เปhนไปตามแผน  และการตรวจสอบการเรียนรู4ของผู4รับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ 
ระหว-างดำเนินกิจกรรม  และข&อมูลย&อนกลับ (Feedback) ได4แก- ข4อมูลย4อนกลับเพ่ือปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบ/กระบวนการถdายทอดองคeความรู&จากงานวิจัยสูdชุมชน “GIPF KM-MODEL” 
 

สังเคราะห=ขึ ้นตามแนวคิดวิธีระบบ (Systematic Approach) ประกอบด4วยองค=ประกอบหลัก 5 
องค=ประกอบ โดยมีรายละเอียดของแต-ละองค=ประกอบหลักดังน้ี 

1.  ปmจจัยนำเข4า (Input)  องค=ประกอบที่เปhนปmจจัยนำเข4าในรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4
จากงานวิจัยสู-ชุมชน ได4แก- การกำหนดเปcาหมายในการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  การวิเคราะห=ผู4รับการถ-ายทอดองค=
ความรู4ฯ การออกแบบเนื้อหาที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  การกำหนดกิจกรรมที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  และการ
พัฒนาและเลือกทรัพยากรในถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ โดยแต-ละองค=ประกอบมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1   การกำหนดเปcาหมายในการถ-ายทอดองค=ความรู 4ฯ  โดยมีการสำรวจความต4องการจำเปhน 
(Needs) ของกลุ-มเปcาหมายว-าต4องการองค=ความรู4ในด4านใด จากนั้นกำหนดจุดมุ-งหมายเพื่อให4ผู4เข4ารับการ
ถ-ายทอดองค=ความรู4มีความรู4 ความเข4าใจ และการประยุกต=ใช4ความรู4ที่ได4จากการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ท่ี
สอดคล4องกับความต4องการของกลุ-มเปcาหมาย ซึ่งจะทำให4ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4เข4าใจปmญหาและ
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สาเหตุของปmญหา สามารถเรียนรู4วิธีการแก4ไข ทำให4เกิดองค=ความรู4ใหม- ดังนั้นในการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ 
วิทยากร/นักวิจัยจะต4องจัดให4ผู4เรียนได4รับท้ังด4านความรู4 ทักษะ และเจตคติไปพร4อม ๆ กัน  

   1.1.1 ด4านความรู4 (Cognitive Domain) มีจุดประสงค=ให4ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4   
มีความรู 4ความเข4าใจเกี ่ยวกับองค=ความรู 4ที ่นำไปเผยแพร- การนำความรู 4ไปใช4 การวิเคราะห=ปmญหา และ
ความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือแก4ปmญหางานได4ด4วยตนเอง 

   1.1.2 ด4านทักษะ (Psychomotor Domain) มีจุดประสงค=ให4ผู 4เข4ารับการถ-ายทอดองค=
ความรู4เกิดการเรียนรู4เพื่อความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4จะสามารถแสดง
พฤติกรรมขั้นตอนต-างๆ ตั้งแต- ความสามารถในการรับรู4 การเตรียมความพร4อมในการทำงาน การปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีช้ีแนะให4 การปฏิบัติงานได4เอง การปฏิบัติงานด4วยความชำนาญ การปฏิบัติงานได4ตามเหตุการณ=หรือ
สถานการณ= และการปฏิบัติงานท่ีสร4างสรรค=ทักษะใหม- 

   1.1.3 ด4านเจตคติ (Affective Domain) มีจุดประสงค=ให4ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4
สามารถรับการเรียนรู4 มีการตอบสนอง เกิดค-านิยมสิ่งที่ได4เรียนรู4 สามารถจัดระบบค-านิยม และสร4างลักษณะ
นิสัยตามค-านิยมท่ียึดถือ 

ในการกำหนดเปcาหมายการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ นั้น วิทยากร/นักวิจัยจะกำหนดเปcาหมายหลัก 
(Goal) วัตถุประสงค=ของเนื้อหาที่จะการถ-ายทอดองค=ความรู4 การนำเสนอเนื้อหาที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4  
กำหนดกิจกรรมให4สอดคล4องกับวัตถุประสงค= โดยกำหนดเปcาหมายหลักไว4และสอดแทรกเน้ือหาความรู4พ้ืนฐาน
ที่จำเปhนเสริม (กรณีที่ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4มีพื้นฐานความรู4น4อย) เพื่อเปÅดโอกาสให4ผู4เข4ารับการ
ถ-ายทอดองค=ความรู4สามารถบรรลุเปcาหมายตามที่วิทยากร/นักวิจัยกำหนดไว4  และผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=
ความรู4ยังได4เรียนรู4ในส่ิงต-างๆ เพ่ิมเติมอีกด4วย 

 1.2   การวิเคราะห=ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4 ขั้นตอนนี้จะช-วยให4วิทยากร/นักวิจัยสามารถ
กำหนดวัตถุประสงค=ของเนื้อหาที่จะการถ-ายทอดองค=ความรู4 กำหนดเนื้อหา การแบ-งกลุ-มผู4เข4ารับการถ-ายทอด
องค=ความรู4 และทำให4วิทยากร/นักวิจัยรู4ว-าระหว-างในการดำเนินกิจกรรมผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4กลุ-ม
ใดควรได4รับการช-วยเหลือเปhนพิเศษ ดังนั้นวิทยากร/นักวิจัยควรทราบพื้นฐานของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=
ความรู4ดังน้ี คือ อายุ ความรู4พ้ืนฐานเดิม/วุฒิ เพราะผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4แต-ละคนจะมีความสามารถ
ทางด4านสติปmญญาไม-เหมือนกัน วิทยากร/นักวิจัยจะทราบในประเด็นนี้โดยการสอบถาม หรือวิธีการอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อสำรวจดูว-ามีความรู4หรือทักษะเพียงพอหรือไม- หากไม-เพียงพอผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=
ความรู4ควรได4รับความรู4หรือทักษะพื้นฐานก-อนหรือระหว-างการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งการวิเคราะห=ผู4เข4า
รับการถ-ายทอดองค=ความรู4มีความสำคัญมากสำหรับการที่จะกำหนดวัตถุประสงค=ในการนำเสนอเนื้อหาแก-     
ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4 ดังนั้นวิทยากร/นักวิจัยต4องทราบพื้นฐานของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4 
ว-าเปhนอย-างไร เพื่อจะนำไปสู-การคัดเลือกความยากง-ายของเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดกิจกรรมให4เหมาะสม
กับความรู4 ความสามารถและความสนใจของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ด4วย 
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 1.3  การออกแบบเนื้อหาที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ขั้นตอนนี้จะได4มาจากความต4องการจำเปhนของ
กลุ-มเปcาหมายโดย วิทยากร/นักวิจัยจะนำมาย-อยเนื้อหา ออกเปhนด4านความรู4และทักษะที่ต4องลงมือปฏิบัติ     
ให4เหมาะสมกับความรู4เดิมของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4 

 1.4   การกำหนดกิจกรรมที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ โดยวิทยากร/นักวิจัย จะเปhนผู4กำหนดกิจกรรม
การถ-ายทอดองค=ความรู4โดยคำนึงถึงความรู4ที่จะถ-ายทอด และทักษะที่ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4จะต4อง
ลงมือปฏิบัติ กับเวลาใช4ในการดำเนินกิจกรรมดังกล-าวให4เหมาะสม 

 1.5  การพัฒนาและเลือกทรัพยากรในถ-ายทอดองค=ความรู 4ฯ  คือการเตรียมความพร4อมของ
สภาพแวดล4อมให4เอื้ออำนวยต-อการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได4แก- สื่อที่ใช4 เช-น PPT โปสเตอร= แผ-นพับ วิดีทัศน= 
หรือพื้นที่หรือผลสำเร็จของงานวิจัยที่ผ-านมา ฯลฯ วัสดุอุปกรณ=ช-วยสำหรับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ เช-น 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร= คอมพิวเตอร= ฯลฯ และวิทยากร/นักวิจัยที่มีความน-าเช่ือถือในด4านที่จะถ-ายทอดองค=
ความรู4น้ันๆ  

2.  กระบวนการ (Process) องค=ประกอบของกระบวนการในรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4
จากงานวิจัยสู-ชุมชน ได4แก- การกำหนดบทบาทวิทยากร/นักวิจัย การสร4างแรงจูงใจในการเรียนรู4 และการดำเนิน
กิจกรรมการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ โดยแต-ละองค=ประกอบมีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1  การกำหนดบทบาทวิทยากร/นักวิจัย ในกิจกรรมการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ นั้น วิทยากร/
นักวิจัยมีบทบาทเปhนผู4ให4ความรู4/ทักษะ และควบคุมกิจกรรมให4ดำเนินไปตามแผนคอยให4คำปรึกษา แนะนำ 
ช-วยเหลือในด4านต-างๆ แก-ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  

  2.2  การสร4างแรงจูงใจในการเรียนรู4 การสร4างแรงจูงใจในการเรียนรู4ให4เกิดขึ้นสามารถทำได4โดยการ
ให4ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ได4รู4ถึงเปcาหมายของการเรียนรู4เพื่อให4ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ     
เห็นภาพสุดท4ายความสำเร็จขององค=ความรู4หรืองานวิจัยที่จะนำมาเผยแพร- เช-น รายได4ที่จะเพ่ิมขึ้น ผลผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ=ท่ีดีกว-าท่ีเคยทำมาแบบเดิมๆ เปhนต4น  

  2.3  การดำเนินกิจกรรมการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  มีข้ันตอนดังน้ี 
 กระบวนการกระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน ประกอบด4วย 4 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันสร4างความสนใจ (Generate interest)  
  - แบ-งกลุ-ม (Group)  
  - ละลายพฤติกรรม เพ่ือให4ทราบอายุ วุฒิ แนะนำตัว ฯลฯ 
  - ถามความคาดหวังของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4 
  - ตอบคำถามเพ่ือรับรางวัล สร4างแรงกระตุ4นให4อยากเรียนรู4 
  - ฯลฯ 
 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันสอดแทรกความรู4 (Interpolate knowledge) 
  - บรรยาย 
  - ถาม-ตอบ 
  -  สาธิต 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

95

  - บทบาทสมมุติ 
  - ฯลฯ 
 ข้ันตอนท่ี 3 ลงมือทำดู (Practice) 
  - ปฏิบัติงานแบบลอกเลียนตามแบบ 
  - ปฏิบัติตามท่ีมอบหมาย 
  - แก4ปmญหาจากสถานการณ=ท่ีกำหนดให4  
  - ฯลฯ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ส-องดูผลงาน (Follow up result) 
  - เปhนการตรวจสอบ/ติดตามงานท่ีมอบหมายให4ทำระหว-างดำเนินกิจกรรม 
  - ฯลฯ 
3. ผลผลิต (Output) ผลผลิตของรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน ได4แก- 

ประสิทธิผลของการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ประกอบด4วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู4ท่ีได4รับจากการถ-ายทอดองค=
ความรู4ฯ  และ/หรือ ผลสัมฤทธ์ิจากการลงมือปฏิบัติงานตามท่ีได4รับจากการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ 

4. การควบคุม (Control) องค=ประกอบการควบคุมในรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จาก
งานวิจัยสู-ชุมชน ได4แก- การตรวจสอบและควบคุมดำเนินกิจกรรมของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ที่ไม-เปhนไป
ตามแผน และการตรวจสอบความเข4าใจในเน้ือหาท่ีถ-ายทอดองค=ความรู4ของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ดังน้ี 

 4.1 มีการสอบถามเปhนระยะๆ ระหว-างดำเนินกิจกรรมเพื่อทวนสอบความเข4าใจในความรู4และทักษะที่ได4
จากถ-ายทอดองค=ความรู4 

 4.2  การติดตามความก4าวหน4าการดำเนินงานของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ กรณีมีการลงมือ
ฝçกปฏิบัติงาน เพื่อเปhนการตรวจสอบและติดตามความก4าวหน4าในการดำเนินงานของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=
ความรู4ฯ เปhนต4น ทั้งในรูปแบบของการติดต-อผ-านทางโซเชียลมีเดีย  หรือลงติดตามในสถานที่จริง ซึ่งจะทำให4
วิทยากร/นักวิจัยสามารถให4คำแนะนำแก-ผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ได4ทันทีเพ่ือปรับปรุงแก4ไขต-อไป 

5.  ข4อมูลปcอนกลับ (Feedback) ข4อมูลปcอนกลับในรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จาก
งานวิจัยสู-ชุมชน คือ เปhนการนำข4อมูลจากความคิดเห็นของผู4เข4ารับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  วิทยากร/นักวิจัย
ผู4ใช4รูปแบบฯ รวมถึงผลผลิต (Output) มาวิเคราะห=หาความบกพร-องเพื่อปรับปรุงแก4ไขรูปแบบ/กระบวนการ
ถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชนให4สมบูรณ=ย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค, 

 เพ่ือส'งเสริมให.บุคลากรได.แลกเปล่ียนเรียนรู.เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคDความรู.ในการพัฒนาผลงานวิจัย 
ผลงานสร4างสรรค= การบริการวิชาการ นวัตกรรม และ กำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขัน 
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เปoาหมาย 
  จำนวนองค=ความรู4ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน-วยงานอย-างเห็นผลเปhนรูปธรรม  
จำนวน 1 เร่ือง 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
           มหาวิทยาลัยแตdงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู& โดยมีอาจารยeท้ัง 3 คณะ  

 ใช&กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
   ข้ันตอนท่ี 1 การบdงช้ีความรู&   

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู4 เพ่ือเลือกประเด็น และเขียนแผนการดำเนินงาน  
เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบdงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 
  ขอบเขตของ KM  ประจำปxการศึกษา 2563 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู4 ได4พิจารณาแล4วเห็นว-าประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี
มหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรู4ไปประยุกต=ใช4 ได4แก- 
  ยุทธศาสตรeท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเจริญเติบโตร-วมกับการพัฒนา
ประเทศ 
  เปoาประสงคe พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร4างสรรค=  
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และ กำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขัน 
 องคeความรู&ท่ีได&  : รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน   

 
  จัดประชุมระดมสมองในกลุ-มคณะกรรมการจัดการความรู4  เพ่ือกำหนดประเด็นความรู4  
คณะกรรมการได4แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประธานให4ทุกคนร-วมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู4 
ของปèการศึกษา 2563     
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  นำหัวข4อมาพิจารณาคัดเลือก ใช4มติท่ีประชุม  เสียงส-วนใหญ-   
  การตัดสินใจเลือกเพราะ   
  1. สอดคล4องกับเปcาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน= ประเด็นยุทธศาสตร=ขอมหาวิทยาลัย 
  2. ปรับปรุงแล4วเห็นได4ชัด (เปhนรูปธรรม) 
  3. ต4องทำเพราะงานวิจัยของคณาจารย= ท่ีจะต4องนำองค=ความรู4ไปถ-ายทอดสู-ชุมชน 
  4. ผู4บริหารให4การสนับสนุน 
  5. เปhนความรู4ท่ีต4องจัดการอย-างเร-งด-วน เพราะมักพบปmญหาในการดำเนินการต-าง ๆ บ-อยคร้ัง 
   
  ข้ันตอนท่ี 2 การสร&างและแสวงหาความรู& 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& : การเล-าเร่ือง   
  คณะกรรมการจัดการความรู4แลกเปล่ียนเรียนรู4 การจัดการข4อมูลภายในองค=กรเพ่ือการสืบค4นข4อมูล
อย-างมีประสิทธิภาพ  คนละ 3 นาที ให4ครบทุกคน ผู4บันทึกจะต4องบันทึกคำพูดท้ังหมดไว4 โดยยังไม-ต4องสรุปประเด็น 
  คณะกรรมการ km ได4มีถ-ายทอด แลกเปล่ียนความรู4ร-วมกัน จำนวน 6 คร้ัง  ดังน้ี 
 

คร้ังท่ี 1 วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563 
จากท่ีคณะกรรมการเล-าเร่ือง รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4 สรุปได4ดังน้ี 
 1. ความรู4พ้ืนฐานเดิม หรือการประเมินสถานการณ= ก-อนท่ีจะให4เน้ือหาประมาณไหน 
 2. การสร4างแรงจูงใจก-อน  ทำให4เขาอยากทำก-อน แล4วค-อยปcอนให4เขา 
 3. ถ4าเปhนนวัตกรรม (เคร่ืองจักร)  ต4องไม-ซับซ4อน สามารถทดลองได4 หยิบจับได4 จะทำให4เขามี
ความเปhนกันเองกับนวัตกรรมและผู4สอน ทำให4ได4รับความรู4ได4ดี 
 4. เชิงปฏิบัติการกับ Role play ในการอบรมควรจะมี  
 5. แผนการอบรมหรือตารางเวลาท่ีชัดเจน 
 6. การยกตัวอย-างท่ีใกล4ตัว ให4เห็นภาพชัดเจน 
 7. การมีส-วนร-วมกับผู4เข4าอบรม 
 8. การแบ-งกลุ-ม ควรปะปนกัน ให4มีท้ังคนหนุ-ม ผู4สูงอายุ เด็ก อยู-ในแต-ละกลุ-ม 
    สุดท4ายเราจะมีโมเดลหน่ึงโมเดล ในเร่ือง รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4สู-ชุมชน  
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คร้ังท่ี 2  วันศุกรeท่ี 22 มกราคม 2564  
จากท่ีคณะกรรมการเล-าเร่ือง รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4 สรุปความรู4ท่ีได4จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู4คร้ังน้ี มีดังน้ี 
1. ความน-าเช่ือถือของนักวิจัย  ซ่ึงจะทำให4เกษตรกรมีความเช่ือม่ันว-าเราสามารถทำได4ตามท่ีพูด 
2. สร4างแรงจูงใจ โดยการให4ชุมชนเห็นผลกำไรท่ีจะได4จากการทำผลิตภัณฑ=ช้ินน้ัน 
3. นักวิจัยควรมีผลงานวิจัยท่ีทำไว4อยู-แล4วหรือต4นแบบ เพ่ือสามารถให4เกษตรกร หรือชุมชนเข4ามาดู
งานท่ีทำไว4 เห็นผลท่ีเกิดข้ึน และนักวิจัยสามารถท่ีจะให4คำแนะนำ ช-วยเหลือได4อย-างเต็มท่ี 
เกษตรกร/ชุมชนสนใจพร4อมท่ีจะรับฟmง รับข4อมูลจากองค=ความรู4ท่ีเราถ-ายทอด 
4. การถ-ายทอดองค=ความรู4 มีอบรมเพ่ิมความรู4ก-อน  ในการอบรม จะมีเกษตรกรจำนวนมากเข4า
ร-วมอบรม  จากน้ันหากจะลงพ้ืนท่ี เลือกเพียง 1 ฟาร=ม เท-าน้ัน  ทำให4สำเร็จและเห็นผล เพียง 1 
ฟาร=ม หลังจากน้ันจะมีฟาร=มอ่ืนๆ ตามมาทำกับเราเอง  
5. งานวิจัยท่ีจะไปถ-ายทอด ตรงกับความต4องการของชุมชนหรือไม- กล-าวคือ เขาสามารถนำไปใช4
ประโยชน=ได4โดยตรงหรือเปล-า ตรงกับความต4องการ หรือสนองตอบกับปmญหาหรือไม- มีมากหรือ
น4อยและมีความสลับซับซ4อนแค-ไหน เพราะจะมีผลต-อระยะเวลาในการทำความเข4าใจ  
 6. ให4ชุมชนปฏิบัติให4ดูก-อน แล4วเราจึงปฏิบัติให4ดู เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ=ท่ีเกิดข้ึน  
 7. การมีเครือข-ายพาเราเข4าไปในชุมชนท่ีเขามีผลผลิต วัตถุดิบอยู-แล4ว  
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คร้ังท่ี 3  วันศุกรeท่ี 29 มกราคม 2564 

 
จากท่ีคณะกรรมการเล-าเร่ือง รูปแบบ/
กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4 สรุปความรู4
ท่ีได4จากการแลกเปล่ียนเรียนรู4คร้ังน้ี มีดังน้ี 
    รูปแบบการถ-ายทอดองค=ความรู4 ของ km 
คร้ังน้ี เราจะนำข4อมูลท่ีแลกเปล่ียนกัน เขียน
อยู-ในรูปแบบ Input output process  
feedback  
    เราก็จะได4รูปแบบ หรือ Model ท่ี
กรรมการ KM ได4คิดรูปแบบข้ึน ซ่ึงอาจจะต้ัง
ช่ือ Model ก็ได4 เพ่ือท่ีจะให4บุคคลท้ังภายใน
และภายนอก นำรูปแบบของเราไปใช4
ประโยชน=  หากจะไปถ-ายทอดองค=ความรู4สู- 

                                                               ชุมชน จะต4องทำอย-างไรบ4าง  
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คร้ังท่ี 4  วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธe 2564 
จากท่ีอาจารย=ก4องเกียรตินำเสนอ  ขอให4คณะกรรมการร-วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู4ช-วยกันเพ่ิมเติม
กระบวนการ ในส-วนของกิจกรรม  คณะกรรมการท่ีเคยได4ไปทำกิจกรรมกับชุมชนมา สามารถ
แลกเปล่ียนข4อมูลร-วมกัน ตาม ร-างรูปแบบท่ีกำหนดน้ีได4     
  คำว-า control  เปhนในสาขาท่ีสอนอยู- ก็คือ ควบคุมการปฏิบัติการทำอาหาร เช-น รสชาติ
เค็มไปหรือไม- ก็ชิม และปรับไประหว-างการเรียนรู4  control ก็สามารถอยู-ในช-วงของกระบวนการ 
(process) ก็ได4 
  อาจารย=ก4องเกียรติ กล-าว-า ข้ัน input อาจจะไม-ต4อง control  เพราะส-วนใหญ-เปhน
วิทยากรหรือนักวิจัย  ก็อาจจะไม-ต4อง control  
  

ร'างรูปแบบ/กระบวนการถ'ายทอดองคDความรู.จากงานวิจัยสู'ชุมชน “GIPF KM-MODEL” 
 

 

การกําหนดเป*าหมาย
ในการถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ

การวิเคราะห4ผู7รับการ
ถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ

การออกแบบเนื้อหาที ่ 
จะถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ

การกําหนดกิจกรรมที่  
จะถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ 

การพัฒนาและเลือกทรัพยากร
ในถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ  

INPUT CONTROL

การตรวจสอบการเรียนรู7ของ
ผู7รับการถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ 
ระหว/างดําเนินกิจกรรม

การตรวจสอบและควบคุม
สถานการณ4ระหว/างการ
ถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ        
ที่ไม/เปWนไปตามแผน

PROCESS

FEEDBACK
ข7อมูลย7อนกลับเพื่อปรับปรุง

OUTPUT

ประสิทธิผลของการ
ถ/ายทอดองค4ความรู7ฯ
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คร้ังท่ี 5 วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธe 2564 

คณะกรรมการร-วมกันให4ข4อเสนอแนะ ปรับแก4ไขร-าง รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอด
ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน ร-วมกัน  ได4รูปแบบ ดังน้ี 

 
รdาง KM รูปแบบ/กระบวนการถdายทอดองคeความรู&จากงานวิจัยสูdชุมชน 

ใช4วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) ในการสังเคราะห=รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=
ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน ทำให4ได4องค=ประกอบของรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จาก
งานวิจัยสู-ชุมชน ดังนี้คือ ปLจจัยนำเข&า (Input) ได4แก- การกำหนดเปcาหมายในการถ-ายทอดองค=
ความรู4ฯ  การวิเคราะห=ผู4รับการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ การออกแบบเนื้อหาที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4
ฯ  การกำหนดกิจกรรมที่จะถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ และการพัฒนาและเลือกทรัพยากรในถ-ายทอดองค=
ความรู4ฯ  กระบวนการ (Process) ได4แก-  การกำหนดบทบาทของวิทยากร/นักวิจัย การสร4าง
แรงจูงใจในการเรียนรู4 และการดำเนินกิจกรรมการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  ผลผลิต (Output) 
ได4แก- ประสิทธิผลของการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ประกอบด4วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู4ที่ได4รับ
จากการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ  และ/หรือ ผลสัมฤทธิ์จากการลงมือปฏิบัติงานตามที่ได4รับจากการ
ถ-ายทอดองค=ความรู 4ฯ การควบคุม (Control) ได4แก- การตรวจสอบและควบคุมสถานการณ=
ระหว-างการถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ที่ไม-เปhนไปตามแผน  และการตรวจสอบการเรียนรู4ของผู4รับการ
ถ-ายทอดองค=ความรู4ฯ ระหว-างดำเนินกิจกรรม  และข&อมูลย&อนกลับ (Feedback) ได4แก- ข4อมูล
ย4อนกลับเพ่ือปรับปรุง 
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ร-างรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดองค=ความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน “GIPF KM-MODEL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังท่ี 6  วันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 256๔ 
อาจารย=ก4องเกียรติ ธนะมิตร เปhนผู4สรุปองค=ความรู4 ท่ีได4จากการแลกเปล่ียนเรียนรู4  หาก
คณะกรรมการท-านใด รับฟmงแล4ว มีข4อเสนอแนะหรือปรับแก4ไขในประเด็นใด สามารถแจ4งในท่ี

IINNPPUUTT

- การพัฒนาและเลือกทรัพยากรในถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ  

- การกําหนดเปAาหมายในการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ

- การวิเคราะห8ผู<รับการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ

- การออกแบบเนื้อหาที่จะถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ

- การกําหนดกิจกรรมที่จะถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ 

1. การกําหนดบทบาทของวิทยากร/นักวิจัย
2. การสร<างแรงจูงใจในการเรียนรู<

3  การดําเนินกิจกรรมการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ ได<แก4
    3.1 สร<างความสนใจ (Generate interest)
    3.2 สอดแทรกความรู< (Interpolate knowledge)
    3.3 ลงมือทําดู (Practice)
    3.4 ส4องดูผลงาน (Follow up result)

PPRROOCCEESSSS

ประสิทธิผลของการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ ได<แก4

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู<ที่ได<รับจากการถ4าย 
ทอดองค8ความรู<ฯ และ/หรือผลสัมฤทธิ์จากการ    
ลงมือปฏิบัติงานตามที่ได<รับจากการถ4ายทอดองค8
ความรู<ฯ

OOUUTTPPUUTT

- การตรวจสอบและควบคุมดําเนินกิจกรรมของผู<เข<า
  รับการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ ที่ไม4เปnนไปตามแผน 
- การตรวจสอบความเข<าใจในเนื้อหาที่ถ4ายทอด
  องค8ความรู<ของผู<เข<ารับการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ

CCOONNTTRROOLL

- ความคิดเห็นของผู<เข<ารับการถ4ายทอดองค8ความรู<ฯ 
- ผลสัมฤทธิ์ที่ได<จากการถ4ายทอดองค8ความรู<
- ฯลฯ

FFEEEEDDBBAACCKK
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ประชุมได4 
   สรุปองค=ความรู4 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร4อมน้ี 
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  มติท่ีประชุม คณะกรรมการจัดการความรู4 มีมติรับรององค=ความรู4 เร่ือง รูปแบบ/
กระบวนการถ-ายทอด และให4นำองค=ความรู4ไปเผยแพร-เพ่ือใช4ประโยชน= ผ-าน 2 ช-องทาง คือ 
เว็บไซต= และส-งเอกสารไปยังคณะ 
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คณะกรรมการจัดการความรู& 
ประชุมผdาน Microsoft Teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้ันตอนท่ี 3 การจัดความรู&ให&เปÜนระบบ : รวบรวมข4อมูล จัดประเภท จัดหมวดหมู-ความรู4 สร4างและ
ออกแบบข4อมูลบนเว็บไซต= 
  - ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2664  คณะกรรมการ km  ได4ดำเนินการรวบรวมข4อมูลให4เปhนระบบ 
  ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกล่ันกรองความรู& :  
  ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2664   คณะกรรมการ km ได4ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร
ให4เปhนมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุงอภิธานศัพท=ให4ทันสมัยให4ผู4ใช4สามารถนำไปใช4ประโยชน=ได4 
    - การเรียบเรียง ตัดต-อ และปรับปรุงเน้ือหาให4มีคุณภาพดีในแง-ต-างๆ เช-น ความครบถ4วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล4องและตรงตามความต4องการของผู4ใช4 
  ข้ันตอนท่ี 5 การเข&าถึงความรู&  
  -เผยแพร-องค=ความรู4ผ-านทางออนไลน= ได4แก- เว็บไซต=มหาวิทยาลัย, กลุ-มไลน=  เพจประชาสัมพันธ=  
เปhนต4น 
  -ส-งเปhนเอกสารเพ่ือเผยแพร-ไปยังคณะ 
 
 
 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  ข้ันตอนท่ี 6 การแบdงปLนแลกเปล่ียนเรียนรู&   ยังไม-ได4ดำเนินการ 
  ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรู& ยังไม-ได4ดำเนินการ  
   
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตdาง ๆ ได&แกd เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปÜนแบบอยdางท่ีดี
ให&กับหนdวยงานตdาง ๆ ฯลฯ) 

 นักวิจัยนำรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน  “GIPF KM-MODEL” นำไปใช4
ประโยชน= 
   
8.ปLจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปÜนข&อๆ) 
  1. การมีส-วนร-วมของอาจารย=ท้ัง 3 คณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู4ร-วมกัน ท่ีมาจากหลายศาสตร= และ
สามารถทำงานร-วมกันจนประสบความสำเร็จได4 
  2. อาจารย=มีความพร4อมท่ีจะนำเทคโนโลยีมาช-วยในการแลกเปล่ียนเรียนรู4   
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3. ได4รูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดความรู4จากงานวิจัยสู-ชุมชน  “GIPF KM-MODEL” เพ่ือนำไปใช4
ประโยชน=ต-อไป 
  
9.ปLญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตdอไป 
  เน่ืองจากเกิดสถานการณ=โควิด ทำให4นักวิจัย ไม-สามารถนำรูปแบบ/กระบวนการถ-ายทอดความรู4 
สู-ชุมชน  ไปใช4ประโยชน=ได4  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 

 
1. เจ&าของผลงาน   กองการศึกษา  พิษณุโลก 
2. สังกัด  มทร.ล3านนา พิษณุโลก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด3านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด3านการวิจัย 
      ¨  ด3านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
  1.  การเลือก ผอ.แผนงานวิจัย/หัวหน3าโครงการ  ทีมวิจัย    
   2.  กำหนดเส3นทางการพัฒนาข3อเสนอโครงการ โดยเขียน Roadmap และ Mileatones ท่ีชัดเจน  
(โจทย_หรือประเด็นงานวิจัยท่ีสำคัญตรงประเด็นงานวิจัย หรือแหลbงทุน) 
   3.  เม่ือได3 Mileatones Plan แล3วจึงนำมาเขียนโครงรbางข3อเสนองานวิจัย (แผนดำเนินงาน หรือ  
       Proposal) 
   4.  การเขียนแผนเช่ือมโยงงานวิจัย Impact Pathway น่ีคือหัวใจสำคัญของการเขียนแผนงานวิจัย 
หรือโครงการ 
   5.  ผลผลิต (output) ผลลัพท_ (outcome) ผลกระทบ (impact) ท่ีชัดเจน 
  6.  ความคุ3มคbาของงานวิจัย 
 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 งานวิจัยในปrจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ
พัฒนาข3อเสนอโครงการให3มีความเหมะสมตรงตามกรอบนโยบานและยุทธศาสตร_ ท่ีคำนึงถึงบริบทของการ
ปฏิรูปประเทศในปrจจุบัน การออกแบบให3ผู3มีสbวนเกี่ยวข3องสามารถมีสbวนรbวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในลักษณะแพลตฟอร_ม (Platform) ความรbวมมือ ตามเปxาประสงค_ของการพัฒนาใน 4 ด3าน ได3แกb 1) การ
พัฒนากำลังคนและสถาบันความรู3 2) การวิจัยและสร3างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย_ท3าทายของสังคม 3) การวิจัย
และสร3างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขbงขัน และ 4) การวิจัยและสร3างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ยุทธศาสตร_การดำเนินงานในแตbละแพลตฟอร_ม ได3กำหนดเปxาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที ่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต3แพลตฟอร_ม เพื่อเปÉน
แนวทางในการออกแบบแผนด3านการอุดมศึกษา และแผนด3านวิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ   
 การยุบรวมหนbวยงานให3ทุน การปรับเปล่ียนแหลbงทุนหรือผู3ให3ทุนดำเนินงานวิจัย หรือท่ีเรียกวbา PMU 
มาจากคำวbา Program Management Unit เปÉนกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด3าน ววน. โดย
หนbวยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หนbวยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด3วย 
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1. สำนักงานการวิจัยแหbงชาติ (วช.) 
2. สำนักงานนวัตกรรมแหbงชาติ (NIA) 
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค_การมหาชน (สวก.) 
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 

นอกจากน้ียังมี 3 หนbวยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ท่ีดำเนินการภายใต3 สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรมแหbงชาติ (สอวช.) ประกอบด3วย 

5. PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หนbวยบริหารและจัดการทุนด3านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 
(บพท.) 

6. PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หนbวยบริหารและจัดการทุนด3านการพัฒนา
กำลังคน และทุนด3านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร3างนวัตกรรม (บพค.) 

7. PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หนbวยบริหารจัดการทุนด3านการเพ่ิมความสามารถใน
การแขbงขันของประเทศ (บพข.) 
 แหลbงทุนทุนท่ีมีการปรับเปล่ียน การทุนสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงเปÉนการกำกับโดย สำนักงาน
คณะกรรมการสbงเสริมวิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental 
Fund) 

Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund จัดสรรงบประมาณให3กับ PMU 
เพ่ือนำไปสนับสนุนทุนแกbโครงการงานวิจัยพ้ืนฐาน และสร3างความเข3มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันความรู3และสถาบันวิจัยในหนbวยงาน 

Basic Function Fund จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหนbวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะด3าน ววน. และ
ดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ซ่ึงอาจรวมโครงสร3างพ้ืนฐานด3าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเร่ิมสำคัญ
ของประเทศ 
 ในแตbละแหลbงทุนที่กลbาวมาทั้งหมด กระบวนการเสนอของบประมาณที่ปรับเปลี่ยน การพัฒนา
ข3อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการจัดทำข3อเสนอโคงการแบบโครงการวิจัยชุด หรือแผนงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย_ ต3นน้ำ กลางนี้ และปลายน้ำ ทำให3การเสนอของบประมาณงานวิจัยมองเห็นภาพความสำเร็จใน
งานวิจัยน้ันได3ชัดเจนมากข้ึน   

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนาพิษณุโลก  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการวิจัยชุด 
หรือแผนงานวิจัยที่ตอบโจทย_ของแหลbงทุน  จึงได3จัดแผนการจัดการองค_ความรู3 เรื่อง เทคนิคการเขียนแผน
งานวิจัย  ขึ ้นเปÉนการรวบรวมองค_ความรู3จากตัวบุคคล (tacit knowledge)  และจากเอกสารที่สามารถ
ถbายทอดได3โดยวิธีการตbางๆ  (explicit knowledge)  เพื ่อให3อาจารย_ได3ใช3เปÉนแนวทางในการพัฒนา
โครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยได3อยbางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต3องการของแหลbงทุน  
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 วิธีการดำเนินงาน 

1.  การแตbงต้ังคณะกรรมการการจัดการองค_ความรู3 ด3านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปñ 2564 
2.  จัดประชุมเพ่ือการคัดเลือกประเด็นในการนำมาถอดองค_ความรู3 ผลท่ีได3 เทคนิคการแผนงาน

งานวิจัย  เพ่ือนำไปสูbการนำไปใช3ประโยชน_ตbอการพัฒนาโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย  
3.  ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู3  จำนวน 5 คร้ัง 
กิจกรรมท่ี  1  ช้ีแจงแผนการจัดการองค_ความรู3ด3านงานวิจัยและบริการวิชาการ  ปñ 2564  และได3

ข3อสรุป   “เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย”   
 เทคนิคการเขียนโครงการอยbางไรให3ได3ทุน  เปÉนเร่ืองท่ีนักวิจัยทุกคนต3องทราบในการของการ

เขียนข3อเสนอโครงการวิจัย หนbวยงานผู3รับผิดชอบได3สรุปและรวบรวมข3อมูลและนำมาถbายทอดแลกเปล่ียนกับ
คณะกรรมการ โดยมุ3งเน3น ข3อควรจำ และ ส่ิงท่ีทุกทbานต3องรู3 ต้ังแตbรูปแบบการเปล่ียนแปลงของนโยบายของ
รัฐ เพ่ือให3ทุกทbาน เรียนรู3รbวมกันและนำไปพัฒนาข3อเสนอโครงการวิจัยได3  

 
กิจกรรมท่ี  2  ความเช่ือมโยงการการจัดการองค_ความรู3ด3านงานวิจัยและบริการวิชาการ ปñ 2563  

และ ปñ 2564 
 ผbานการเลbาเร่ือง  โดยแนะนำ คูbมือ เทคนิคการเขียนโครงการอยbางไรให3ได3ทุน องค_ความรู3ท่ี

ได3ในปñ 2563  สูbการพัฒนาข3อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ ในปrจจุบันผbาน PMU 
 
กิจกรรมท่ี  3  เชิญชวนอาจารย_ และผู3เข3ารbวมประชุม  แลกเปล่ียนเรียนรู3   “อยากให3ทุกทbานพูดถึง

แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ ในความเข3าใจของทุกทbาน”  จากการแลกเปล่ียน ผู3ดำเนินกิจกรรมใช3วิธี บันทึกการ
แลกเปล่ียนคร้ังน้ีโดยใช3 “คำสำคัญ  (Key words)” ของแตbละทbานเพ่ือนำมารวบรวม และสังเคราะห_ให3ได3
ข3อมูล 

 คำสำคัญ : ท่ีรวบรวมได3 
  -  ทักษการเขียนแผน 
  -  ผอ.แผน เปÉนสbวนสำคัญ 
  -  การรวบรวมข3อมูลโครงการยbอย นำมาเขียนแผน 
  -  การบูรณาการระหวbางศาสตร_ เปÉนเร่ืองยาก 
  -  การออกนอกกรอบของอาจารย_ เพ่ือรับการเปล่ียนแปลงแหลbงผู3ให3ทุน 
  -  กรอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไมbชัดเจน 
  -  ความต3องการของแหลbงทุน นักวิจัยต3องทราบ 
  -  โปรไฟล_นักวิจัยมีสbวนในการพิจารณา ท้ัง ผอ.แผน  และหัวหน3าโครงการ 
กิจกรรมท่ี  4  เชิญชวนทุกทbานรู3จักแบบฟอร_มข3อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวัน/ชุดโครงการ ฉบับ

สมบูรณ_  (Full Proposal)  ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund: FF) (แบบฟอร_มท่ีใช3เสนอขอ
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งบประมาณโครงการวิจัย ผbาน สกสว. ปñ 2565)  และขอเชิญทุกทbานแลกเปล่ียน หัวข3อท่ีทbานคิดวbายากท่ีสุด 
ตามแบบฟอร_มฯ  

ข3อสังเกต : เม่ือผู3รbวมกิจกรรมดูเอกสารท่ีแบบฟอร_มข3อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวัน/ชุดโครงการ 
ฉบับสมบูรณ_  (Full Proposal)  ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund: FF)  ผู3ดำเนินกิจกรรม ได3
สังเกตเห็นวbาผู3เข3ารbวมกิจกรรมยังไมbเข3าใจและรู3จักแบบฟอร_มดังกลbาว ผู3ดำเนินกิจกรรมได3แจ3งให3ทุกทbาน พูด
ถึง แบบฟอร_มฯในมุมมองของแตbละทbานวbาต3องการเติมเต็มสbวนใหน หรือยังขาดความเข3าใจในหัวข3อใหน  เพ่ือ
เก็บข3อมูลในการนำไปสูbการพัฒนา 

  -  แบบฟอร_มเยอะและยุงยาก 
  -  กระบวนการสbงข3อเสนอโครงการ กระบวนการบริหารจัดการ ไมbชัดเจน 
  -  สถานประกอบการณ_ท่ีรbวมลงทุน ขาดความรู3 ความเข3าใจ (In-cash) (In-kind)  
  -  การเขียนแผนความเช่ือมโยงไมbคbอยเข3าใจ   
  -  ผลผลิต ผลลัทธ_ และผลกระทบจากงานวิจัย  
  -  บทสรุปผู3บริหารเขียนอยbางไร 

 กิจกรรมท่ี  5  การแลกเปล่ียนเรียนรู3 “เปôดงาน เปôดใจ ใสbแมส” การแลกเปล่ียนเรียนรู3งานวิจัย  
ประเด็นงานวิจัย พร3อมท้ังการนำเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย ท่ีนักวิจัยเตรียมข3อเสนอโครงการในการ
เสนอขอแหลbงทุนตbางๆ กิจกรรมน้ี ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีสbวนของอาจารย_ทุกทbาน ท่ีมาเปôดงาน 
เปôดใจรbวมกัน 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพการประชุมจัดทำแผนการจัดการองค_ความรู3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดประชุมและการแลกเปล่ียนเรียนรู3 
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4. จัดทำแนวปฏิบัติท่ีดี เร่ือง เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 
  1.  การเลือก ผอ.แผนงานวิจัย/หัวหน3าโครงการ  ทีมวิจัย    
    2.  กำหนดเส3นทางการพัฒนาข3อเสนอโครงการ โดยเขียน Roadmap และ Milestones ท่ี
ชัดเจน (โจทย_หรือประเด็นงานวิจัยท่ีสำคัญตรงประเด็นงานวิจัย หรือแหลbงทุน) 
    3.  เม่ือได3 Milestones Plan แล3วจึงนำมาเขียนโครงรbางข3อเสนองานวิจัย (แผนดำเนินงาน 
หรือ Proposal) 
    4.  การเขียนแผนเช่ือมโยงงานวิจัย Impact Pathway น่ีคือหัวใจสำคัญของการเขียนแผน
งานวิจัย หรือโครงการ 
    5.  ผลผลิต (output) ผลลัพธ_ (outcome) ผลกระทบ (impact) ท่ีชัดเจน 
  6.  ความคุ3มคbาของงานวิจัย 
 
หลักการการพัฒนาโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย   
แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 

- แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย เปÉนโครงการท่ีมีโครงการยbอยต้ังแตb 2 โครงการยbอยข้ึนไป  ท่ีมี
ความสัมพันธ_หรือสนับสนุนซ่ึงกันและกันมีลักษณะบูรณา (Integration) เกิดองค_รวม (Holistic Ideology) 
เปÉนการวิจัยท่ีเปÉนสหวิทยา (Multi-disciplines) ครบวงจร (Complete Set) เปÉนโครงการวิจัยท่ีมีเปxาหมาย
ชัดเจนท่ีจะนำผลงานไปใช3ประโยชน_อยbางเปÉนรูปธรรม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

แผนภาพความเช่ือมโยงการพัฒนาโครงการหรือแผนงานวิจัย 
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-  ข3อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมต3องมีเปxาหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและเช่ือมโยงกับเปxาหมายหลัก
ของชุดโครงการ 

- มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามเปxาหมายโดยเกิดผลกระทบตามผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ (Key Results 
: KRs) ตามท่ีกำหนดไว3 

-  มีการเช่ือมโยงโดยตรง หรือดำเนินการรbวมกับหนbวยงานท่ีใช3ประโยชน_จากการวิจัยและนวัตกรรม 
-  งบประมาณท่ีเสนอต3องมีรายละเอียดคbาใช3จbายเปÉนไปตามแนวทางและหลักเกณฑ_ในการดำเนินงาน

เพ่ือการวิจัยและสbงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเหมาะสมกับการดำเนินงาน 
 
การเขียนแผนงานวิจัย/โครงการ 
 1. การวิจัยต3องเสร3างผลกระทบ (Impact) ในเชิงกว3าง 
 2. แผนงาน/โครงการวิจัยควรเน3นเปxาหมายสุดท3ายของโครงการ คือ การสร3างผลกระทบ (Impact)  
จากการวิจัยท่ีสามารถนำเสนอออกมาอยbางชัดเจนท้ังในด3านเศรษฐกิจ ด3านสาธารณะ ด3านชุมชนและพ้ืนท่ี 
ด3านวิชาการ และด3านนโยบายโจทย_การวิจัยมาจากผู3ใช3ประโยชน_ ได3แกb ภาครัฐ เอกชนหรือหนbวยงานท่ี
เก่ียวข3อง 
 3. ต3องระบุกลุbมผู3ใช3ประโยชน_ท่ีชัดเจน (Identify user) เพ่ือให3เกิดผลงานวิจัยท่ีสร3างผลกระทบในวง
กว3าง ครอบคลุมมิติทางด3านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล3อม  
 4. ผู3ใช3ประโยชน_ควรเข3ามามีสbวนรbวมในงานวิจัยเพ่ือรbวมขับเคล่ือนงานวิจัยตามเปxาหมายการพัฒนา
ของประเทศ 
 5. กำหนดผลกระทบของโครงการ (Impact) เพ่ือออกแบบการวิจัย (Research plan) ให3สอดคล3อง
เปxาประสงค_ตามหลักการวิจัยท่ีเช่ือถือได3 
 6. งานวิจัยต3องมีการวางแผนเพ่ือการบูรณาการนโยบายการพัฒนาประเทส/ภูมิภาค/จังหวัด/ชุมชน
ท3องถ่ิน เพ่ือให3เกิดผลกระทบในวงกว3างในด3านตbางๆ 
 7. ระบุผลงานวิจัย/ตัวช้ีวัด/ส่ิงท่ีสbงมอบตbอหนbวยงานบริหารจัดการทุวิจัยและผู3ใช3ประโยชน_อยbาง
ชัดเจน 
 8. การวิจัยต3องมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเปxาประสงค_ 
 9. การพัฒนาข3อเสนอโครงการวิจัย ควรออกแบบ/กำหนดแนวทางให3ได3ซ่ึงผลผลิต ผลลัพท_ และ
ผลกระทบท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 10. Output ได3แกb องค_ความรู3 ชุดความรู3 ข3อเสนอแนะเชิงนโยบายสร3างนักวิจัย (รุbนใหมb) 
Publication ท้ังภายในและตbางประเทสตำราเอกสาร 
 11. Outcome ได3แกb Innovation สร3างผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงหนbวยงานภาครัฐ/เอกชน/
หนbวยงานท่ีเก่ียวข3อง นำผลการวิจัยไปใช3ประโยชนื นักวิจัยมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
 12. Impact ได3แกb ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพ่ิมขีดความสามารถในการแขbงขันของประทเศ ลด
ความเหล่ือมล้ำ และเพ่ิมรายได3ให3กับประเทศ 
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 13. กำหนดผู3รับผิดชอบเปÉนหัวหน3าแผนงานวิจัยเปÉนหัวหน3าโครงการวิจัยแตbละโครงการท่ีเปÉนผู3ท่ีทุก
คนในแผนงานยอมรับ 
 14. มอบหมายให3หัวหน3าแผนงานวิจัยและหัวหน3าโครงการวิจัยและผู3รbวมวิจัยไปดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดตามแบบฟอร_มการเขียนข3อเสนอการวิจัยท่ีสอดคล3องกับแผนงานและโครงการวิจัยยbอย 
 15. ปรับปรุงรายละเอียดตbางๆให3ถูกต3องเหมาะสมและจัดทำเปÉนแผนงานโครงการ 
 16. ประชุมรbวมกันและตรวจสอบความถูกต3องและความซ้ำซ3อนของโครงการ เพ่ือปรับปรุงแก3ไข กbอน
ดำเนินการสbงข3อเสนอโครงการ 
 
 5. เผยแพรbแนวปฏิบัติท่ีดี ผbานการจัดประชุม การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู3  และการให3
คำปรึกษาแกbอาจารย_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 
 
 
 

 

 
ภาพการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู3งานวิจัย 
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ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู3งานวิจัย  แบบกลุbมยbอย 
 
6. ประเมินผลการนำไปใช3ประโยชน_ 

  - จำนวนโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยท่ีเสนอของบประมาณงานวิจัยประจำปñ 2566 
Fundamental Fund 
  - จำนวนโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยท่ีเสนองบวิจัยจากแหลbงทุนภายนอก หนbวยให3ทุน 7 
PMU 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตaาง ๆ ได&แกa เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยaางท่ีดี
ให&กับหนaวยงานตaาง ๆ ฯลฯ) 
 จำนวนโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือเสนอขอแหลbงทุนตbางๆ อยbางน3อย 2 แผนงาน 

- รอการประกาศผลรายช่ือโครงการวิจัย ประจำปñงบประมาณ 2565 Fundamental 
Fund  พ้ืนท่ีพิษณุโลก จำนวน  8 โครงการ  แบbงเปÉน  โครงการวิจัยเด่ียวจำนวน 3 
โครงการ และโครงการวิจัยชุด / แผนงานวิจัย จำนวน 5 โครงการ 

 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
 1.  การมีสbวนรbวมของบุคลากรท่ีมีสbวนเก่ียวข3อง 

2.  การวิเคราะห_ประเด็นการจัดการองค_ความรู3   เลือกประเด็นความรู3 ท่ีสามารถวัดผลสำเร็จและ
นำไปใช3ประโยชน_กับกลุbมเปxาหมายให3ได3มากท่ีสุด 
 3.  การสรุปองค_ความรู3 จะต3องได3ประเด็นท่ีชัดเจน เน3นความเข3าใจและสามารถนำไปใช3ได3อยbางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  ความพร3อมของผู3ปฏิบัติงานและความต้ังใจท่ีจะนำองค_ความรู3ไปใช3ประโยชน_  จัดเวทีแลกเปล่ียน
ให3แกbนักวิจัย  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ_ 
 หนbวยงานวิจัยจะนำองค_ความรู3ท่ีได3มาถbายทอดให3แกbกลุbมเปxาหมาย เชbน การจัดประชุม การให3
คำปรึกษาแกbอาจารย_  การพบปะพูดคุย โดยท่ีกลุbมเปxาหมายอาจไมbทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติตามได3 
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หนbวยงานวิจัยในฐานะท่ีอยูbใกล3ชิด คอยสนับสนุนข3อมูลงานวิจัย หรือประเด็นงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาตbอยอด
เปÉนงานวิจัยให3แกbอาจารย_  การนำองค_ความรู3มาใช3จึงเปÉนเร่ืองท่ีสามารถนำมาใช3ได3จริง  และการรับทราบ
ข3อมูลขbาสารของอาจารย_จึงเปÉนเร่ืองงbาย    
 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตaอไป 
 ข3อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม 
 เน่ืองจากสถานการณ_ดรคระบาด โควิด-19 ทำให3เกิดข3อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมประชุม หรือจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนได3 เปÉนการรวบตัว หรือรวมกลุbมพบปะกัน  การ
จัดกิจกรรมบางอยbางไมbสามารถจัดในรูปแบ online ได3  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาข)อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล;งทุนภายนอกและส;งเสริมการ

เผยแพร;ผลงานวิจัย ผลงานสร)างสรรคA นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

 
1. เจ&าของผลงาน ฝ"ายวิจัยและบริการวิชาการ  
2. สังกัด   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร:  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £ ด<านการผลิตบัณฑิต 
   RR ด<านการวิจัย 
   £ ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการทำวิจัยและการขอทุนจากภายนอกในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการนำบทความวิจัยตีพิมพ:เผยแพร]ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร: ได<ให<ความสำคัญกับการค<นคว<างานวิจัย ซ่ึงงานวิจัยต]าง ๆ ของคณะฯ 
ได<ร ับการสนับสนุนทุนงานวิจ ัยทั ้งภายในและภายนอก ดังนั ้นการสร<างองค:ความรู <ใหม]จากงานวิจัย  
ให<มีคุณภาพเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน การทำงาน การจัดทำผลงานทางวิชาการ ฯลฯ และการตีพิมพ:
เผยแพร]ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถือเปgนสิ่งหนึ่งที่ทำให<งานวิจัยของคณะฯ ได<เผยแพร]
ให<สาธารณชนรับรู< และเปgนที่รู<จักมากขึ้น ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร: จึงมีนโยบายส]งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการองค:ความรู<ด<านวิจัยให<กับอาจารย: หรือบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนการพัฒนา
ข<อเสนอโครงการวิจัยเพื ่อขอทุนจากแหล]งทุนภายนอกและการส]งเสริมการเผยแพร]ผลงานวิจัย ผลงาน
สร <างสรรค :นว ัตกรรมและผลงานบร ิการว ิชาการในระด ับชาต ิหร ือนานาชาติ  โดยได <ร ]วมเสนอ 
ความคิดเห็นและจัดการความรู< ในหัวข<อ “การสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิจัย ผลงานสร&างสรรคQ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ” 
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6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู& ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู& 

Plan  
1. คณะกรรมการการจัดการความรู<  
ประชุมวิเคราะห:ประเด็นความรู<ด<านงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ แหล]งข<อมูลการตีพิมพ: การ
เผยแพร]ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการขอรับการ
สนับสนุนการตีพิมพ: 

- สร <างความเข<าใจในเร ื ่องการเผยแพร]ความรู<       
การนำงานวิจัยไปใช<ประโยชน: รวมถึงแหล]งข<อมูล
การตีพิมพ:เผยแพร]ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติ ใน
การขอทุนวิจัยและการตีพิมพ:เผยแพร]บทความวิจัย
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

Do 
2. การสร<างและแสวงหาความรู< 
ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู<ด<านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ระหว]างคณะกรรมการการจัดการ
ความรู<ด<านงานวิจัย อาจารย:/นักวิจัย 

- ได<ความรู<และแนวทางในการทำวิจัย การเผยแพร]
ผลงานและการนำงานวิจัยและบริการวิชาการไปใช<
ประโยชน:จากผู <ทรงคุณวุฒิหรือผู <มีประสบการณ:
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ 

Do 
3. สรุปประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู< ในการจัดแบ]งเปgน
หมวดหมู] 

- จ ัดประช ุมเพ ื ่อสร ุปและจ ัดประเด ็นความรู<          
ด<านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการขอทุนวิจัย
และการตีพิมพ:เผยแพร]บทความวิจัยในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

Check 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู< 
คณะกรรมการการจัดการความรู<จัดเวทีกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู<ตามประเด็น 

- คณะกรรมการจัดการความรู <ร ]วมกันปรับปรุง
เนื้อหาให<มีคุณภาพและจัดทำในรูปแบบเอกสารให<
เปgนมาตรฐานเดียวกัน  

Check 
5. การเข<าถึงความรู< 
เผยแพร]องค:ความรู<ผ]านช]องทางต]าง ๆ  

- เสนอผู<บริหารรับทราบและให<ข<อเสนอแนะ                                
- ประชาสัมพันธ:ให< กลุ]มเปrาหมาย ได<แก] อาจารย:
สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ผ]านช]องทาง
Website หนังสือเวียน บอร:ด ปชส. Group Line 
Facebook ข]าวสาร ภายในคณะฯ                                        
-  จ ัดก ิจกรรมส ] ง เสร ิมการม ีส ] วนร ]วม ได <แก]                
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด]นประเภทตีพิมพ:เผยแพร] 
และประเภทเสริมสร<างทุนวิจัยจากภายนอก รวมถึง
รางวัลพี ่ เล ี ้ยงนักว ิจ ัยดีเด ]น ที ่ม ีส ]วนในการให<
คำแนะนำหรือคำปรึกษาในรูปแบบต]างๆ และรางวัล
นักบริการวิชาการดีเด]น ที่มีผลงานเชิงประจักษ:ใน
ด<านการบริการวิชาการ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู& ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู& 

6. การแบ]งป�นและแลกเปล่ียนเรียนรู< 
กิจกรรมการแบ]งป�นและแลกเปลี ่ยนเรียนรู <ผ]าน
เอกสาร ช]องทางต]าง ๆ   

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู<ระหว]างอาจารย:/นักวิจัย 
คณะกรรมการจัดการความรู< และผู<บริหารงานวิจัย
ของคณะฯ เพื ่อให <ข <อเสนอแนะและสนับสนุน       
การขอทุนวิจัยและการตีพิมพ:เผยแพร]บทความวิจัย
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
 

Action 
7. การเรียนรู< 
- การนำความรู<ไปปรับใช<ในการปฏิบัติงานจริง  
และการติดตามผลการนำไปใช< 

- เตรียมการติดตามผลการนำองค:ความรู<ไปใช<ใน
ด<านการขอทุนวิจัยและการตีพิมพ:เผยแพร]บทความ
วิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ) ไปปฏิบัติใช<
จร ิง ส ]งผลให <การเข ียนข <อเสนอโครงการเพ่ือ               
ขอทุนวิจัยจากภายนอกและการเขียนบทความวิจัย
เพื ่อการตีพิมพ:เผยแพร]ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  ม ีประสิทธ ิภาพมากยิ ่งข ึ ้น รวมถึง          
มีจำนวนอาจารย:/นักวิจัยที่นำองค:ความรู<ไปใช<จริง 
คาดว]าเปgนไปตามเปrาหมาย อย]างน<อยจำนวน  3 
คน ซ่ึงเปgนไปตามเปrาหมายท่ีกำหนด 
- ประชุม วิเคราะห: สังเคราะห: องค:ความรู< การ
นำไปใช<ประโยชน:ได<จริงและเปgนไปตามเปrาหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตTาง ๆ ได&แกT เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยTางท่ีดี

ให&กับหนTวยงานตTาง ๆ ฯลฯ) 
เชิงคุณภาพ 
1. นักวิจัยทราบแนวทางการแนวปฏิบัติท่ีดีจึงสามารถนำความรู<ด<านการขอทุนวิจัยไปปรับใช<ในการ

ปฏิบัติงานจริง  
2. นักวิจัยทราบแนวทางการแนวปฏิบัติท่ีดีจึงสามารถนำความรู<ด<านการตีพิมพ:เผยแพร]บทความวิจัย

ไปปรับใช<ในการปฏิบัติงานจริง 
เชิงปริมาณ 
จำนวนบุคลากรท่ีนำเอาองค:ความรู<ไปปรับใช<จริงคาดว]าเปgนไปตามเปrาหมาย อย]างน<อยจำนวน  3 คน 
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8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1. นักวิจัยได<แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอทุนวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. นักวิจัยได<แนวปฏิบัติท่ีดีในการตีพิมพ:เผยแพร]บทความวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. นักวิจัยมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการสร<างสรรค:ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีระบบพี่เลี้ยง/ท่ี

ปรึกษานักวิจัย ที่ช]วยแนะนำแนวทางที่ถูกต<องและมีประสิทธิภาพในการทำผลงานหรือการนำเสนองานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ:เผยแพร] 
 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตTอไป 

ป"ญหาอุปสรรค 
1. นักวิจัยให<ความสนใจในการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยท่ีสามารถนำไปสู]การรับทุนสนับสนุนการ

ทำวิจัยจากหน]วยงานภายนอกน<อย 
2. โอกาสท่ีจะได<รับทุนสนับสนุนจากหน]วยงานภายนอกน<อย 
3. การประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยล]าช<ากว]าท่ีกำหนดจากสถานการณ: COVID 19 
4. งานวิจัยไม]สอดคล<องกับรายวิชาท่ีสอน และไม]สามารถนำไปใช<ประโยชน:ได<อย]างเต็มท่ี 
5. จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได<รับการเผยแพร]ในระดับชาติและนานาชาติน<อย 
 
1. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการทำวิจัยและการขอทุนจากภายนอกในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
-  จัดอบรมการจัดการและผลิตซ้ำองค:ความรู <ประกอบตัวอย]างแนวทางปฏิบัติที ่ด ี (Best 

Practice) อย]างต]อเนื ่อง เพื ่อเปgนการกระตุ<นให<นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาข<อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากหน]วยงานภายนอก และผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร]องค:ความรู< ซึ่งนำไปสู]
การขอตำแหน]งทางวิชาการ 

- เพิ่มมาตรการเพื่อกระตุ<นให<เกิดการพัฒนาของนักวิจัยหน<าใหม]และนักวิจัยระดับกลาง โดยการ
สำรวจความต<องการพัฒนาของกลุ ]มเปrาหมาย และจัดรูปแบบการพัฒนาให<เหมาะสมกับบริบทและ
กลุ]มเปrาหมาย 

- จัดการฝáกอบรมการจัดการความรู<และสร<างความเข<าใจในการจัดทำรายงานให<สามารถส่ือถึงการ 
บูรณาการงานวิจัยกับรายวิชาท่ีทำการเรียนการสอน 

- จัดทำข<อเสนอโครงการงานวิจัยและงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการและครอบคลุม รวมถึงสามารถ
นำผลการวิจัยไปใช<ประโยชน:ได<จริงมีประโยชน:ต]อสังคม 

- นักวิจัยควรมีความพยายามและพัฒนาตนเองอยู]เสมอ  
- ชื่อหัวข<อส]งข<อเสนอโครงการวิจัยสะดุดตา เนื้อหาสะดุดใจ วิธีการโปร]งใส (กำหนดขอบเขตการ

วิจัยต<นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให<เห็นภาพชัดเจน และผลการวิจัยไม]ข้ึนห้ิง 
- สร<างเครือข]ายและผสานพลังในกลุ]มนักวิจัย 
- สร<างเอกลักษณ:และคุณสมบัติของนักวิจัยให<เปgนท่ีรู<จัก 
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- มีความกล<าที่จะเชิญหน]วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข<าร]วมงาน ซึ่งเปgนอีกช]องทาง
หน่ึงในการช]วยประชาสัมพันธ:กิจกรรม/ผลงานในวงกว<างผ]านหน]วยงานท่ีได<รับเชิญ 

- สร<างงานวิจัยที่สามารถนำผลงานไปประยุกต:ใช<กันการเรียนการสอนและการตีพิมพ:เผยแพร]ซ่ึง
สามารถนำไปใช<ในการขอกำหนดตำแหน]งทางวิชาการหรือใช<เปgนคุณสมบัติเพื่อประกอบการเปgนอาจารย:
ผู<รับผิดชอบหลักสูตร 

- ศึกษาวัตถุประสงค:ของแหล]งทุนท่ีสนใจและมีความเปgนไปได<สูง 
- คณะนักวิจัยลงพ้ืนท่ีล]วงหน<าเพ่ือศึกษาบริบทตามศาสตร:ท่ีแต]ละคนเช่ียวชาญ 
- แหล]งทุนพิจารณาการให<ทุนจาก คุณสมบัติของผู<ขอทุน ความน]าเชื่อถือและความเปgนไปได< 

ตลอดจนต<นทุน กำลังคน และเวลาท่ีเหมาะสม 
- การได<รับความร]วมมือจากส]วนงานต<นสังกัดและมหาวิทยาลัย เปgนสิ่งสำคัญในการช]วยส]งเสริม 

สนับสนุน และเพ่ิมความคล]องตัวในกระบวนการขอทุนได<อย]างรวดเร็วย่ิงข้ึน 
- มีเครือข]ายกับคณาจารย:หน]วยงานต<นสังกัด และบุคคลที่มีส]วนเกี่ยวข<อง ซึ่งเปgนบทบาทสำคัญ

ในการเข<าถึงแหล]งทุนภายนอก 
 

2. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการนำบทความวิจัยตีพิมพQเผยแพรTในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
- เข<าร]วมการฝáกอบรมด<านการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 
- สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการของมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล<านนา ซ่ึงจัดร]วมกับสมาคมวิชาการ วิชาชีพ    
- มีการตีพิมพ:ในวารสารวิชาการที่อยู]ในฐานข<อมูลระดับนานาชาติที่ กพอ. กำหนด หรือฐานข<อมูล 

TCI กลุ]ม 1 หรือกลุ]ม 2 
- จัดทำบทความตามคำแนะนำในการเตรียมบทความเพ่ือลงตีพิมพ:ในวารสารให<ถูกต<อง 
- กำหนดช่ือเร่ืองของบทความมีความเปgนเอกลักษณ:สร<างความแตกต]างจากบทความอ่ืนๆ 
- ใช<ภาษาในการเขียนบทความท่ีสละสลวย 
- ปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ:ท่ีกำหนดบทบาทและหน<าท่ีของผู<แต]ง 
- เขียนอ<างอิงให<ถูกต<องตามหลักวิชาการท่ีวารสารกำหนด 
- เขียนอ<างอิงจากเจ<าของทฤษฎีโดยตรง 
- รายงานผลของบทความให<สอดคล<องกับวัตถุประสงค: 
- เขียนข<อเสนอแนะท่ีเปgนประโยชน:และนำไปประยุกต:ใช<ได<จริง 
- ควรส]งบทความให<ผู <ทรงคุณวุฒิพิจารณาความครอบคลุมของบทความก]อนการนำส]งเข<าระบบ

สารสนเทศของวารสาร เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกปฏิเสธการตีพิมพ: 
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กำหนดประเด็นปMญหาในการจัดการความรู&คร้ังตTอไป 
- การจัดการความรู<เพื่อพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ:เผยแพร] ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสามารถ

นำผลงานตีพิมพ:ไปใช<ในการขอกำหนดตำแหน]งทางวิชาการหรือใช<เปgนคุณสมบัติเพื่อประกอบการเปgน
อาจารย:ผู<รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาพบรรยากาศสTวนหน่ึงในการจัดการความรู&และแลกเปล่ียนเรียนรู&ของอาจารยQ  
นักวิจัยและคณะกรรมการจัดการความรู& ประจำปy 2564 

“การสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิจัย ผลงานสร&างสรรคQ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ” 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
ผTานระบบ MS TEAMS 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การเตรียมต)นฉบับบทความวิชาการเพื่อส8งตีพิมพ: 

 
1. เจ&าของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4  
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด?านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด?านการวิจัย 
      ¨  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
• ข้ันตอนการส4งต?นฉบับบทความวิชาการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 การทำวิจัยอย4างเดียวยังไม4ได?เปOนสิ่งที่การันตีว4า ผู?วิจัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ แต4สิ่งที่เปOนเครื่อง
ยืนยันว4า งานวิจัยดังกล4าวมีคุณภาพและได?รับการยอมรับจากผู?ทรงคุณวุฒิ คือ การนำผลงานวิจัยออกเผยแพร4
ต4อสาธารณชน   ซึ่งตามหลักเกณฑ+และวิธีการ ในการพิจารณาแต4งตั้งบุคคลให?ดำรงตำแหน4งทางวิชาการท่ี
กำหนด การเผยแพร4ผลงานวิจัยสามารถทำได? 2 รูปแบบ ได?แก4 การเผยแพร4ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ และการเผยแพร4ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 ทั้งนี้ เพื่อเปOนการส4งเสริมการเผยแพร4ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ของบุคลากร
สาขาวิทยาศาสตร+ จึงเห็นควรจัดโครงการจัดการองค+ความรู? (KM) ด?านวิจัยหัวข?อ “การเตรียมต?นฉบับ
บทความวิชาการเพื่อส4งตีพิมพ+” โดยเน?นการแลกเปลี่ยนองค+ความรู?ระหว4างบุคลากรภายในหน4วยงาน เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพด?านการวิจัยให?มีคุณภาพมากข้ึน และรวบรวมองค+ความรู?ท่ีได?เผยแพร4ออกสู4สาธารณชน 
 วัตถุประสงค+ 

 1)  เพ่ือแลกเปล่ียนองค+ความรู?ด?านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพด?านวิจัย 
2)  เพ่ือส4งเสริมให?บุคลากรได?แลกเปล่ียนเรียนรู?เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ในการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร+พันธกิจมหาวิทยาลัย 
เปaาหมาย 
เชิงปริมาณ   
- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านการวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ  
- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   7 ข้ันตอน 
- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
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สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 ได?ใช?วิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู?เพื่อค?นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การเตรียมต?นฉบับบทความวิชาการเพื่อส4งตีพิมพ+ และได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 
ข้ันตอน ท่ีระบุไว?ในแผนงาน โดยเคร่ืองมือการจัดการความรู?ท่ีใช?คือแหล4งผู?รู?ในองค+กร  

โดยท่ีประชุมได?สรุปประเด็นการเรียนรู? จำนวน 1 ประเด็น ได?แก4  
1. ข้ันตอนการส4งต?นฉบับบทความวิชาการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได?เสนอขั้นตอนการส4งต?นฉบับบทความวิชาการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เปOนแนวปฏิบัติที่ดี นำเสนอโดย ผู?ช4วยศาสตราจารย+วาณิช หลิมวานิช ซึ่งได?รวบรวมองค+ความรู?ที่มีจัดทำเปOน
เอกสาร “การเตรียมต?นฉบับบทความวิชาการเพื่อส4งตีพิมพ+” ตามเอกสารแนบ เพื่อเปOนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
นำไปใช?ประโยชน+ 

 
ภาพกิจกรรม 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
เชิงปริมาณ   
- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านการวิจัย ใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย  

 
ไม4น?อยกว4า 1 เร่ือง 

 

 
1 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  
- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   
7 ข้ันตอน 
- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

 
ครบ 7 ข้ันตอน 

 
3 คน 

 
ครบ 7 ข้ันตอน 

 
- 

 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

ผู?ช4วยศาสตราจารย+วาณิช หลิมวานิช ได?จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี “การเตรียมต?นฉบับบทความวิชาการเพื่อส4ง
ตีพิมพ+” และได?เผยแพร4เอกสารดังกล4าวในช4อง KM สาขาวิทยาศาสตร+ ในระบบ MS Teams เพื่อเปOนขั้นตอน
แนวทางเบ้ืองต?นให?บุคลากรในหน4วยงานได?นำไปใช?ประโยชน+  สรุปได? ดังน้ี 

1. Journal selection : เลือกจากความเชี่ยวชาญด?านการวิจัย ดูจุดมุ4งหมายขอบเขตให?สอดคล?องกับ
งานวิจัย โดยโอกาสที่จะถูกปฏิเสธการตีพิมพ+อาจมีสูงถึงร?อยละ 75  การเลือกวารสารที่จะตีพิมพ+จะต?อง
คำนึง 
- Journal index วารสารอยู4ในฐานข?อมูลใด เช4น Scopus / Science Citation Index 
- Journal Quartile/impact factor/H-Index 

2. Manuscript Preparation การเตรียมต?นฉบับส4งตีพิมพ+ ให?ดู Author guideline ในวารสารน้ัน ก4อน
เสมอ การเรียบเรียงภาษาให?ใช?ภาษาท่ีเปOนของเราเอง ไม4ควรคัดลอกภาษาผู?เขียนท4านอ่ืน การเตรียม
รูปภาพ ต?องคมชัดมีความละเอียดสูง การเขียนกราฟแสดงผล การเขียน Reference ต?องดูแนวทาง 
รูปแบบ ท่ีวารสารน้ัน ๆ กำหนด  

3. File check list การส4งบทความเพ่ือขอตีพิมพ+ มีเอกสารดังน้ี 
- จดหมายนำ Cover letter 
- ต?นฉบับบทความวิชาการ 
- ไฟล+รูป ตาราง  

เบ้ืองต?นวารสารจะเตรียมทีมผู?วิจารณ+บทความจำนวน 3-5 คน โดยบรรณาธิการจะพิจารณาบทความ
ภายใน 7-30 วัน 
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4. Revision การแก?ไข/ทบทวน การส4งคืนต?นฉบับท่ีแก?ไขแล?ว มีดังน้ี 
- จดหมายนำ Cover letter 
- การตอบข?อแก?ไขต4าง ๆ ให?แยกตอบเปOนข?อ ๆ  
- ต?นฉบับบทความวิชาการฉบับแก?ไข 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 
ไม4มีบุคลากรในหน4วยงานการนำแนวปฏิบัติที่ดี “การเตรียมต?นฉบับบทความวิชาการเพื่อส4งตีพิมพ+” ไป

ใช?ประโยชน+ เนื่องจากการผลิตบทความทางวิชาการ ต?องมาจากงานวิจัย ซึ่งกระบวนการวิจัยต?องใช?เวลานาน
ระดับหนึ่งถึงจะสามารถวิเคราะห+ ผลลัพธ+ทางวิจัยได? ดังนั้น จึงยังไม4มีบุคลากรท4านใดนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช?ใน
ระยะน้ี  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน   เทคนิคการเขียนหัวข/อวิจัยเพื่อพิชิตทุน 

 
1. เจ&าของผลงาน  ฝ"ายงานวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร9 
2. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด@านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด@านการวิจัย 
      ¨  ด@านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร9 ได@มีการสIงเสริมและสนับสนุนให@อาจารย9 เสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งน้ีเพื่อเปRดโอกาสให@อาจารย9ได@พัฒนาข@อเสนอโครงการวิจัยที่ดีและสนับสนุนการวิจัยที่สอดคล@อง
กับนโยบายการวิจัยของชาติ และความต@องการของแหลIงทุนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไมIวIาจะ
เปSนภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อให@เกิดการพัฒนาไปสูIการสร@างนวัตกรรม อีกทั้งยังเปSนการสIงเสริม
นักวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะในการทำวิจัยอยIางตIอเนื่องและให@เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวง
วิชาการ  
 เทคนิคการเขียนข@อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให@ได@ทุนนั้นมีความสำคัญอยIางยิ่งในการได@มาซึ่งทุนในการ
พัฒนาและสนับสนุนการวิจัย ดังนั้นผู@วิจัยต@องเขียนโครงรIางการวิจัยที่ตรงใจคนอIาน อIานแล@วมีความรู@สึกวIา
งานวิจัยมีความนIาสนใจ ทำแล@วเปSนประโยชน9ตIอสIวนรวมหรือตIอผู@ให@ทุนโดยตรงและผู@ให@ทุนเห็นวIาควรให@การ
สนับสนุนทุนในการทำงานวิจัย ดังนั้นผู@จัดทำข@อเสนอโครงการวิจัยควรจัดทำด@วยความประณีต มีเหตุผลท่ี
เหมาะสม เพ่ือให@ได@รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย  
 
5.ความเปOนมา  (ปPญหา วัตถุประสงคS เปTาหมาย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร9 ได@ดำเนินงานนโยบายตามบทบาทหน@าที่ของการเปSนสถาบันอุดมศึกษา คือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให@บริการวิชาการและถIายทอดเทคโนโลยีสู Iช ุมชน และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตนักศึกษา บัณฑิต ด@านวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีออกไปรับใช@สังคมอยIางตIอเนื่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร9มีจุดมุ Iงหมายการดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนงาน ด@านการวิจัย การผลิตบัณฑิต              
มาพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกIสังคม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร9จึงได@เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู@ KM เพื่อพัฒนาความรู@และ
พัฒนาทักษะด@านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand on) จึงดำเนินการจัดการองค9ความรู@ (KM) ด@านการวิจัย  
เพื ่อให@เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู @รIวมกัน สามารถจัดการความรู@ (Knowledge Management) ให@บรรลุ
เปlาหมายรIวมกันและสามารถนำองค9ความรู@ไปปรับใช@ทั้งในด@านวิชาการและงานวิจัย โดยเน@นการแลกเปลี่ยน
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องค9ความรู@ระหวIางบุคลากรภายในหนIวยงานจากผู@เชียวชาญในด@านงานวิจัย  เพื่อเกิดประสิทธิภาพด@านการ
วิจัยให@มีคุณภาพมากข้ึน และรวบรวมองค9ความรู@ท่ีได@เผยแพรIออกสูIสาธารณชน   
  
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู@ที่ใช@ประโยชน9ตIอได@ คณะวิศวกรรมศาสตร9ได@ใช@กระบวนการ
ถอดองค9ความรู@ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ CIPP Model  

C คือ การประเมินสภาพแวดล@อม เปSนการศึกษาสภาพแวดล@อมและปrจจัยพ้ืนฐานของโครงการ 
I คือ การประเมินกIอนเขียนโครงการ  จำแนกเปSนบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ9 
ครุภัณฑ9 ขีดความสามารถทางการบริหารงาน ซ่ึงแตIละปrจจัยก็ยังจำแนกยIอยออกไปอีก 
P คือ การประเมินระหวIางโครงการ เปSนการศึกษาการดำเนินการตามยุทธวิธีหรือแผนงานนั้นวIาเปSนไป
ตามขั้นตอนที่ได@ถูกกำหนดไว@หรือไมI อยIางไร  อีกทั้งยังเปSนการศึกษาค@นหาข@อบกพรIอง จุดอIอนหรือจุด
แข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ 
P คือ การประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปSนการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
สำหรับการประเมินโครงการมีความสำคัญเปSนอยIางมาก เพราะจะทำให@เห็นภาพสะท@อนของตนเองใน
การดำเนินโครงการตIาง ๆ ในทุก ๆ เวลา ซึ่งจะสIงผลตIอการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการที่กำลัง
ดำเนินอยูI หรือโครงการที่จะดำเนินการตIอไป ให@สามารถบรรลุวัตถุประสงค9ของโครงการได@อยIางมี
ประสิทธิภาพ  
 
แนวทางเทคนิคการพัฒนาข&อเสนอโครงการวิจัยให&ได&ทุน  ประกอบด&วย 

1. ปrจจัยนำเข@า (Input) มีปrจจัยท่ีนำเข@าซ่ึงเปSนปrจจัยท่ีขับเคล่ือนให@งานวิจัยดำเนินการสำเร็จและ
สร@างผลกระทบตIอสังคม สIวนใหญI ซ่ึงการจัดทำข@อเสนองานวิจัยต@องมีจุดเดIน ตอบสนองตIอ
ความจำเปSนหรือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร9ซ่ึงเปSนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมIเปSน
องค9ประกอบท่ีสำคัญในการจัดทำงานวิจัย  

2. ความเปSนมาและความสำคัญของโครงการวิจัย พยายามช้ีถึงปrญหาปrจจุบันวIามีผลกระทบหรือมี
ข@อเสียอยIางไร แล@ว 

จึงนำงานวิจัยของเราเข@าไปจับและอธิบายวIา สามารถแก@ปrญหาหรือผลกระทบนักวิจัยได@อยIางไร 
3. การเขียนวัตถุประสงค9ของการทำวิจัย ต@องมีความสอดคล@องกับวัตถุประสงค9กับ Process อ่ืน

ของงานวิจัยน้ัน คลอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ ชัดเจนและสอดคล@องกับหัวข@อ 
4. ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนต@องล@อตามวัตถุประสงค9ของโครงการวิจัย ข้ันตอน กระบวนการทำวิจัยของ

ข@อเสนอโครงการดูแล@วต@องมีความเปSนไปได@และสามารถทำได@สำเร็จทันเวลา โดยต@องตอบ
วัตถุประสงค9การศึกษาท่ีต้ังไว@ และผลงานท่ีจะทำมีจุดเดIนหรือมีประสิทธิภาพจากเดิมอยIางไร 
ทำให@ลดต@นทุน ลดแรงงาน ลดความเส่ียง ชIวยให@เกิดการเข@าถึงได@งIายและรวดเร็ว ขอบเขตของ



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

135

โครงการคุ@มคIากับงบประมาณของการทำการวิจัย ตอบสนองความต@องการและสามารถให@
ผลประโยชน9ตIอผู@ให@ทุนได@อยIางตรงประเด็น  

5. บางแหลIงทุนวิจัย หากเปSนโครงการวิจัยท่ีมีความรIวมมือระหวIางหนIวยงาน หรือมีความรIวมมือ
กับผู@ประกอบการอาจจะได@รับการพิจารณาเปSนพิเศษอาจเพ่ิมความเช่ือม่ันให@กับผู@สนับสนุนทุน
มากข้ึน 

6. งบประมาณ ต@องเขียนให@คลอบคลุมคIาใช@จIายทุกหมวด ท้ังน้ีต@องเปSนไปตามเกณฑ9ท่ีแหลIงทุนน้ัน
กำหนด  

7. ผลลัพธ9งานวิจัยต@องได@รับการยอมรับผู@ใช@ประโยชน9จากงานวิจัย บริษัท/ภาคีเครือขIาย ซ่ึงมีสIวน
สำคัญท่ีจะแสดงให@เห็นวIาจะนำงานวิจัยไปใช@ประโยชน9จริงอยIางไร   

 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปOนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

1. นักวิจัยมีความรู@ ความเข@าใจ ในการเขียนข@อเสนอโครงการวิจัยและสามารถนำไปปรับใช@ในการ
พัฒนาข@อเสนอโครงการวิจัยได@  

 
8.ปPจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปOนข&อๆ) 

1. จัดทำข@อเสนอตามแบบฟอร9มที่แหลIงทุนกำหนด โดยตรวจสอบข@อเสนอการวิจัยวIาได@จัดทำตาม
เงื่อนไขขอการจัดทำข@อเสนอหรือมีสIวนประกอบของเนื้อหาตามแบบฟอร9มที่แหลIงทุนกำหนด
ครบถ@วน 

2. เปSนโครงการวิจัยท่ีมีประเด็นวิจัย ค@นหาองค9ความรู@ใหมIโดยสอดคล@องกับสภาพปrญหาหรือนโยบาย
วิจัยของประเทศ  

3. ชื่อเรื ่องหรือหัวข@อเสนอโครงการวิจัย ต@องเปSนที่นIาสนใจ ชื่อเรื ่องเปSนที่นIาสนใจโดยเน@นของ
งานวิจัยชัดเจน 

4. งานวิจัยควรจัดทำเปSนคณะผู@วิจัย มีหนIวยงานอื่นที่เข@ารIวมทำวิจัยทำให@มีการบูรณาการ โดย
ทำงานวิจัยตามความสามารถของผู@วิจัย ประวัติของหัวหน@าโครงการจะสำคัญมาก ในการเสนอ
โครงการวิจัยดังนั้นจึงควรระบุชื่อ ตำแหนIง สถานที่ทำงานและที่อยูI เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรทุน  โดยการคัดเลือกอาจารย9หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยในสาขาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญที่มี
และความสำคัญของการวิจัย ต@องระบุประเด็นสำคัญของการวิจัยที่แสดงถึงเหตุผลที่ทำการศึกษา
วิจัยโดยมีการอ@างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข@องและเปSนปrจจุบัน โดยอธิบายถึงลักษณะของข@อเสนอท่ี
แสดงให@เห็นวIามีความสำคัญและสามารถแก@ไขปrญหาได@และแสดงให@แหลIงทุนเห็นวIาประเด็นวิจัย
ท่ีเสนอขอทุนเปSนการพัฒนาตIอยอกหรือสร@างสรรค9งานวิจัยใหมIท่ีแตกตIางจากของเดิม 
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5. วัตถุประสงค9ของการวิจัย ต@องมีความสอดคล@องและชันเจนกระชับ สามารถทำได@และครอบคลุม
การวิจัยที่ต@องการศึกษา และนำเสนอให@กับผู@ประเมินเห็นวIางานวิจัยมีความคุ@มคIาตIอการลงทุน 
โดยอธิบายความสำคัญของประเด็นที่จะศึกษาวIามีผลวิจัยอะไรบ@างในอดีตที่สามารถนำมาใช@ใน
การแก@ไขปrญหาท่ีเกิดข้ึน หรือนำไปสูIประเด็นวิจัยท่ีจะศึกษาตIอยอด 

6. ขอบเขตของการวิจัยต@องแสดงให@เห็นถึงแนวคิดทฤษฏีกรอบ/กลุIมเปlาหมาย ประเด็น/เนื้อหา สIวน
วิธีดำเนินการวิจัยเปSนรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะทำและมีข้ึนตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

7. แผนการดำเนินงาน เปSนแบบละเอียด มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสม ชัดเจน มีคำอธิบาย
ประกอบแผนการดำเนินงานให@เข@าใจได@งIาย 

9.ปPญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 
1. การเสนอข@อเสนอโครงการให@กับแหลIงทุน มีข้ันตอนการจัดสIงเอกสารท่ีซับซ@อน ทำให@ไมIทันตIอการ

สIงข@อเสนอไปยังแหลIงทุน 
2. ความไมIพร@อมของเคร่ืองมือ นักศึกษา และทุนวิจัย 
3. คุณภาพของ Proposal ท่ีเสนอขอทุนยังไมIเปSนท่ีนIาพอใจของแหลIงทุน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ:ในวารสารที ่ปรากฎใน

ฐานข@อมูลในระดับด ี
 

1. เจ&าของผลงาน งานวิจัย คณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 
2. สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด?านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด?านการวิจัย 
      ¨  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

คณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2มีคณาจารย2และนักวิจัยท่ีทำงานวิจัยแล<วเสร็จจำนวนหลายโครงการ แตB
ยังไมBมีการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ2เผยแพรB ประกอบกับทางคณะศิลปะกรรมฯ มีบุคคลที่นับวBาเปLนแหลBงองค2
ความรู<ด<านการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเปLนผู<มีประสบการณ2จำนวนหลายทBาน ดังนั้นเพื่อสBงเสริมการ
การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการและการนำผลงานสร<างสรรค2ไปสูBการเผยแพรBเปLนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ2ในวารสารเผยแพรBในระดับดี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัย คณะศิลปกรรมแลฯจึงมีการ
จัดความความรู <ใน เรื ่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ8ในวารสารที ่ปรากฎใน
ฐานข?อมูลในระดับดี" โดยมีประเด็นหัวข?อที่สำคัญในการจัดการองค8ความรู?ในองค8เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู? 5 
หัวข?อท่ีสำคัญ ดังน้ี 

(1) การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความและการนำเสนอบทความในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
(2) การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความและการสYงบทความในวารสารระดับชาติ                 
(3) การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความและการนำเสนอบทความในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
(4) การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความและการสYงบทความในวารสารระดับชาติ                 
(5) การเตรียมความพร?อมในการนำเสนอผลงานสร?างสรรค8ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เพ่ือให?คณาจารย8และนักวิจัยมีความรู?ความเข?าใจในการเขียนบทความวิชาการประเภทตYางๆ สามารถนำ
ข?อมูลสำคัญท่ีได?จากโครงการวิจัย นำมาเขียนในรูปของบทความวิจัยได?อยYางครบถ?วนถูกต?องและเหมาะสม 
สามารถนำไปใช?ในการตีพิมพ8เผยแพรYได? และเพ่ือให?คณาจารย8ได?ทราบแหลYงเผยแพรYผลงานวิชาการและแนว
ทางการสYงเสริมผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ8ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
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แผนผัง ประเด็นสำคัญในการจัดการองค8ความรู ?แลกเปลี ่ยนเรียนรู ?ด?านงานวิจัย คณะศิลปกรรมและ
สถาป6ตยกรรมศาสตร8 
 
5. ความเปOนมา (ปPญหา วัตถุประสงคS เปTาหมาย) 

ท่ีมาและปPญหา  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา มีเป_าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูYองค8กรแหYงการ

เรียนรู? ที่ตอบวิสัยทัศน8และยุทธศาสตร8ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู?ที่มีอยูYในมหาวิทยาลัย 
(Tacit Knowledge) ถYายทอดไปสูYบุคลากรและนำไปปฏิบัติอยYางเปnนระบบ (Explicit Knowledge) ป6จจุบัน
กระบวนการจัดการความรู?ที่นำไปสูYกลยุทธ8ที่สำคัญขององค8กร คือ การพัฒนาองค8กรสูYองค8กรแหYงการเรียนรู? 
(Learning Organization) โดยเน?นการพัฒนาการเรียนรู? สภาวะของการเปnนผู?นำและการเรียนรู?รYวมกันของ
คนในองค8กร เพื่อให?เกิดการถYายทอดและแลกเปลี่ยนองค8ความรู? ประสบการณ8 ทักษะท่ีจะพัฒนาองค8กรอยYาง
ตYอเนื่องและทันตYอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากคนในองค8กรมีความรู?มีทักษะที่เพิ่มขึ้นแล?ว ยYอมสYงผลให?การ
ทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังผลการศึกษาองค8ประกอบของการเปnนองค8กรแหYงการเรียนรู? พบวYา
การเปnนองค8กรแหYงการเรียนรู?นั้น จะต?องมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการทำงานเปnนทีม การสร?าง กระบวนการ
เรียนรู? และการให?อำนาจในการตัดสินใจ เพ่ือเปnนการสYงเสริมให?เกิดบรรยากาศของการ คิดสร?างสรรค8และการ
สร?างนวัตกรรม ท่ีจะทำให?องค8กรเข?มแข็งและเผชิญตYอการเปล่ียนแปลงใน สภาวะของการแขYงขันในป6จจุบันได? 

งานวิจัย คณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8เปnนอีกหนึ่งองค8กรที่เห็นความสำคัญของการจัดการ
ความรู?และนำการจัดการความรู?มาใช?ในการบริหารจัดการภายในองค8กร เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนสูYความเปnน
มืออาชีพ และดำเนินงานตาม วิสัยทัศน8 พันธกิจ และสอดคล?องกับแผนกลยุทธ8ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปnน
การสYงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย8เพื่อการเข?าสูYตำแหนYงทางวิชาการ ท่ีเปnนภารกิจเรYงดYวนสำหรับคณะ
ศิลปกรรมฯ มีความจำเปnนที่จะต?องพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย8ผู?รับผิดชอบหลักสูตรให?เปnนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาจารย8 เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให?ทันสมัยอยYางตYอเนื่อง ดังนั้นคณะศิลปกรรม ฯ จึงจัดให?มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู?เพื่อสร?างองค8ความรู? "งานการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ8ในวารสาร
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ที่ปรากฎในฐานข?อมูลในระดับดี" เพื่อเปnนการถYายทอดประสบการณ8จากผู?ที่มีประสบการณ8ในการปฏิบัติจริง
และ หลักการสำคัญตYาง ๆ เพื่อให?อาจารย8สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรYผลงานได? อีกทั้งการ
ดำเนินการจัดองค8ความรู?ด?านวิจัยของทางคณะศิลปกรรมฯ ในป{ที่ผYานมา พบวYา การจัดการองค8ความรู?ด?าน
งานวิจัยของคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8มีการจัดทำแผนการจัดการความรู? มีกิจกรรมสYงเสริม
และสนับสนุนให?เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู? มีระบบในการจัดเก็บองค8ความรู? แตYยังไมYได?ดำเนินการวัดผลหรือ
ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด?านการจัดการความรู?ที่ชัดเจน ดังนั้นในการจัดการองค8ความรู?ด?านงานวิจัย
ในครั้งนี้จึงมีการวางแผนการดำเดินงานให?ครบวงจร มีการประเมินกระบวนการจัดการความรู?และนำาผลท่ี
ได?มาใช?เปnนแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของบุคลากร 
หนYวยงานให?ดีย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคS  
1. เพ่ือให?คณาจารย8และนักวิจัยมีความรู?ความเข?าใจในการเขียนบทความวิชาการประเภทตYางๆ  
2. เพ่ือให?คณาจารย8และนักวิจัยสามารถนำข?อมูลสำคัญท่ีได?จากโครงการวิจัย นำมาเขียนในรูปของ

บทความวิจัยได?อยYางครบถ?วนถูกต?องและเหมาะสม สามารถนำไปใช?ในการตีพิมพ8เผยแพรYได?  
3. เพ่ือให?คณาจารย8ได?ทราบแหลYงเผยแพรYผลงานวิชาการและแนวทางการสYงเสริมผลงานวิชาการเพ่ือ

ตีพิมพ8ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
ผู&เข&าร]วมโครงการ  

- อาจารย8และเจ?าหน?าท่ีคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 จานวน 20 คน  
เปTาหมาย  

1. คณาจารย8ในคณะมีผลงานและพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ8ใน
วารสารระดับดี  

2. ได?แนวปฏิบัติที ่ด ีประเด็นองค8ความรู ?ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร8 และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ8
ในวารสารระดับดี 

 
6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

การจัดการองค8ความรู?ด?านวิจัย ของคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8มีกระบวนการที่ชYวยให?เกิด
การพัฒนาการของความรู?หรือการจัดการกับความรู?ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค8กร ดังน้ี  

(1) การบYงช้ีความรู?  
ชYวงริเร่ิม : เปnนชYวงของการเร่ิมต?นการจัดการองค8ความรู?ภายในองค8กร 
การประชุมคณะกรรมการสYงเสริมการจัดการความรู? เพื่อกำหนดประเด็น การพิจารณาวYาจะทำอยYางไร

ให?การจัดการความรู?ขององค8กรบรรลุเป_าหมาย โดยจะคัดเลือกวYาจะใช?เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามี
ความรู?อะไรบ?าง อยูYในรูปแบบใด อยูYที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาวYาองค8กรมีวิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8
เป_าหมายคืออะไร โดยทางคณะกรรมการการจัดการความรู?ได?สรุปหัวข?อในการจัดการความรู?ของคณะ
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ศิลปะกรรมฯ ได?แกY การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ8ในวารสารที ่ปรากฎใน
ฐานข?อมูลในระดับดี โดยมีตัวชีวัดการจัดการความรู?คือ ร?อยละของอาจารย8ที่ได?รับความรู?เรื่องการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที ่สามารถนำไปสูYการตีพิมพ8ในวารสารที่ปรากฎในฐานข?อมูลใน
ระดับชาติและนานาชาติ และเป_าหมายของความสำเร็จของโครงการคือร?อยละของบุคลากรที่ได?รับการ
พัฒนาตามแผน ไมYน?อยกวYา ร?อยละ 60  
(2) การสร?างและแสวงหาความรู?  

แสวงหาและ เชิญอาจารย8ผู? มี ประสบการณ8 ภายในคณะ มาเปnน วิทยากรให? ความรู?และ แบYงป6น 
ประสบการณ8 ซึ่งจะทำให?เกิดการสร?างความรู?ใหมY รักษาความรู?เกYา กำาจัดความรู?ที่ใช?ไมYได?แล?ว โดยมี
หัวข?อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู? ในประเด็นดังนี้  การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความและการ
นำเสนอบทความในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  การเตรียมความพร?อมในการเขียนบทความ
และการสYงบทความในวารสารระดับชาติและนานาชาติและการเตรียมความพร?อมในการนำเสนอผลงาน
สร?างสรรค8ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
การสร?างและแสวงหาความรู?ด?านงานวิจัยท่ีจัดข้ึนโดยคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 

(3) การจัดความรู?ให?เปnนระบบ  
การวางโครงสร?างความรู? จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู? เพื่อเตรียมพร?อมสำหรับ การเก็บความรู?อยYางเปnน

ระบบเพื่อการเรียกใช?งานได?อยYางรวดเร็วและถูกต?อง โดยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู?ด?านงานวิจัยของทาง
คณะศิลปกรรมแบYงประเด็นโครงสร?างความรู?ได?ดังน้ี  

- การเตรียมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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- องค8ประกอบของบทความวิจัยและการเตรียมต?นฉบับเพื่อตีพิมพ8ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

- การเลือกวารสารท่ีจะลงตีพิมพ8และข้ันตอนการสYงบทความตีพิมพ8เผยแพรY 
- การเตรียมและการเลือกผลงานเพ่ือนำเสนอเวทีงานสร?างสรรค8 

(4) การประมวลและกล่ันกรองความรู?   
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให?เปnน มาตรฐาน ใช?ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให?สมบูรณ8และ

เหมาะสม  
(5) การเข?าถึงความรู?  
เปnนการทำให?ผู ?ใช?ความรู?เข?าถึงความรู?ที ่ต?องการได?งYายและ สะดวก โดยการใช?พวกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และการประชาสัมพันธ8บน Web Board  
(6) การแบYงป6นแลกเปล่ียนความรู? โดยแบYงได?สองกรณีได?แกY  

- ความรู?แบบชัดแจ?ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู?ที่เห็นได?ชัดเจนเปnนรูปธรรม โดยการจัดทำเปnน
เอกสาร ฐานความรู? และเทคโนโลยีสารสนเทศตYางๆ  

- ความรู?ที่ฝ6งลึกอยูYในตัวคน (Tacit Knowledge) คือ เปnนสิ่งที่เห็นไมYชัด เปnน ความรู?ที่เกิดจากการ
ฝáกฝน การปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและ กลายเปnนความชำนาญ เชี่ยวชาญ จึงเปnนประสบการณ8ติดตัวของ
แตYละบุคคล โดยทางคณะจะมีการสร?างพื้นที่บนหน?าเว็ปไซต8เพ่ือให?เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู?ประสบการณ8 
กลุYมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหYง การเรียนรู? ระบบพี่เลี้ยง และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู?ระหวYาง
ผู?เช่ียวชาญภายนอก 
(7) การเรียนรู?  

การเรียนรู?จากสร?างองค8ความรู? การนำความรู?ไปใช?ให?เกิดการเรียนรู?และประสบการณ8ใหมYๆ และนำา
ความรู?ท่ีได?ไป หมุนเวียนตYอไปอยYางตYอเน่ือง 

การประเมินผลการจัดการองค8ความรู?และการนำความรู?ไปใช?ประโยชน8 โดยมีผลการประเมินรูปแบบ 
 
7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปOนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงปริมาณ  
(1) คณะกรรมการจัดการองค8ความรู? อาจารย8และเจ?าหน?าท่ีคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8

ดำเนินการกล่ันกรองและประมวลผลแลกเปล่ียนเรียนรู?รYวมกัน 20 คน  
(2) ถอดองค8ความรู?จากการแลกเปล่ียนเรียนรู? การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ8ใน

วารสารท่ีปรากฎในฐานข?อมูลในระดับดี 3 เร่ือง 
(3) แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค8ความรู?ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร8และ

พันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เร่ือง  
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7.2 เชิงคุณภาพ  
(1) ร?อยละความพึงพอใจของผู?เข?ารYวมโครงการไมYต่ำกวYาร?อยละ 80  
(2) ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 ขั้นตอน (บYงชี้ความรู? สร?างแสวงหาความรู? จัดการให?

เปnนระบบ ประมวลและกลั่นกรองความรู? การเข?าถึงความรู? การแบYงป6นแลกเปลี่ยนเรียนรู?และการ
เรียนรู?) แล?วเสร็จไมYต่ำกวYาร?อยละ 95 

(3) บุคลากรภายในคณะมีการนำองค8ความรู?จากการจัดการเรียนรู?ไปใช?ประโยชน8ไมYน?อยกวYาร?อยละ 80  
(4) บุคลากรท่ีได?รับการพัฒนาตามแผน ไมYน?อยกวYา ร?อยละ 60 

 
8. ปPจจัยความสำเร็จ (สรุปเปOนข&อๆ) 
 การจัดการองค8ความรู?ด?านงานวิจัยในองค8กรจะประสบความสำเร็จได?น้ัน จะต?องคำนึงถึงป6จจัยดังน้ี  

8.1 การสนับสนุนจากผู?บริหาร กลYาวคือ ผู?บริหารตระหนักถึงความสำคัญและให?การสนับสนุน  เน?นและให?
ความสำคัญของการกำหนดวิสัยทัศน8หรือวัตถุประสงค8ของการจัดการความรู?  

8.2 องค2กรจะต<องมีการพัฒนาความรู<อยBางตBอเนื่อง และมีความเปLนระบบ และจะต<องมีการปรับตัวไปสูBองค2กร
แหBงการเรียนรู< โดยให<ความสำคัญของบุคคลที่เปLนผู<สร<างและใช<ความรู<มากขึ้น เพื่อทำให<รูปแบบของการ
แขBงขันในการสร<างผลงานวิจัยเปLนการแขBงขันในระดับสากล ทั้งนี้เพราะความรู<จะชBวยทำให<องค2กรสร<าง
ศักยภาพในความได<เปรียบทางการแขBงขันได< 

8.3 ความรYวมมือของบุคลากรภายในองค8กร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ8ในวารสารระดับดี  

8.4 วัฒนธรรมขององค8กร วัฒนธรรมเปnนสYวนสำคัญที่จะสYงผลตYอการ ถYายโอนความรู?ภายในองค8กร และมี
บทบาทหลักในการสนับสนุนให?เกิดการแบYงป6นความรู?ที ่ซYอนอยูYในองค8กร เนื ่องจากเพื่อปลูกฝ6ง
พฤติกรรมในการเปnนแบบอยYางเก่ียวกับวิธีการทำงาน หรือการมีปฏิสัมพันธ8ระหวYางบุคคล ซ่ึงทำให?เกิด
โอกาสในการแบYงป6นความรู?และนำความรู?ไปใช?ประโยชน8ตYอไป 

8.5 การแบYงป6นความรู? การแบYงป6นความรู?จะเกิดจากการ ที่แตYละบุคคลเต็มใจที่จะชYวยเหลือและเรียนรู?
จากผู?อ่ืน เพ่ือพัฒนาความสามารถและเพ่ือสร?างองค8 ความรู?ใหมY นอกจากน้ีการแบYงป6นความรู?และการ
เรียนรู?ยังเปnนป6จจัยท่ีบอกถึงประสิทธิภาพขององค8กรเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู?ด?วย 

8.6 เทคโนโลยีและโครงสร?างพื้นฐาน เทคโนโลยี สารสนเทศมีบทบาทตYอการจัดการความรู?ขององค8กร 
ประกอบด?วย เทคโนโลยีการสื่อสารที่จะชYวยให? เราสามารถเข?าถึงองค8ความรู?ได?งYาย สะดวก และ
รวดเร็ว หรือเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานรYวมกัน ที่จะชYวยประสานการทำงานให?มีประสิทธิภาพ 
และเทคโนโลยีการจัดเก็บ ที่จะชYวยในการจัดเก็บและ จัดการองค8ความรู?ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก
องค8 

8.7 การสร?างแรงจูงใจให?กับบุคลากร  
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9. ปPญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 

9.1 ปPญหาและอุปสรรค 
(1) การกระจายหน?าที่หรือความรับผิดชอบงานอยูYกระจุกอยูYที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำให?เวลาในการ

เรียนรู?หรือเข?ารYวมกิจกรรมด?านการจัดการความรู? มีจำนวนท่ีน?อย 
(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู?อยูYในวงแคบหรือเฉพาะกลุYม เนื่องจากบุคลากรบางทYานไมYได?ให?ความสำคัญ 

หรือ หัวข?อในการจัดการความรู?เปnนหัวข?อเฉพาะกลุYม 
(3) บุคลากรยังยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ทำให?ไมYมีการเรียนรู?และพัฒนางานให?ดีข้ึน 
9.2 ข&อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
(1) ควรมีการสร?างบรรยากาศด?านการจัดการความรู? ที่ทำให?เกิดความรู?สึกถึงคุณคYา ประโยชน8ของการ

จัดการความรู? 
(2) ควรมีการวางเป_าหมาย ประเด็นขององค8ความรู ? หรือมุ Yงเน?นการจัดการความรู ?ให?ตรงกับกลุYม 

เป_าหมายของแตYละกลุYมบุคลากร 
(3) มีนโยบายกำหนดให?บุคลากรทุกคนมีการแบYงป6นความรู? และวัดผลการปฏิบัติงานให?สอดคล?องกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน แนวทางการเสริมสร-างความเข-มแข็งการทำงานวิจัย 

ร6วมกับสถานประกอบการและชุมชน 
 

1. เจ&าของผลงาน งานด%านวิจัย/งานด%านการจัดการองค0ความรู% วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
2. สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด%านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด%านการวิจัย 
      ¨  ด%านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& 
 ด%วยบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการดำเนินโครงการวิจัยรJวมกับหนJวงงาน
ตJางๆทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน อยJางตJอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ หลักสูตร และตัวนักวิจัย ทำให%เกิดเครือขJายการทำงานและรูปแบบที่ทำงานที่แตกตJางกัน
ออกไป  
 ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เห็นควรให%นักวิจัยมีแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
วิจัยรJวมกับหนJวงงานที่แตกตJางกัน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรJวมกันวJามีความเหมือนและตJางกันในด%าน
ใด และรJวมหาแนวทางการดำเนินงานรJวมกัน เพื่อเปUนแนวทางให%กับนักวิจัยหน%าใหมJ หรือนักวิจัยเดิมในการ
ทำงานวิจัยรJวมกับสถานประกอบการและชุมชนตJอไป โดยมีแนวทางในการดำเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน
หลักๆ คือ 1.การเตรียมการ หรือการเตรียมความพร%อมของนักวิจัยและหนJวยงานตJางๆ 2. การวางแผนการ
ดำเนินงานรJวมกันระหวJางหนJวยงาน 3. การดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ หรือการจัดกิจกรรมตJางๆ ของนักวิจัยและ
หนJวยงานตJางๆ และ 4. การสร%างเครือขJายที่เปUนรูปธรรมเพื่อให%เกิดความเข%มแข็งและความยั่งยืนระหวJาง
หนJวยงาน ตลอดจนการตJอยอดความเปUนไปได%ในประเด็นอ่ืนๆ   
   
5. ความเปDนมา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล%านนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%และถJายทอดความรู% ในด%านตJาง ๆ 
รJวมกับชุมชน และสถานประกอบการจำนวนมาก การสร%างความสัมพันธ0ระหวJางมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนและ
สถานประกอบการจึงเปUนสิ่งสำคัญ เพื่อให%เกิดความสนิทสนมหรือความคุ%นเคย ซึ่งสามารถนำมาเปUนประโยชน0
ได%กับการดำเนินงานในอนาคต เพ่ือให%เปUนแนวทางท่ีดีและบรรลุเป̀าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำ
การจัดการความรู % มาใช%เปUนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพให%มีความก%าวหน%า นำพา
มหาวิทยาลัยไปสูJองค0กรแหJงการเรียนรู% 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการดำเนินโครงการการวิจัยรJวมกับสถานประกอบการ และ
ชุมชนอยJางตJอเนื่อง เพื่อเปUนแนวทางการเสริมสร%างความเข%มแข็งการทำงานวิจัยรJวมกับสถานประกอบการ
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และชุมชน ให%กับนักวิจัยหรือบุคคลที่สนใจ นำไปประยุกต0 ปฏิบัติ เพื่อให%ได%มาซึ่งโจทย0วิจัย กระบวนการคิด 
วิธีการ ท่ีมีความเหมาะสมกับงานวิจัย  

 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  
6.1 การเตรียมการ หรือการเตรียมความพร&อม ในสJวนของการทำงานในขั้นตอนนี้ เปUนขั้นตอนการศึกษา
ข%อมูลพื้นฐานของหนJวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน ทั้งด%านพื้นที่ จำนวนประชากร 
ลักษณะวัฒนธรรมองค0กร หรือชุมชน ผJานการสืบค%นในฐานข%อมูลออนไลน0 การสำรวจพื้นที่จริง การสอบถาม
กับตัวแทนประชากร/ตัวแทนสมาชิกในองค0กรหรือชุมชนนั้นๆ โดยมีการนำข%อมูลที่ได%มาทำการวิเคราะห0ความ
ต%องการ หรือปcญหาที่ต%องการการแก%ไข มาเปUนฐานในการจำแนกกลุJมความต%องการและปcญหา เพื่อให%
สามารถแยกประเด็นหรือกลุJมบุคคลได%อยJางครJาวๆ โดยจะนำข%อมูลที่ได%ในขั้นตอนนี้เพื่อไปวางแผนการทำงาน
ในข้ันตอนตJอไป  
 

6.2 การวางแผนการดำเนินงาน  
การสร%างกลุJมเรียนรู%ระหวJางนักวิจัย และ หนJวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน 
 ทีมนักวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องขั้นตอนการทำงานในการดำเนินโครงการวิจัยรJวมกับหนJวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน ตามโจทย0ความต%องการและปcญหาที่ได%มีการจำแนก
ออกมาเปUนกลุJมๆ 

 รJวมแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีแก%ปcญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการวิจัยรJวมกับหนJวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน ผJานตัวแทนสมาชิกในกลุJม โดยใช%การประชุมอยJางไมJเปUน
ทางการมากนัก เพื่อแลกเปลี่ยนข%อมูลเชิงลึก โดยควรมีการกำหนดเนื้อหาสาระในการพูดคุย และมี
รายละเอียดปลีกยJอยในเชิงลึก รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู%และประสบการณ0ในการพัฒนาหรือแก%ไข
ปcญหาดังกลJาว  

 มีการกำหนดผู%ประสานงานกลางระหวJางนักวิจัยกับผู%นำหรือตัวแทนบุคคลในชุนชนพื้นที่ ในกรณีที่มีการ
สื่อสารเปUนภาษาถิ่น หรือคนที่สามารถสื่อสารภาษาถิ่นได% เพื่อลดปcญหาความคลาดเคลื่อนในข%อมูล 
ตลอดจนการดำเนินการในด%านเอกสาร หรือระเบียบข%อบังคับตJางๆ  

 มีการวางแผนงบประมาณรJวมกันอยJางครJาวๆ โดยมีการระบุสJวนของงบประมาณอยJางชัดเจน เพื่อให%แตJ
ละสJวนงานสามารถดำเนินงานได%ตามแผนงานที่วางไว% หากมีความจำเปUนต%องหาหนJวยงานสนับสนุน
เพ่ิมเติม ให%ระบุความรับผิดชอบให%ชัดเจน  
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6.3 การดำเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ี หรือการจัดกิจกรรมตQางๆ  
 ทีมนักวิจัย - เน%นเปUนขั้นการถJายทอดแนวทางหรือสJงเสริมความรู%ด%านเทคโนโลยีในรูปแบบตJาง ๆ ตาม

ความต%องการของแตJละหนJวยงาน อาทิ กระบวนการการถJายทอดเทคโนโลยีนี้อาจให%สมาชิกแลกเปลี่ยน
กันเองจากแบบอยJางที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) หรือจัดฝqกอบรมโดยวิทยากรภายนอกหรือทีม
นักวิจัยเอง โดยมีการให%ข%อมูลเบื้องต%นประกอบการตัดสินใจแล%วให%หนJวยงานนั้นๆเปUนผู%ตัดสินใจวJาจะ
เลือกใช%วิธีใด อาจมีการสJงเสริมทักษะท่ีจำเปUนเพ่ือให%ตัวแทนสามารถนำไปถJายทอดหรือนำไปใช%ได%  

 ทีมนักวิจัย – เน%นเลือกใช%วิธีการถJายทอดข%อมูลหรือระบบการสื่อสารของกลุJมเปUนแนวราบไมJใชJแนวด่ิง 
เนื่องจากจะทำให%เกิดความรู%สึกเทJาเทียมกัน และยอมให%ความรJวมมือด%วยความเต็ม โดยในการฝqกอบรม
ควรสอดแทรกสาระที่มุJงเน%นให%เกิดสำนึกที่จะพึ่งตนเอง ตลอดจนความรู%ความเข%าใจที่ถูกต%องในเรื่องราว
ตJาง ๆ ซึ่งอาจอยูJนอกเหนือเนื้อหาการฝqกอบรมด%วยก็ได% เการใช%ศัพท0เทคนิค หรือศัพท0ขั้นสูง เนื่องจากจะ
สJงผลให%การส่ือสารระหวJางกลุJมบุคคลมีชJองวJางมากย่ิงข้ึน  

 ทีมนักวิจัย – เน%นการถJายทอดข%อมูลเปUนแนวเชิงปฏิบัติการ แทนการน่ังฟcงตลอดเวลา จะทำให%บรรยากาศ
การถJายทอดและอบรมมีความเปUนกันเอง และเกิดการแลกเปล่ียนรJวมกันมากย่ิงข้ึน  

 ทีมตัวแทนหนJวยงาน – แลกเปลี่ยนข%อมูลรJวมกัน ให%ข%อคิดเห็นหรือข%อเสนอแนะ ความเปUนไปได%ในวิธีการ 
และการเลือกนำวิธีการน้ันใช%ภายในองค0กรของตนเอง ในข้ันน้ีอาจจะต%องมีการประชุมรวมกลุJมเรียนรู%หรือ
เพ่ิมพูนทักษะความชำนาญหลายคร้ัง เพ่ือให%หนJวยงานสามารถนำวิธีการหรือกระบวนการไปปรับใช% 

6.4 การสร&างเครือขQายท่ีเปDนรูปธรรม  
 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช%เพ่ือการติดตJอและสนับสนุนให%มีการแลกเปล่ียนข%อมูลขJาวสารรJวมกันซ่ึงจะ

สJงผลให%เกิดการเช่ือมโยงวิธีการทำงานรJวมกันอยJางมีประสิทธิภาพ เกิดความเข%าใจกันมากข้ึนนำไปสูJการ
ทำงานรJวมกันเพ่ือประโยชน0ทุกฝtาย 

 สJงเสริมกิจกรรมอ่ืนๆท่ีสามารถเกิดข้ึนได%ภายในเครือขJาย เชJน กิจกรรมทางพาณิชย0 กิจกรรมการอนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 เช่ือมโยงหนJวยงานวิชาการเข%ากับชุมชน และเช่ือมโยงเครือขJายทางวิชาการท่ีอยูJในสาขาวิชาการตJางกัน
เข%ากันด%วยให%เกิดการบูรณาการความรJวมมือท่ีกJอให%เกิดประโยชน0และความสมบูรณ0ของการพัฒนาชุมชน
ด%วย 

 ประเมินผลข้ันตอนการดำเนินงาน เพ่ือนำไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการออกแบบในแตJละข้ันท่ีผJาน
มาท้ังหมด เพ่ือให%เกิดแนวทางการเสริมสร%างความเข%มแข็งการทำงานวิจัยรJวมกับสถานประกอบการและ
ชุมชน 
 

7. ผลสัมฤทธ์ิ   
 7.1 ได%แนวทางการเสริมสร%างความเข%มแข็งการทำงานวิจัยรJวมกับสถานประกอบการและชุมชน 
 7.2 นักวิจัยได%แลกเปลี่ยนความคิดและวิธีแก%ปcญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการวิจัยรJวมกับ
หนJวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน รJวมกัน 
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8. ปXจจัยความสำเร็จ  
 8.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯมีการดำเนินโครงการวิจัยรJวมกับหนJวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ สถาน
ประกอบการ และชุมชน อยJางตJอเน่ือง  

8.2 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนให%มีการดำเนินโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการรJวมกับ
หนJวยงานภายนอก ท้ังในระดับตัวบุคคล หลักสูตร สาขาวิชา วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย 
 8.3 หนJวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน พร%อมท่ีจะจัดการกับปcญหาของ
ตนเองและชุมชน ให%ความรJวมมือและมีสJวนรJวมในกิจกรรมทั้งทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ โดย
ปฏิบัติหน%าท่ีของตนได%อยJางดี 
 8.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานรJวมกันที่ชัดเจนระหวJางนักวิจัยและหนJวยงานตJางๆ ทำให%การ
ดำเนินงานเปUนไปตามแผนงานท่ีกำหนด 
  
9. ปXญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตQอไป 
 9.1 ลักษณะเฉพาะของแตJละหนJวยงานมีความแตกตJางกัน ควรมีการศึกษาข%อมูลเชิงลึก ทั้งในบริบท
ของการทำงาน และวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินตJางๆ  
 9.2 การสื่อสารระหวJางนักวิจัยกับคนชุนชน นักวิจัยมีความเห็นวJาควรมีผู%ประสานงานที่เปUนคนใน
พ้ืนท่ี หรือคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาถ่ินได% เพ่ือให%คนในชุมชนรู%สึกเปUนกันเอง  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  แนวทางการเขียนข-อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล;งทุนภายนอก 

 
1. เจ&าของผลงาน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 
2. สังกัด  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ¨  ด:านการผลิตบัณฑิต 
      þ  ด:านการวิจัย 
      ¨  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

1. เพ่ือให:นักวิจัยรุKนใหมKมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนข:อเสนอโครงการวิจัย 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได8มีการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได8รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย คือ  
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตาม
ความต8องการของสถานประกอบการ สามารถรับใช8สังคม ชุมชน ได8อยOางสมบูรณQ  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได8เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู8ภายในสถาบัน จึงได8จัดโครงการ       
การจัดการองคQความรู8การเขียนข8อเสนอโครงการวิจัยให8ได8รับการสนับสนุนจากแหลOงทุนภายนอก เพ่ือเปVนแนวทางใน
การพัฒนางานด8านการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน ให8เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
เปWาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีวัตถุประสงคQดังน้ี 

1. เพื่อเปVนเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการเขียนข8อเสนอโครงการอยOางไร เพื่อให8ได8รับการสนับสนุนจาก
แหลOงทุนภายนอกโดยเปVนการถOายทอดจากนักวิจัยผู8มีประสบการณQมาบอกเลOาให8กับนักวิจัยรุOนใหมO และผู8ปฏิบัติงาน
ด8านวิจัย 

2. เพ่ือบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ รOวมกับการจัดการเรียนการสอนสูOการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& 

1. ใช:เทคนิคการเลKาเร่ือง ความรู:ในตัวคน การแลกเปล่ียนเรียนรู:/การสร:างความรู:  
2. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ความรู:ในตัวคน การแลกเปล่ียนเรียนรู:/การสร:างความรู:  
3. ระบบพ่ีเล้ียง ความรู:ในตัวคน การถKายทอดความรู:/การแลกเปล่ียน เรียนรู:  
4. การจัดต้ังทีมข:ามสายงาน ความรู:ในตัวคน การแลกเปล่ียนเรียนรู:  
5. การประชุมระดมสมอง  ความรู:ในตัวคน การแลกเปล่ียนเรียนรู:  
6. ชุมชนนักปฏิบัติ ความรู:ในตัวคน การแลกเปล่ียนเรียน 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี
ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

1. ได:องคWความรู:สำหรับใช:การการพัฒนาการวิจัย 
2. บุคลากรนำความรู:ไปใช:ประโยชนW 

 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
สรุปประเด็นจากการแลกเปล่ียนเรียนรู:จากนักวิจัยผู:เช่ียวชาญสูKนักวิจัยหน:าใหมK สรุปได:ดังน้ี 

1. การเขียนข:อเสนอโครงการวิจัย ไมKควรเขียนยาวเกินไป 
2. มีเป[าหมายวKาจะทำอะไร แล:วได:อะไร 
3. ถ:าเป\นแผนงานหรือชุดโครงการ โครงการยKอยต:องเป\นไปในทิศทางเดียวกัน มุKงสูKเป[าหมายเดียวกัน 
4. ควรมีสรุปยKอโครงการ ต:องส้ัน กระชับ เพ่ือแสดงจุดเดKนของโครงการ แสดงความสำคัญของโครงการ 

สรุปให:เห็นวKา ป̂ญหาท่ีข:อเสนอโครงการต:องการศึกษาคืออะไร จะแก:ป̂ญหาด:วยอะไรแสดงให:เห็นวKา
ข:อเสนอโครงการสอดคล:องกับทุนวิจัยท่ีประกาศ 

5. อธิบายข้ันตอนการทำวิจัย และการแสดงรายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรม 

  

 
 



 
 
 
 
 

องค%ความรู+ในการพัฒนาสมรรถนะ              
การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร% 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

อง์์์วาม้้�ในกา้พัฒนา่ม้้ถนะ
กา้็ิิััติงานเพ่�อตอั่นองยุ่ธศา่ต้์

แิะพันธกิัของม้าวิ่ยาิัย
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  งานประจำสู+งานวิจัย 

 
1. เจ&าของผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงราย  
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา เชียงราย  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด3านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด3านการวิจัย 

R  ด3านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
  1. กระบวนการทำวิจัย 
 2. กระบวนการนำงานวิจัยมาพัฒนางาน 
 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
  R2R ยHอมาจาก Routine to research คือการใช3งานวิจัยเปWนเครื่องมือในการทำให3เกิดการสร3าง
ความรู3เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให3คนที่ทำงานประจำมีโอกาสคิดทดลอง และตั้งโจทย̂
ให3มีความชัดเจนข้ึนแล3วทำการทดลองเก็บข3อมูล วิเคราะห̂ข3อมูล สรุปผล  น่ันคือใช3งานวิจัยมาเปWนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาขีดความสามารถคนทำงาน ผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมาได3 แล3วปbอนกลับไปพัฒนางานประจำให3ดีข้ึน 
 กระบวนการการจัดการความรู3เปWนกลไกที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให3หนHวยงานสามารถรวบรวม 
วิเคราะห^ และสังเคราะห^ ความรู3ที่เกิดขึ้น และสะสมอยูHในหนHวยงานเพื่อเผยแพรHความรู3ดังกลHาวไปใช3ในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาหนHวยงานอยHางตHอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการปฏิสัมพันธ^แหHงการเรียนรู3ของ
บุคลากรในหนHวยงาน เพื่อให3เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู3ขึ้นในหนHวยงาน การจัดการความรู3จึงเปWนหัวในสำคัญใน
การนำหนHวยงานไปสูHองค̂กรแหHงการเรียนรู3 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา เปWนหนHวยงานหลักในการสนับสนุนการรวบรวมความรู3จากบุคลากร 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานประจำ ดังนั้นจึงได3สร3างโอกาสให3บุคลากรในหนHวยงานได3พัฒนางานรHวมกันผHาน
การทำวิจัยของแตHละงาน เพื่อให3มีการนำข3อมูลท่ีได3รับมาพัฒนาปรับปรุงให3เกิดประโยชน^แกHหนHวยงานมาก
ย่ิงข้ึน 
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6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 
งานประจำสูYงานวิจัย (Routine to Research) 
ข้ันตอนการทำวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังคำถามวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม 

วัตถุประสงค̂/สมมติฐาน 

ดำเนินการวิจัย 

เก็บข3อมูล 

วิเคราะห̂ผลการวิจัยเทียบ
กับสมมติฐาน 

เผยแพรHผลการวิจัยให3
หนHวยงานอ่ืนนำไปใช3

ประโยชน̂ 
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กระบวนการทำวิจัย 
 1. การต้ังคำถามวิจัย 

การกำหนดปjญหาการวิจัย (Problem definition) ซึ่งจะคลอบคลุมถึง ที่มาและความสำคัญ
ของปjญหาการวิจัย จุดมุHงหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และประโยชน̂ท่ีจะได3รับ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข3อง (Review related literature) เปWนการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข3องวHามีใครทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับปjญหานั้น ๆ ไว3บ3าง ผลการวิจัยได3ข3อค3นพบ
อะไรบ3าง การวิจัยใช3ระเบียบวิธีวิจัยอยHางไร ตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ3าง กลุHมตัวอยHางที่ศึกษาเปWนอยHางไร 
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช3ทำวิจัยมีอะไร เปWนต3น 
 3. วัตถุประสงค̂/สมมติฐาน 
  การกำหนดข3อความที่สรุปให3ทราบวHาจะทำอะไรในงานวิจัยนั้น  หลักการเขียนวัตถุประสงค̂
วิจัย   
  - ครอบคลุมปjญหาหรือคำถามวิจัย 
  - ส้ันและชัดเจน 
  - มีความเปWนไปได3 
  - ใช3คำตอไปนี้  เพื ่อวัด / เพื ่อเปรียบเทียบ,  เพื ่อคำนวณ/เพื่ออธิบาย, เพื ่อสร3าง/เพ่ือ
ตรวจสอบ 
 4. ดำเนินการวิจัย 
  เปWนการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) วHาการวิจัยมีประเด็น
และสาระสำคัญอะไรบ3าง และขอบเขตการวิจัยเปWนอยHางไร ตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ3างและนิยามอยHางไร แบบ
แผนการวิจัย (research design) เปWนอยHางไร การกำหนดประชากรและการเลือกกลุHมตัวอยHาง การสร3าง
เคร่ืองมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข3อมูล และการวิเคราะห̂ข3อมูล 
 5. เก็บข3อมูล 
  กระบวนการที่จะได3ข3อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค^ของการวิจัย  ซึ่งแบHงออกได3เปWนการเก็บ
รวบรวมข3อมูล และการรวบรวมข3อมูล การเก็บข3อมูลจากแหลHงทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยใช3เครื่องมือการ
สัมภาษณ̂ การสำรวจ การส่ัเกต การกรอกแบบสอบถาม รายงานและเอกสารตHาง ๆ 
 6. วิเคราะห̂ผลการวิจัยเทียบกับสมมติฐาน 
  เปWนการแสดงผลลัพธ^จากการวิจัย แสดงผลจากการวิเคราะห^ข3อมูลและแปลผลให3อยูHใน
รูปแบบของรายงานการวิจัย  รวมถึงการสรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เปWนการสรุป
การดำเนินงานทั้งหมดตั้งแตHการกำหนดปjญหาการวิจัย จุดมุHงหมายการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยอยHางยHอ 
ผลการวิจัย และอภิปรายผลลัพธ^ที่เกิดขึ้น ตลอดจนข3อเสนอแนะในการประเด็นปjญหาวิจัยที่ควรได3รับการวิจัย
ตHอไป 
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7. เผยแพรHผลการวิจัยให3หนHวยงานอ่ืนนำไปใช3ประโยชน̂ 
   เปWนการนำผลการค3นพบจากการวิจัย ไปใช3ประโยชน^ในทางปฏิบัติหรือเปWนข3อมูลพื้นฐาน

สำหรับนักวิจัย หรือผู3ปฏิบัติงานอื่นๆ เปWนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาตHอไป  ได3แกH การเขียนรายงานการ
วิจัย การนำเสนอด3วยวาจา และการนำเสนอด3วยโปสเตอร̂ 
 
ข้ันตอนการพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนหาปjญหา 

วางแผนหาแนวทางแก3ไข 

เปbาหมาย/ตัวช้ีวัดผลงาน 

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

นำไปประฏิบัติ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการทำงาน 

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
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กระบวนการพัฒนางาน 
 1. ทบทวนหาปjญหา   
  การทบทวนกระบวนการทำงาน/การค3นหาปjญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทำงาน ท่ีเปWน
ปjญหาต3องการแก3ไขปรับปรุง  การคัดเลือกปjญหาในการพัฒนากระบวนการทำงานต3องคำนึงถึงความเปWนไปได3
ในการปรับปรุง ท้ังในแงHของเทคนิค และการลงทุน 

2. วางแผนหาแนวทางแก3ไข 
 กำหนดวิธีการ ข้ันตอน และชHวงเวลาในการดำเนินการแก3ไขปjญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. เปbาหมาย/ตัวช้ีวัดผลงาน 
 การกำหนดคHาเปbาหมายในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือท้ังสองสHวนท่ีทำให3แยกแยะได3วHา 

การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวช้ีวดัดท่ีกำหนดไว3หรือไมH มากน3อยเพียงใด และตามกำหนดชHวงเวลา
ท่ีวางไว3หรือไมH 

 การกำหนดดัชนีช้ีวัด หรือหนHวยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานท่ีถูกกำหนดข้ึน โดยเปWน
หนHวยวัดท่ีควรมีผลเปWนตัวเลขท่ีนัได3จริง และต3องส่ือถึงเปbาหมายในการปฏิบัติงานสำคัญ  

4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 เปWนการเลือกแนวทางในการปรับปรุงงาน ซ่ึงเปWนแนวทางท่ีมีความเปWนไปได3 และปฏิบัติได3มา

กำหนดเปWนวิธีการปฏิบัติใหมH โดยจะต3องเขียนการไหลของงานจากจุดเร่ิมต3นจนกระท้ังส้ินสุดกระบวนการ
ปฏิบัติบัติงานน้ัน ๆ 

5. นำไปประฏิบัติ 
 เปWนการลงมือทำงานตามกระบวนการท่ีกำหนดไว3ด3วยความรับผิดชอบตHอหน3าท่ีงานจนสำเร็จ

ตามเปbาหมายท่ีกำหนดไว3 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการทำงาน 
 เปWนการตรวจสอบ ทดสอบ กระบวนการทำงานท่ีวางไว3วHารอบคอบ ครอบคลุม และสามารถ

นำไปปฏิบัติได3ผลสัมฤทธ์ิตามเปbาหมายท่ีวางไว3 
7. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 การปรับปรุง/คิดวิธีการทำงานใหมH เพ่ือแก3ไขและปbองกันไมHให3เกิดปjญหาซ้ำ ซ่ึงอาจจะนำไปสูH

มาตรฐาน/กระบวนการทำงานใหมH  
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี
ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 
  1. เกิดกระบวนการทำงานใหมHท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ผู3รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 3. บุคลากรในหนHวยงานมีความเช่ียวชาญในการทำงานมากย่ิงข้ึน 
 4. องค̂กร/หนHวยงาน มีความนHาเช่ือถือ และเปWนท่ียอมรับในระดับสากล 
 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
 ปjจจัยแหHงความสำเร็จในการดำเนินงานประจำสูHงานวิจัย 
  1) บุคลากร 
  1.1) มีความรHวมมือของบุคลากรทุกคน 
  1.2) บุคลากรมีความเข3าใจในบทบาทหน3าท่ี และวิธีการปฏิบัติงานอยHางชัดเจน 
  1.3) บุคลากรมีความมุHงม่ัน ทุHมเท เสียสละในการปฏิบัติงานให3บรรลุเปbาหมาย 
 2) ผู&บริหาร 
  2.1) ผู3บริหารให3ความสำคัญ สHงเสริมสนับสนุน และมีนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีชัดเจน 
  2.2) มีการสร3างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจ และมีการให3รางวัลแกHบุคลากรท่ีมีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานได3อยHางมีคุณภาพ 
  2.3) มีระบบสารสนเทศชHวยในการจัดเก็บข3อมูลได3อยHางถูกต3องและรวดเร็ว 
 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 
  1) บุคลากรขาดความมุHงม่ัน และแรงจูงใจในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
 2) บุคลากรขาดความคิดสร3างสรรในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

158

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
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การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
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การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู& กระบวนการจัดทำวิจัย วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
จากทYานวิทยากร รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน เทคนิคการเขียนคู-มือการปฏิบัติงาน 

 
. 

1. เจ&าของผลงาน กองการศึกษาร)วม กับกองบริหารทรัพยากร 
2. สังกัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด;านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด;านการวิจัย 

R  ด;านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&   (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

4.1 ด;านเทคนิคในการเขียนคู)มือในการปฏิบัติงาน 
4.2 ปQญหาอุปสรรคในการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน 
4.3 ข;อเสนอแนะในการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน 

 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

คู )มือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที ่บอกเส;นทางการทํางานที ่มีจุดเริ ่มต;น และส้ินสุดของ
กระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดของกระบวนการต)างๆ ขององคZกร และวิธีควบคุมกระบวนการ  
มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ;อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข;องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได;เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  การจัดทำคู)มือการปฏิบัติงานทําให;ได;งานที่มีคุณภาพ
ตามที่กําหนด ผู;ปฏิบัติงานไม)เกิดความสับสน แต)ละหน)วยงานรู;งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ;าหน;าท่ี
สามารถทํางานแทนกันได; สามารถปฏิบัติงานได;อย)างถูกต;องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย;ายตําแหน)งงาน ลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซับซ;อน ลดข;อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม)เป`นระบบ ช)วยในการออกแบบระบบงานใหม)
และปรับปรุงงาน ฯลฯ  ซึ่งในการจัดทำคู)มือการปฏิบัติงาน ผู;จัดทําจะต;องมีทักษะในด;านการวิเคราะหZ การ
ส่ือสาร ออกแบบ และการประเมินผล  

การจัดการความรู;เรื่องเทคนิคการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมเติมเต็ม
ความรู;และแลกเปลี่ยนเรียนรู; แบ)งปQนความรู;จนได;องคZความรู;เกี่ยวกับการจัดทําคู)มือการปฏิบัติงาน ผลการ
ดําเนินการจัดการความรู;ดังกล)าวทําให;บุคลากรสายสนับสนุน ได;มีองคZความรู;ที่สามารถนําไปประยุกตZใช;     
ในการจัดทําคู)มือการปฏิบัติงานในหน;าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ การมีคู)มือการปฏิบัติงานช)วยให;สามารถทํางานได;
ง)ายขึ้น คนทํางาน "รู;งาน” ผู;บังคับบัญชา “ได;งานมาตรฐานเดียวกัน องคZกรมีประสิทธิภาพ” ผู;รับบริการ   
"พึงพอใจ” 
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วัตถุประสงคQของการจัดทําคูUมือการปฏิบัติงาน  
- เพ่ือให;การปฏิบัติงานในปQจจุบันเป̀นมาตรฐานเดียวกัน  
- เพ่ือให;ผู;ปฏิบัติงานทราบและเข;าใจลำดับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต;อง 
- เพ่ือให;การปฏิบัติงานสอดคล;องกับนโยบาย วิสัยทัศนZ ภารกิจ และเปgาหมายขององคZกร 
- เพ่ือให;ผู;บริหารกำกับและติดตามงานได;ทุกข้ันตอน  
- เพ่ือใช;เป̀นเอกสารในการฝiกอบรม  
- เพ่ือใช;เป̀นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- เพ่ือใช;เป̀นส่ือในการประสานงาน 
 

ประโยชนQของการจัดทําคูUมือการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือให;การปฏิบัติงานในปQจจุบันเป̀นมาตรฐานเดียวกัน  
2. เพ่ือให;ผู;ปฏิบัติงานทราบและเข;าใจลำดับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต;อง 
3. เพ่ือให;การปฏิบัติงานสอดคล;องกับนโยบาย วิสัยทัศนZ ภารกิจ และเปgาหมายขององคZกร 
4. เพ่ือให;ผู;บริหารกำกับและติดตามงานได;ทุกข้ันตอน  
5. ใช;เป̀นเอกสารในการฝiกอบรม  
6. ใช;เป̀นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. ใช;เป̀นส่ือในการประสานงาน 
8. ผู;ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทํางานได;อย)างถูกต;อง 
9. ได;งานท่ีมีคุณภาพตามกําหนด  
10. ผู;ปฏิบัติงานไม)เกิดความสับสน  
11. แต)ละหน)วยงานรู;งานซ่ึงกันและกัน  
12. บุคลากรหรือเจ;าหน;าท่ีสามารถแทนกันได;  
13. ผู;มาปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได;อย)างถูกต;องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย;ายตําแหน)งงาน 

ไปราชการ หรือลาออก 
14. ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซ;อน  
15. ลดข;อผิดพลาดจากการทํางานท่ีไม)เป̀นระบบ  
16. ช)วยเสริมสร;างความม่ันใจในการทํางาน  
17. ช)วยให;เกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน  
18. ช)วยลดความขัดแย;งท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน  
19. ช)วยลดการตอบคําถาม  
20. ช)วยลดเวลาการสอนงาน  
21. ช)วยให;การทํางานเป̀นมืออาชีพ  
22. ช)วยในการออกแบบระบบงานใหม)และปรับปรุงงานให;ทันสมัยและเป̀นปQจจุบัน 
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23. ทราบถึงตําแหน)งงานท่ีรับผิดชอบ  
24. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

 
6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

6.1 ข้ันตอนกระบวนการในการค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
6.1.1 จัดทำคำส่ังแต)งต้ังคณะกรรมการจัดการองคZความรู; เวียนแจ;งคำส่ังให;คณะกรรมการ 

รับทราบ 
6.1.2  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู;  ในวันท่ี 3 กุมภาพันธZ 2564 ณ  

ห;องประชุมกองการศึกษา  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือก
ประเด็นความรู;และบุคลากรกลุ)มเปgาหมาย หัวข;อที่ได;รับการคัดเลือก คือ  เรื่อง เทคนิคการเขียนคู)มือการ
ปฏิบัติงาน และร)วมกันจัดทำแผนการจัดการองคZความรู; (KM Action Plan) 

6.1.3  คณะกรรมการจัดการความรู;เข;าร)วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการความรู;  
(ส)วนกลาง) ผ)านการประชุมทางไกล เพื่อรับฟQงแนวทางการจัดทำแผนและการดำเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู;  ผ)านระบบ Microsoft Teams 

6.1.4  วางแผนการสร;างและแสวงหาความรู; โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู; จำนวน  2   
คร้ังต)อปÑ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมในวันพุธ 

6.1.5  คณะกรรมการเข;าร)วมประชุมเพ่ือระดมสมองเล)าประสบการณZการทำงาน การจัดทำ 
คู)มือการปฏิบัติงาน ในแต)ละคน จับเวลาคนละ 3  นาที  โดยมีผู;จดบันทึกข;อมูล    
  

6.1.6  คณะกรรมการเข;าร)วมประชุมจัดการองคZความรู;เพ่ือนำองคZความรู;ท่ีได;จากการระดม 
ความคิดมากลั่นกรองให;เป`นหมวดหมู)เดียวกัน ปรับปรุงภาษาหรือการใช;คำพูดให;อยู)ในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือ
นำไปวางแผนพัฒนาการส่ือสารให;มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.1.7 สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู; และบันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดีนำไปเผยแพร)ใน 
เว็บไซตZของมหาวิทยาลัย 

6.1.8 ประชาสัมพันธZให;บุคลากรภายในหน)วยงานนำองคZความรู;ไปใช;ประโยชนZ โดยช)องทาง 
Online เช)น  Lineกลุ)ม  Facebook ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง  และแจ;งเวียน
หนังสือไปยังหน)วยงานท่ีเก่ียวข;อง 

6.1.9  คณะกรรมการนำข;อเสนอแนะ หรือปQญหาท่ีได;รับจากบุคลากรท่ีได;ปฏิบัติงานตาม  
Flow Chart หรือ คู)มือ มาปรับปรุง พัฒนาวิธีการส่ือสารให;มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.1.10  บุคลากรและคณะกรรมการแต)ละงานดำเนินการนำองคZความรู;มาจัดทำคู)มือการ 
ปฏิบัติงาน ให;เกิดการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการให;มีความเข;าใจง)าย ถูกต;อง 
และรวดเร็ว เช)น การจัดทำ Flow chart การจัดทำคู)มือการปฏิบัติงาน  เป̀นต;น 
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 6.2 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
 แนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให;องคZกรประสบ
ความสำเร็จหรือนำไปสู)ความเป`นเลิศตามเปgาหมาย เป`นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ และมี
หลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู;และ
ประสบการณZ ที่ได;บันทึกเป̀นเอกสาร และเผยแพร)ให;หน)วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช;ประโยชนZ
ได; (นพ.วิจารณZ พานิช, 2548) 
 จากขั้นตอนกระบวนการในการค;นหาแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นการจัดการความรู;เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนคูUมือการปฏิบัติงาน” ทำให;เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีจะนำไปใช;ดังต)อไปน้ี 
 

หัวข&อแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. ด;านเทคนิคในการเขียน

คู)มือในการปฏิบัติงาน 
 

เทคนิคในการเขียนคูUมือในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. มีเปgาหมายที่ชัดเจนในการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน เตรียมความพร;อม
ของร)างกายและจิตใจ  มีสมาธิ  
2. ควรเพิ่มประสบการณZให;ตัวเอง โดยศึกษาจากผลงานของผู;อื่น หรือเข;า
รับการฝiกอบรมในการเขียนผลงาน การแสวงหาความรู;จากแหล)งข;อมูล
ต)างๆ  เช)น จากคู)มือการปฏิบัติงานท่ีเผยแพร)ทาง Internet  
3. ควรมีเจตคติท่ีดีในการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน 
4. บริหารเวลา วางแผนการทำงานเป̀นระบบ กำหนดตารางการปฏิบัติงาน  
5. ศึกษากำหนดหัวเรื่องที่จะทำ  รวบรวมและศึกษารายละเอียด เอกสารท่ี
เก่ียวข;อง 
6. เปล่ียนบรรยากาศในการเขียนงาน เช)น ร;านกาแฟ  คาเฟê  ห;องสมุด 
7. วิเคราะหZขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow chart อะไรบ;างที่ทำ ขั้นตอน 
ปQจจัยท่ีใช; หลักเกณฑZ วิธีการ เง่ือนไข 
8. วิเคราะหZปQญหา แนวทางการแก;ไขปQญหา สาเหตุ และข;อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน แต)ละข้ันตอน 
9. ปรึกษาเพ่ือนร)วมงาน หัวหน;างาน 
10. มีความม่ันใจในความรู;ความสามารถของตัวเอง 
11. มีการตรวจสอบการใช;ภาษาท่ีถูกต;องในการเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน  
12. ใช;โปรแกรมคอมพิวเตอรZช)วยในการจัดทำเอกสารหรือแบบฟอรZม
ประกอบการจัดทำคู )ม ือการปฏิบ ัต ิงาน เช )น โปรแกรม Light Shot  
โปรแกรม Snagit  จับภาพหน;าจอ บนหน;าจอคอมพิวเตอรZ โปรแกรม 
Photo Shot  โ ป ร แ ก ร ม ช ) ว ย ท ำ  Flow Chart  โ ป ร แ ก ร ม 
https://app.diagrams.net/ 
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หัวข&อแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติท่ีดี 
13. ศึกษาหรือค;นคว;าเอกสารท่ีใช;อ;างอิงในการจัดทำคู)มือการปฏิบัติงาน 
เช)น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข;อบังคับ คำส่ัง 
ประกาศ บันทึกข;อความ บันทึกการประชุม มติ หลักเกณฑZว ิธ ีการ
ดำเนินงาน  สิ ่งที ่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน ข;อควรระวัง ข;อสังเกต  
เอกสารให;เป̀นปQจจุบัน  
14. การเขียนคู)มือปฏิบัติงานต;องกระชับ ชัดเจน เข;าใจง)าย  
15. ปรับปรุงคู)มือปฏิบัติงานให;เป̀นปQจจุบันอยู)เสมอ 
16. มีการเกริ่นนำเนื้อหาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต)ละหัวข;อ อย)าง
น;อย 5-10 บรรทัด 
17. การเขียนคู)มือปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติตามส)วนประกอบของรูปเล)มให;
ถูกต;องชัดเจน ตามประกาศของ ก.พ.อ. 
18. ต;องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเขียน ไม)นำผลงาน
ของผู;อ่ืนมาเป̀นผลงานของตนเอง อ;างอิงแหล)งท่ีมาของข;อมูล 
19. ตรวจสอบเนื ้อหา อ)านทบทวนหลายๆ ครั ้ง เพื ่อให;เนื ้อหามีความ
เช่ือมโยงเป̀นเร่ืองเดียวกัน และเพ่ิมเติมส่ิงท่ีขาดไปให;สมบูรณZ 
20. การจัดทำเอกสารที ่ม ีหลายไฟลZควรมีการตั ้งค)าหน;ากระดาษให;
เหมือนกันทุกไฟลZเพราะจะง)ายในการแก;ไข และรวมไฟลZเอกสาร 
21. ควรมีการเขียนรายละเอียดขั้นตอนย)อยให;ละเอียด เขียนกระบวนการ
ทำงานให;ชัดเจนการจัดรูปแบบของเนื้อหาให;มีความพอดีในแต)ละหน;า  ถ;า
มีพ้ืนท่ีเหลือต;องเพ่ิมคำบรรยาย 
 

2. ปQญหาอุปสรรคในการเขียน
คู)มือในการปฏิบัติงาน 

1. ไม)วางแผนการทำงาน  
2.  เวลามีจำกัด 
3.  ใช;ภาษาไม)ถูกต;องตามหลักวิชาการ เช)น ใช;ภาษาพูดแทนภาษาเขียน 
อ)านเข;าใจยาก  
4.  ไม)ได;จัดเก็บข;อมูลและหลักฐาน เช)น การเข;าใช;งานโปรแกรมต)างๆ   
5.  รูปแบบความคมชัดของรูปภาพเอกสารแนบ 
 

3. ข;อเสนอแนะในการเขียน
คู)มือในการปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการจัดต้ังกลุ)มย)อยในการจัดทำคู)มือการปฏิบัติงาน  
2. จัดระบบพ่ีเล้ียงให;คำปรึกษาในการจัดทำคู)มือปฏิบัติงาน 
3. คู)มือการปฏิบัติงานที่ผ)านการประเมินเข;าสู)ตำแหน)งที่สูงขึ้นต;องนำมาใช;
ในการปฏิบัติงานจริงและเผยแพร)ให;ผู;รับบริการในส)วนท่ีเก่ียวข;อง 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตUาง ๆ ได&แกU เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยUางท่ีดี
ให&กับหนUวยงานตUาง ๆ ฯลฯ) 
 

เชิงคุณภาพ 
 7.1 บุคลากรทุกหน)วยงานมีการนำองคZความรู ;ด;านเทคนิคการเขียนคู )มือการปฏิบัติงานให;เกิด
ประสิทธิภาพต)อองคZกร 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน ได;แลกเปล่ียนเรียนรู; เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีและนำไปใช;ให;เกิดประโยชนZสูงสุด 
 

เชิงปริมาณ 
 - ได;แนวปฏิบัติท่ีดีด;าน เทคนิคการเขียนคู)มือการปฏิบัติงานต)อองคZกร จำนวนไม)น;อยกว)า 1 เล)ม 
 
8. ปMจจัยความสำเร็จ  
 8.1 ส)งเสริมให;บุคลากรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู; 
 8.2 การมีส)วนร)วมของบุคลากรท่ีมีส)วนเก่ียวข;องในทุกงาน 

8.3 การพัฒนาบุคลากรให;ทำผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย)างต)อเน่ือง 
 8.4 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตZใช;อย)างเหมาะสม 
 8.5 การส)งเสริมการทำงานร)วมกันเป̀นทีม และแลกเปล่ียนเรียนรู;ซ่ึงกันและกันได;เป̀นอย)างดี 
 8.6 บุคลากรประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการทุกคน
และพนักงานราชการท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ สามารถประเมินเข;าสู)ตำแหน)งประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาระดับชำนาญการ 
 8.7 บุคลากรทุกคนมีคู)มือการปฏิบัติงาน 
 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตUอไป 
 9.1 ด;วยสถานการณZการแพร)ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให;กระบวนการใน
การจัดการความรู;ต;องปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงานให;เหมาะสมและสอดคล;องกับสถานการณZน้ี 
 9.2  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ  
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ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม คร้ังท่ี 1 
 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู;การจัดการความรู; (KM)ประเด็นด;านประเด็นยุทธศาสตรZ การ
พัฒนาการบริหารจัดการและการสร;างฐานวัฒนธรรมองคZกร  องคZความรู ;ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรZและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ   ในหัวข;อ “เทคนิคการเขียนคู)มือการ
ปฏิบัติงาน” ในวันพุธ  ท่ี  12  พฤษภาคม  2564 ณ ห;องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม คร้ังท่ี 2 
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 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู;การจัดการความรู; (KM)ประเด็นด;านประเด็นยุทธศาสตรZ การ
พัฒนาการบริหารจัดการและการสร;างฐานวัฒนธรรมองคZกร  องคZความรู ;ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรZและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ   ในหัวข;อ “เทคนิคการเขียนคู)มือการ
ปฏิบัติงาน” ในวันพุธ  ท่ี  19  พฤษภาคม  2564 ณ ห;องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  เทคนิคการสร*างเครือข/ายในการทำงาน 

 
1. เจ&าของผลงาน  กองบริหารทรัพยากร ร.วมกับ กองการศึกษา 
2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ตาก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด;านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด;านการวิจัย 

R  ด;านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& 
 4.1 ความเข&าใจรูปแบบเครือขFาย 
      4.1.1 เครือข.ายธรรมชาติ 
      4.1.2 เครือข.ายจัดต้ัง 
      4.1.3 เครือข.ายวิวัฒนาการ 
 4.2 ความเข&าใจในลักษณะเครือขFาย 

     4.2.1 เครือข.ายเปQนลักษณะโครงสร;างทางความคิด 
    มีความรู;สึกนึกคิดและการรับรู;เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข;ามาร.วมกันเปQนเครือข.าย มี
ความเข;าใจในตัวปVญหาและมีจิตสำนึกในการแก;ไขปVญหาร.วมกัน ประสบกับปVญหาอย.างเดียวกัน หรือต;องการ
ความช.วยเหลือในลักษณะที่คล;ายคลึงกัน  ส.งผลให;สมาชิกของเครือข.ายเกิดความรู;สึกผูกพันในการดำเนิน
กิจกรรมร.วมกัน  เพื่อแก;ปVญหาหรือลดความเดียดร;อนที่เกิดขึ้น  สมาชิกเครือข.ายอาจจะมีความคิดเห็นท่ี
แตกต.างกันก็ได; เพราะช.วยให;เกิดความคิดสร;างสรรค\ในกระบวนการทำงาน เพื่อแก;ปVญหาที่สมาชิกยอมรับ
แล;ว 

     4.2.2 ไม.มีลำดับข้ัน 
   สถานะของสมาชิกในเครือข.ายมีความเท.าเทียมกัน ทุกคนอยู.ในฐานะหุ;นส.วนของเครือข.าย 

มีความสัมพันธ\ในฐานะเพ่ือน ไม.มีเจ;านายหรือลูกน;อง 
     4.2.3 องค\กรเครือข.ายมีการแบ.งงานกันทำ 
   สมาชิกทุกคนในเครือข.ายจะมีการแบ.งหน;าที่กันทำงาน ร.วมคิด ร.วมตัดสินใจ และร.วมลง

มือช.วยกันทำงานอย.างเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาความเข;มแข็งของเครือข.าย 
     4.2.4 ความเข;มแข็งขององค\กรท่ีร.วมกันเปQนเครือข.าย 
   สมาชิกของเครือข.ายมีความสามัคคีช.วยกันสร;างความเข;มแข็งให;กันและกัน นำจุดแข็งของ

เพ่ือนสมาชิกคนหน่ึง มาช.วยแก;ไขจุดอ.อนของอีกคนหน่ึง เพ่ือเสริมสร;างให;เครือข.ายมีความเข;มแข็งมากย่ิงข้ึน 
     4.2.5 องค\กรเครือข.ายกำหนดการบริหารจัดการกันเอง 
   สมาชิกในเครือข.ายต;องกำหนดการบริหารจัดการร.วมกัน เพื ่อก.อให;เกิดขั ้นตอนและ

กระบวนการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให;การขับกระบวนงานเกิดพลัง มีความเปQนเอกภาพ และช.วย
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ผ.อนคลายความขัดแย;งอันเนื ่องมากจากความคิดเห็นที่แตกต.างกัน ซึ ่งผู ;จัดกระบวนการจึงต;องมีทักษะ 
ประสบการณ\ท่ีเพียงพอในการควบคุมปVจจัยต.าง ๆ ได; เพ่ือให;เครือข.ายสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค\ท่ีต้ังไว; 

    4.2.6 ความสำเร็จขององค\กรเครือข.ายต;องใช;เวลา 
            องค\กรเครือข.ายที่ประสบความสำเร็จได;นั้น จะต;องใช;ระยะเวลาการสร;างความสัมพันธ\ท่ี
แนบแน.น ความศรัทธา และความไว;เนื้อเชื่อใจตลอดจนการสร;างกรอบความคิด ระหว.างบุคคลทุกระดับของ
สมาชิกเครือข.าย  ในลักษณะความสัมพันธ\ระหว.างเพื่อน ระหว.างคนรุ.นเก.ากับคนรุ.นใหม. เพื่อให;เกิดการ
แลกเปล่ียนข;อมูลข.าวสาร การแก;ไขปVญหาร.วมกันอย.างสร;างสรรค\  

4.3 หลักการสร&างเครือขFาย 
     4.3.1 ศึกษาและวิเคราะห\สภาพแวดล;อมของเครือข.ายให;ครอบคลุมในทุกด;าน ทั้งสภาพแวดล;อม
ทางด;านกายภาพ วัฒนธรรม ค.านิยม ประเพณี ของกลุ.มเครือข.าย 
     4.3.2 เข;าถึงแกนนำ พบปะผู;นำของชุมชนหรือกลุ.มเครือข.าย อย.างไม.เปQนทางการ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค\ท่ีจะเข;ามาดำเนิน  การหารือจะช.วยให;ได;รับรู;ข;อมูลบางประการท่ีเปQนประโยชน\ต.อการดำเนินงาน
ได;เปQนอย.างดี 
     4.3.3 จัดเตรียมเอกสารและข;อมูลหรือแผนงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ\ให;กับ
หัวหน;าส.วนราชการท่ีเก่ียวข;อง โดยใช;การส่ือสารข;อมูลต.าง ๆ ผ.านเวลาการประชุมหลาย ๆ ระดับ 
     4.3.4 กำหนดบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน พร;อมทั้งถ.ายทอดความรู;
และแนวคิดในการเข;าร.วมดำเนินงานกับเครือข.าย จัดประชุมเปcาหมายหลัก เพื่อให;เกิดการเรียนรู;อย.าง
สร;างสรรค\ และยังช.วยให;การส่ือสารกับสมาชิกในเครือข.ายได;อย.างท่ัวถึงย่ิงข้ึน 
     4.3.5 จัดให;มีบุคคลลงภาคสนาม ทำหน;าที่ประในการประสานงานชุมชนหรือเครือข.าย  โดย
คัดเลือกบุคคลที่คุ;นเคยและรู;จักสภาพแวดล;อมของชุมชนเปQนอย.างดี เพื่อคอยกระจายข.าวสาร ทำความเข;าใจ
กับปVญหา และการประสานผู;มีส.วนได;ส.วนเสียให;เข;าร.วมดำเนินงาน 
     4.3.6 การรับฟVงข;อมูลและสภาพปVญหา รวมทั้งความต;องการของชุมชน ในกระบวนการนี้เปQนการ
จัดให;มีเวทีการสนทนาพูดคุยระหว.างสมาชิกเครือข.าย  โดยกำหนดประเด็นที่จะสนทนาเพื่อให;สมาชิกได;มี
โอกาสแลกเปล่ียนได;อย.างละเอียดลึกซ้ึง  และสรุปผลการสนทนาในแต.ละประเด็น 

4.4 เทคนิคการทำงานรFวมกันเปMนเครือขFาย 
     4.4.1 สร;างความผูกพันและความรับผิดชอบต.อการสร;างเครือข.าย ผู;ปฏิบัติงานให;ความร.วมมือ  มี
การวิเคราะห\ พูดคุยปVญหาร.วมกัน  มีความพร;อมท่ีจะทำงานร.วมกัน 
     4.4.2 เตรียมตัวเตรียมใจไว;ว.าการสร;างเครือข.ายต;องใช;เวลา  ต;องให;เวลาในการทำงานร.วมกันให;
สำเร็จตามเปcาหมาย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสร;างความสัมพันธ\และมีความเคล่ือนไหวอย.างต.อเน่ืองสม่ำเสมอ 
     4.4.3 การเคารพและความไว;วางใจระหว.างกันเปQนสิ่งสำคัญ สมาชิกเครือข.ายต;องมีเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน 
     4.4.4 องค\กรที่ร.วมเครือข.ายจะต;องได;รับประโยชน\จากการสร;างเครือข.าย สมาชิกเครือข.ายต;องมี
การเสียสละ จากการสร;างเครือข.าย ต;องหม่ันสรุปบทเรียนจากการทำงานและวิเคราะห\จุดแข็ง จุดอ.อน 
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     4.4.5 ในกรณีที่การสร;างเครือข.ายจำเปQนต;องมีการลงนามในสัญญาต;องให;แน.ใจว.าเปQนสัญญาท่ี
จัดทำอย.างรอบคอบ 
     4.4.6 ในช.วงการร.วมเปQนเครือข.ายหรือประสานงานกัน สถานการณ\อาจมีการเปลี่ยนแปลง เรา
ควรต;องตระหนักถึงปVญหาขององค\กรเครือข.าย และมีความยืดหยุ.นพอสมควร 
      4.4.7 ต;องแน.ใจว.าทั้งองค\กรของท.านและองค\กรที่เปQนเครือข.ายมีความคลาดหวังที่ตรงกันในการ
ร.วมมือกันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีตกลงจะร.วมงานกัน 
       4.4.8 ตระหนักในความแตกต.างทางวัฒนธรรมทั้งในด;านพื้นที ่และวัฒนธรรมองค\กร อย.าง
คาดหวังว.าองค\กรเครือข.ายจะสนองตอบต.อปVญหาเหมือนท่ีท.านตอบสนอง 
     4.4.9 ตระหนักในความเปQนอิสระขององค\กรท่ีร.วมเปQนเครือข.าย 
     4.4.10 รับผิดชอบในความสำเร็จ หรือความล;มเหลวร.วมกัน 

4.5 ความสำเร็จของเครือขFาย 
     4.51 เครือข.ายท่ีดีต;องมีเปcาหมายร.วมกัน เพ่ือให;สมาชิกสามารถทำงานได;สำเร็จตามเปcาหมาย 
     4.5.2 ผู;นำเครือข.าย ต;องมีความยืดหยุ.น เต็มใจรับผิดชอบตามสถานการณ\ และมีการสับเปลี่ยน
ผู;นำและบทบาทกันได; 
     4.53 สมาชิกเครือข.ายต;องมีความไว;วางใจ มีรักความสามัคคี ต;องเชื่อใจซึ่งกันและกัน ให;การ
สนับสนุนในการตัดสินใจของเครือข.าย 
     4.5.4 เครือข.ายมีแนวความคิดที่สร;างสรรค\ สามารถหาวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนกระบวนใหม. ๆ 
อยู.เสมอ 
     4.5.5 การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกเครือข.ายจะต;องเปQนความคิดเห็นที่สอดคล;องกัน ได;
ข;อสรุปท่ีชัดเจนและเปQนเอกฉันท\  
     4.5.6 สมาชิกเครือข.ายสามารถแสดงออกความคิดเห็นได;อย.างเสรี แต.ไม.ละเมิดสิทธิผู;อื่น มีหน;าท่ี
รับฟVงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต;องเข;าใจเรื่องราวต.าง ๆ ได;เปQนอย.างดี มีส.วนร.วมในการทำงานให;บรรลุ
เปcาหมาย      
5.ความเปMนมา  (ปPญหา วัตถุประสงคS เปTาหมาย) 
 ปVจจุบันหน.วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได;ให;ความสนใจในเรื่องเครือข.ายกันมากขึ้น การทำงานมีการ
เชื่อมโยงกันของกลุ.มคนหรือองค\กรต.าง ๆ  มีความสัมพันธ\กันในทางราบและสลับซับซ;อนมากยิ่งขึ้น ในหลาย
องค\กรได;นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข.ายมาใช;ในการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานให;ประสบ
ความสำเร็จ  จึงทำให;เครือข.ายมีความสำคัญต.อนักบริหารยุคใหม.ที่จะนำมาประยุกต\ใช; ตลอดจนเปQนการ
พัฒนาคุณภาพภายในองค\กรในลักษณะเครือข.าย  การสร;างเครือข.ายเปQนระบบความร.วมมือของบุคคล กลุ.ม
บุคคลหรือหน.วยงาน ที่มีจุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค\เดียวกัน เปQนการสร;างความร.วมมือ เปjดโอกาสให;ทุก
ภาคส.วนได;มีโอกาสเข;ามาดำเนินการร.วมกัน ค;นพบแนวทางการปฏิบัติงานร.วมกัน เปQนเครือข.ายการทำงานท่ี
มีการประสานสัมพันธ\ที่ดี  ก.อให;เกิดสังคมแห.งการแลกเปลี่ยนเรียนรู; แบ.งปVนประสบการณ\ร.วมกัน  มีการแบ.ง
งานกันทำ สามารถสร;างความเข;มแข็งในด;านอื่น ๆ  ได;อีกด;วย  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมทำร.วมกันใน
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ลักษณะเครือข.ายความร.วมมือจะช.วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจของเครือข.ายให;ประสบผลสำเร็จได;
เปQนอย.างดี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ตาก  ตระหนักถึงความสำคัญของสร;างเครือข.ายในการ
ทำงาน  จึงได;นำกระบวนการจัดการความรู;มาช.วยพัฒนาเทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน  เพื่อให;
มหาวิทยาลัยเปQนองค\กรที่มีการเชื่อมโยงของเครือข.ายที่เข;มแข็ง มีเครือข.ายที่เปQนรูปแบบความสัมพันธ\ทาง
สังคม เปQนสมาชิกเครือข.ายโดยความสมัครใจ ทำกิจกรรมร.วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู;ซึ่งกันและกัน  มีทิศทาง
ของเปcาหมายเดียวกัน สามารถบรรลุวัตถุประสงค\ท่ีต้ังไว; 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 6.1 วิธีการดำเนินงาน 
       6.1.1 แต.งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู; ประจำปkการศึกษา 2563 
       6.1.2 แจ;งเวียนคำส่ังให;คณะกรรมการรับทราบ 
       6.1.3 แจ;งข้ันตอนการดำเนินงานให;คณะกรรมการ 
 6.2 กระบวนการการจัดการความรู&  
       6.2.1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู; ประชุมออนไลน\ ผ.านทางโปรแกรม 
Microsoft Teams (เนื่องจากสถานการณ\การแพร.ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เพื่อคัดเลือก
ประเด็นความรู; หัวข;อท่ีได;รับการคัดเลือก คือ  เร่ือง เทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน 
      6.2.2 คณะกรรมการจัดการความรู;เข;าร.วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการความรู; (ส.วนกลาง) 
ประชุมออนไลน\ ผ.านทางโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อรับฟVงแนวทางการจัดทำแผนและการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู;ให;สอดคล;องกับวิสัยทัศน\และเปQนไปตามแผนยุทธศาสตร\ของมหาวิทยาลัย  เมื่อวัน
ศุกร\ท่ี 29 มกราคม 2564   
     6.2.3 วางแผนการสร;างและแสวงหาความรู; โดยมีการแบ.งแลกเปลี่ยนเรียนรู; จำนวน  10  ครั้งต.อ
ปk โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธของเดือน (ตั้งแต.เดือน ก.พ.64 – พ.ค.64) เวลา 10.00 – 
12.00 น. ประชุมออนไลน\ ผ.านทางโปรแกรม Microsoft Teams  โดยให;บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน  10  
ราย ทำหน;าท่ีเล.าประสบการณ\การสร;างเครือข.าย  ท้ังหมด 10 คร้ัง  มีผู;จดบันทึกข;อมูล 
     6.2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู; ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อสรุปประเด็นความรู; เรื่อง 
เทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน 
     6.2.5 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำองค\ความรู;ไปใช;ให;เกิดประโยชน\สูงสุดต.อมหาวิทยาลัย 
 6.3 เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& 
     6.3.1 แบบบันทึกเล.าเร่ือง 
     6.2.2 คู.มือ “เทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน” เพ่ือให;บุคลากรนำไปใช; 
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ระบบและกลไกการจัดการความรู& 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา ตาก 

ประจำป\การศึกษา 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรตาก/กองการศึกษาตาก 

รวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที@ดีมาพัฒนาและจัดเก็บเป็น
ระบบ  เผยแพร่เป็นรายลักษณ์อักษร 

ค้นหาแนวทางที@ดีตามประเด็นความรู้และเผยแพร่ความรู้ไปสู่
บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที@กําหนด 

กําหนดประเด็นความรู้เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
และกําหนดบุคคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

จัดทําแผนจัดการความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

เสนอแผน ฯ 
ต่อที@ประชุม 

คณะกรรมการ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
การจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร 
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ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู& ประจำป\การศึกษา 2563 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีปฏทินิ พ.ศ. %&'( พ.ศ. %&') 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. %&'( ปีงบประมาณ พ.ศ. %&') 
ปีการศกึษา ปีการศกึษา '( ปีการศกึษา %&') 65 

กจิกรรมการดาํเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. แต&งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
การจัดการความรู9  

               

2 .  ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทำงานการจัดการความรู9 เพื่อ 
- กำหนดประเด็นการจัดการความรู9 
- จัดทำแผนการจัดการความรู9 

               

3. ส&งสำเนาแผนการจัดการความรู9     
ให9งานประกันคุณภาพการศึกษา ตาก 
จำนวน 1 ชุด 

               

4. คณะกรรมการ/คณะทำงาน KM 
มอบหมายผู9รับผิดชอบตามประเด็น
ความรู9ในแผนการจัดการความรู9 และ 

               

5. คณะกรรมการ/คณะทำงาน KM 
ดำเน ินงานตามแผนการจ ัดการ
ความรู9 

               

6. คณะกรรมการ/คณะทำงาน KM 
ต ิ ดตามผลการดำ เน ิ น ง านตาม
ประเด็นความรู9ที ่ระบุไว9ในแผนการ

จัดการความรู9 (อย&างน9อย 2 ครั้ง) 

               

7 .  เ ล ข า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร / เ ล ข า
คณะทำงาน KM สรุปผลและรายงาน
ผลการดำเนินงานการจัดการความรู9 
เสนอต&อ รองอธิการบดี ผ&านประธาน
คณะกรรมการ/คณะทำงาน 
(อย&างน9อย 1 ครั้ง) 
และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

               

8. คณะทำงานการจัดการความรู9 
ส&งผลงาน(แนวปฏิบัติที่ดี)เข9าประกวด
ตามที่ มทร.ล9านนา กำหนด/เข9าร&วม
ประกวดกับหน&วยงานภายนอก 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตFาง ๆ ได&แกF เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปMนแบบอยFางท่ีดี
ให&กับหนFวยงานตFาง ๆ ฯลฯ) 
 1. บุคลากรสายสนับสนุน ร;อยละ 90  ได;รับคู.มือ เทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน 
 2. บุคลากรสายสนับสนุน ได;แลกเปล่ียนเรียนรู; เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีและนำไปใช;ให;เกิดประโยชน\สูงสุด 
 3. บุคลากรสายสนับสนุน ได;แลกเปล่ียนเรียนรู;เทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน 
 
8.ปPจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปMนข&อๆ) 
 1. ส.งเสริมให;บุคลากรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู; 
 2. ส.งเสริมให;บุคลากรเห็นความสำคัญขององค\ความรู;ด;านเทคนิคการสร;างเครือข.ายในการทำงาน 
 3. มีการส่ือสารท่ีดี ร.วมมือร.วมใจกันทำงาน และเกิดความปรองดองระหว.างบุคลากร 
 4. ส.งเสริมให;มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู;อย.างเปQนระบบ  
 
9.ปPญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตFอไป 
 1. บุคลากรขาดความรู;ความเข;าใจองค\ความรู;ท่ีมีอยู.ในตนเอง ต;องส.งเสริมสนับสนุนให;บุคลากรได;รับ
การพัฒนาอบรมทักษะการจัดการความรู; 
 2. การดำเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู;ประสบกับปVญหาสถานการณ\การแพร.ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การจัดการข(อมูลภายในองค3กรเพ่ือการสืบค(นข(อมูลอย:างมีประสิทธิภาพ 

 
1. เจ&าของผลงาน  นางนลัทพร คูหา, นางณปภัช พันธุ4แก7ว, นางสาวสกาวเดือน เมฆวิไล, นางเจนจิรา ถุงเสน,  
นายชุมพล พาใจธรรม, นางเบญจวรรณ คำสองสี, นางสิริรัตน  ต7นผล, นายเฉลิมพล โนราช, นายอภิเดช กรรณิกา, 
นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร,นางสาวราตรี ทิพย4เนตร 
2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล(านนา น:าน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด(านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด(านการวิจัย 

R  ด(านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

การจัดการข&อมูลภายในองคNกร เพ่ือการสืบค&นข&อมูลอยQางมีประสิทธิภาพผQานทางหน&าเว็บเพจ 
“บริการข&อมูล” 

 
บริการข7อมูล คือ เว็บเพจบริการข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ประโยชน4ทางราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล7านนา นRาน สามารถเข7าหน7าเพจผRานทางหน7าเว็บไซต4ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลล7านนา นRาน 
(https://nan.rmutl.ac.th/) เมนู “บริการข7อมูล” อยูRลำดับสุดท7ายในเมนูหลัก “คณะ หนRวยงาน” ดังรูปท่ี 1 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงหน7าเว็บไซต4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา นRาน  
 
 เมื ่อเข7าสู Rเมนู “บริการข7อมูล” หน7าเว็บเพจ จะมีทั ้งหมด 4 เมนู คือ รายชื ่อบุคลากร, ภาพกิจกรรม, 
แบบฟอร4ม และคำสั่ง และแถบด7านบนมีเมนูหนRวยงานภายในกองบริหารทรัพยากรนRาน ให7เลือกอีก 4 เมนู และเมนู
หน7าแรก  ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจ “บริการข7อมูล”  
1. รายช่ือบุคลากร 

หน7าเว็บเพจเมนู “รายชื่อบุคลากร” จะมีรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา นRาน 
ท้ังหมด โดยแบRงเป̀นสังกัดกองและคณะตRาง ๆ  ซ่ึงคุณเฉลิมพล โนราช เป̀นผู7ดูแลข7อมูลผRาน Google drive และหน7าตRาง
ด7านลRางจะเป`นข7อมูลเบอร4โทรศัพท4ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน (ต7องขอรับ
สิทธ์ิ โดยจะจำกัดสิทธ์ิการเข7าถึงข7อมูลเฉพาะบุคลากรของมทร.ล7านนา นRาน เทRาน้ัน) ดังรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจเมนู “รายช่ือบุคลากร”   
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รูปท่ี 4 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจข7อมูลเบอร4โทรศัพท4ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
2. กิจกรรม 

หน7าเว็บเพจเมนู “กิจกรรม” จะเป`นการรวบรวมลิงค4กิจกรรมตRาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล7านนา นRาน  โดยแบRงเป`นหมวดกิจกรรม ได7แกR การประชุมการสัมมนาและศึกษาดูงาน, วิจัยและบริการวิชาการ,  
การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมภายในและภายนอก, กิจกรรมพิเศษและวันสำคัญ, กิจกรรมนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 
และผลงานดีเดRนและได7รับรางวัล ซึ่งผู7ใช7สามารถกดเข7าไปที่ลิงค4เพื่อค7นหาภาพหรือเนื้อหาขRาวของกิจกรรมตRาง ๆ  
ดังรูปท่ี 5 

 
 
 

  
 
 
 

รูปท่ี 5 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจเมนู “กิจกรรม” 
 

เมื่อเลือกเมนูยRอยในหน7าเว็บเพจ “กิจกรรม” ตัวอยRางเชRน เมนูยRอยการประชุมการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
เมื่อเลือกแล7วจะปรากฏ ปjพ.ศ. ให7เลือก โดยเลือกเมนูตามปj พ.ศ. ที่จัดกิจกรรมที่ต7องการค7นหาข7อมูล ซึ่งข7อมูลจะมี
ตั้งแตRปj พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2564) เป`นต7นไป  เมื่อเลือกปj พ.ศ. ที่ต7องการแล7วจะปรากฏหน7าลิงค4ภาพกิจกรรม  
ดังรูปท่ี 6 และ รูปท่ี 7 
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รูปท่ี 6 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจเมนูยRอย “การประชุมการสัมมนาและศึกษาดูงาน”  

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจเมนูยRอย “การประชุมการสัมมนาและศึกษาดูงาน ปj พ.ศ. 2563”  
 
3. แบบฟอร?ม 

หน7าเว็บเพจเมนู “แบบฟอร4ม” จะเป`นการรวบรวมไฟล4เอกสารแบบฟอร4มตRาง ๆ ที่ใช7ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา นRาน โดยแบRงเป̀นหมวดงานของกองบริหารทรัพยากรนRาน ได7แกR บริหารท่ัวไป, 
คลังและพัสดุ, ยุทธศาสตร4และแผน, บุคลากร และบริการ ดังรูปท่ี 8 

 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 8 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจ “แบบฟอร4ม” 
 

เมื่อเลือกเมนูยRอยในหน7าเว็บเพจเมนู “แบบฟอร4ม” ตัวอยRางเชRน เมนูยRอยบริหารทั่วไป เมื่อเลือกแล7วจะ
ปรากฏรายการของแบบฟอร4มตRาง ๆ เป̀นไฟล4 .docx และ .pdf   ให7เลือกตามหัวข7อที่ต7องการใช7 สามารถคลิกที่ชื่อไฟล4
เพ่ือดาวน4โหลด  ดังรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจรายการเอกสารงานบริหารท่ัวไป 
 
4. คำส่ัง 

หน7าเว็บเพจเมนู “คำสั่ง” จะเป`นการรวบรวมไฟล4เอกสารคำสั่งตRาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล7านนา นRาน เมื่อเลือกแล7วจะปรากฏปj พ.ศ. ให7เลือก โดยเลือกเมนูตามปj พ.ศ. ที่เราต7องการค7นหาข7อมูล ซ่ึง
ข7อมูลจะมีตั้งแตRปj พ.ศ. 2564  เป`นต7นไป  เมื่อเลือกปj พ.ศ. ที่ต7องการแล7วจะปรากฏหน7าลิงค4รายการคำสั่ง ดังรูปท่ี 
10 และรูปท่ี 11 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 10 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจ “คำส่ัง” 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 11 ภาพแสดงหน7าเว็บเพจรายการเอกสารคำส่ัง 
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5. แถบเมนูดKานบนของหนKาเว็บเพจ “บริการขKอมูล” 

 เป`นลิงค4หน7าเว็บกองบริหารทรัพยากรนRาน ตามหมวดงานตRาง ๆ ของกอง ได7แกR งานบริหารทั่วไป, งานคลัง
และพัสดุ, งานยุทธศาสตร4และแผน และงานบริการ เพื่อเพิ่มชRองทางการค7นหาข7อมูลเพื่อนำไปใช7ประโยชน4ทาง
ราชการภายในมหาวิทยาลัย ผRานทางเข7าเว็บไซต4กองบริหารทรัพยากรนRาน ดังรูปท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 ภาพแสดงแถบเมนูด7านบนของหน7าเว็บเพจแรก “บริการข7อมูล”  
 

 

5.ความเปWนมา  (ปXญหา วัตถุประสงคN เป[าหมาย) 
  การสืบค(นข(อมูลเปMนจุดเริ่มต(นของการหาข(อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ  หรือสืบค(นเพื่อศึกษาเอกสาร
การเขียนบทนำ  เอกสารที่เกี่ยวข(องกับการทำงาน  เพื่อศึกษาและเปMนแนวทางในเรื่องที่ตนเองจะทำ ล(วนแต:
ต(องใช(ข(อมูลทั้งนั้น  สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล(านนา น:าน มีฐานข(อมูลออน3ไลน3ที่สามารถ
สืบค(นข(อมูลภายในองค3กรได( 
  จากการวิเคราะห3ปWญหาท่ีเกิดข้ึนของการสืบค(นข(อมูลภายในเว็บไซต3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล(านนา น:าน พบว:า ปWจจุบันยังมีการจัดเก็บข(อมูลไม:ครอบคลุมในหลายๆ งาน เช:น ข(อมูลบุคลากร ข(อมูล
กิจกรรม ข(อมูลแบบฟอร3มของทุกงาน ข(อมูลคำส่ัง เปMนต(น  ดังนั ้นคณะกรรมการจัดการความรู (จึงได(
แลกเปลี่ยนเรียนรู(ร:วมกัน เพื่อวิเคราะห3หาข(อมูลภายในองค3กร ข(อมูลใดที่ควรจะต(องเพิ่มลงในเว็บไซต3
มหาวิทยาลัย เพื่อให(บุคลากรนำข(อมูลไปใช(ประโยชน3ที่เกี่ยวข(องกับการทำงานของตนเองหรือหน:วยงานได(
อย:างสะดวกรวดเร็ว   
  วัตถุประสงค3 :  เพ่ือสนับสนุนข(อมูลท่ีเปMนปWจจุบันและสืบค(นข(อมูลภายในองค3กรได(สะดวกรวดเร็ว 
  เป^าหมาย :  ร(อยละ80 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต:อการจัดการข(อมูลภายใน
องค3กรเพ่ือการสืบค(นข(อมูลอย:างมีประสิทธิภาพ 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
  ใช&กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
  ข้ันตอนท่ี 1 การบQงช้ีความรู&   
  1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู( เพ่ือเลือกประเด็น และเขียนแผนการดำเนินงาน  
   

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู( วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  
เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบQงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 
  ขอบเขตของ KM  ประจำปbการศึกษา 2563 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู( ได(พิจารณาแล(วเห็นว:าประเด็นยุทธศาสตร3ท่ีมหาวิทยาลัย
จะนำการจัดการความรู(ไปประยุกต3ใช( ได(แก: 
  ยุทธศาสตรN  ยุทธศาสตร3พัฒนาการบริหารจัดการและการสร(างฐานวัฒนธรรมองค3กร 
  เป[าประสงคN เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย:างมีธรรมาภิบาลเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและสร(างค:านิยมร:วม 
          องคNความรู&ท่ีได&  : การจัดการข(อมูลภายในองค3กรเพ่ือการสืบค(นข(อมูลอย:างมีประสิทธิภาพ  
คือ ข(อมูลท่ีพร(อมจะสามารถนำมาใช(ประโยชน3ได(ในทันที การจัดการข(อมูลจะเกิดประโยชน3สูงสุดหรือ
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต:อเม่ือผู(ใช(ข(อมูลสามารถใช(ข(อมูลท่ีต(องการได(อย:างรวดเร็ว ถูกต(อง และเปMนกลาง
มากท่ีสุด เพ่ือจะได(นำข(อมูลเหล:า น้ันมาช:วยในการตัดสินใจหรือนำไปใช(ประโยชน3อ่ืนๆ ต:อไปใน 
ปWจจุบันน้ีข(อมูลต:างๆ ได(ถูกจัดการไว(อย:างเปMนระเบียบ โดยเก็บไว(ในส่ิงท่ีเรียกว:า แฟ̂ม (File)  
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 ข้ันตอนท่ี 2 การสร&างและแสวงหาความรู& 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& : การเลา่เรื(อง   
  คณะกรรมการจัดการความรู(แลกเปล่ียนเรียนรู( การจดัการขอ้มลูภายในองคก์รเพื(อการสบืคน้
ขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพ  คนละ 3 นาที ให(ครบทุกคน ผู(บันทึกจะต(องบันทึกคำพูดท้ังหมดไว( โดยยังไม:ต(อง
สรุปประเด็น 
  คณะกรรมการ km ได(มีถ:ายทอด แลกเปล่ียนความรู(ร:วมกัน จำนวน 5 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 
2563, คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 ธ.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 ม.ค. 2564,  คร้ังท่ี 4 วันท่ี 10 ก.พ. 2564, คร้ังท่ี 5 
วันท่ี 23 ก.พ. 2564  
 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 2563 
แลกเปล่ียนเรียนรู( ข(อมูลท่ีจะนำมาจัดการบน
เว็บเพจมทร.ล(านนา น:าน  
 

จากท่ีคณะกรรมการ พบเจอปWญหาข(อมูลภายใน
มหาวิทยาลัย ท่ีไม:สามารถสืบค(นได(บนเว็บไซต3
มหาวิทยาลัยและสามารถสืบค(นบนเว็บไซต3ได(แต:
ข(อมูลไม:เปMนปWจจุบัน   คณะกรรมการจึงสรุป
ข(อมูลท่ีจะนำไปข้ึนบนเว็บไซต3มหาวิทยาลัย ควร
จะแบ:งตามหมวด เพ่ือให(การสืบค(นสะดวก 
รวดเร็วและง:ายต:อการสืบค(น  ซ่ึงประกอบด(วย 
1. หมวดบุคลากร 2. หมวดกิจกรรม  
3. หมวดงานคลังและพัสดุ  4. หมวดแบบฟอร3ม  
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คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 
ข(อมูลท่ีคณะกรรมการ km ได(แลกเปล่ียน
เรียนรู(ร:วมกัน  ข(อมูลจะถูกแบ:งเปMน 4 หมวด  
ได(แก: หมวดบุคลากร หมวดกิจกรรม หมวด
แบบฟอร3ม หมวดงานคลังและพัสดุ  และ
กำหนดหัวข(อย:อยของแต:ละหมวด 
 
 

 
 

 

 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 ม.ค. 2564 

นำเสนอออกแบบเว็บไซต3 การจัดการข(อมูลภายในองค3กรเพ่ือการสืบค(นข(อมูล  
(คร้ังท่ี 1 ในการออกแบบ) 
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คร้ังท่ี 4 วันท่ี 10 ก.พ. 2564 
สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู( การนำเสนอออกแบบเว็บไซต3 
  1. การออกแบบเว็บเพจท่ีดี 
   - ตามข(อมูลท่ีคุณเบญจวรรณ คุณณปภัช เสนอ 
  2. ปรับแก(ไขข(อความ ย(ายเมนู  เพ่ิมเติมข(อความ เน้ือหา   
    - ปรับย(ายเมนู บริการข(อมูล  ให(แยกออกจากกองบริหารทรัพยากร 
   - ปรับแก( ข(อความคลังข(อมูล เปMน บริการข(อมูล   
    - ปรับแก( ข(อความภาพกิจกรรม เปMน กิจกรรม 
    - ปรับแก( แบบฟอร3มต:าง ๆ เปMนแบบฟอร3ม.....(ช่ือตามหมวด) 
    -. เพ่ิมเติม ข(อมูล ณ วันท่ี ต:อท(ายข(อมูลท่ีเรา up แต:ละคร้ัง 
  3. ไฟล3ท่ีใช(ในการนำเสนอ  เพ่ือเกิดความสะดวกแก:ผู(ใช(งาน  
    - word, excel , pdf, powerpoint  (ตามความต(องการของแต:ละงานให(มา) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังท่ี 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2564 
สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู(  
ไปปรับปรุงหน(าเว็บไซต3 ตามข(อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  km  
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 ข้ันตอนท่ี 3 การจัดความรู&ให&เปWนระบบ : รวบรวมข(อมูล จัดประเภท จัดหมวดหมู:ความรู( สร(างและ
ออกแบบข(อมูลบนเว็บไซต3 
  - ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2664  คณะกรรมการ km  ได(ดำเนินการจัดความรู(ให(เปMนระบบเพ่ือให(ผู(ใช(
สามารถค(นหาและนำความรู(ดังกล:าวไปใช(ประโยชน3ได(ง:ายและรวดเร็ว 
  ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกล่ันกรองความรู& : ดำเนินการพร(อมกับข้ันตอนท่ี 3 โดยทำการ
วิเคราะห3สังเคราะห3ความรู(แต:ละประเด็น สร(างศัพท3เฉพาะและจัดเก็บอย:างเปMนระบบ  เช:น นำเข(าฐานข(อมูล
ความรู(บนเว็บไวต3 
  - ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ km ได(ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให(เปMนมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุงอภิธานศัพท3ให(ทันสมัยให(ผู(ใช(สามารถนำไปใช(ประโยชน3ได( 
    - การเรียบเรียง ตัดต:อ และปรับปรุงเน้ือหาให(มีคุณภาพดีในแง:ต:างๆ เช:น ความครบถ(วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล(องและตรงตามความต(องการของผู(ใช( 
  - สร(างและออกแบบหน(าเพจ เพ่ือนำข้ึนบนเว็บไซต3 
 
  ข้ันตอนท่ี 5 การเข&าถึงความรู&  
  -เผยแพร:องค3ความรู(ผ:านทางออนไลน3 ได(แก: เว็บไซต3มหาวิทยาลัย, กลุ:มไลน3  เพจประชาสัมพันธ3  
เปMนต(น 
  -ส:งเปMนเอกสารเพ่ือเผยแพร:ไปยังคณะ 
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  ข้ันตอนท่ี 6 การแบQงปXนแลกเปล่ียนเรียนรู& : 
   - จัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู(จากการนำไปใช(ประโยชน3 โดยเชิญคณะกรรมการ km และ
บุคลากรท่ีนำองค3ความรู(ไปใช(ประโยชน3มาร:วมแลกเปล่ียนข(อมูลกัน  และดำเนินการปรับแก(เน้ือหาจากท่ี
ผู(เข(าร:วมได(ให(ข(อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรู&  
  - จัดทำรายงานการจัดการความรู( และแนวปฏิบัติท่ีดี 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตQาง ๆ ได&แกQ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปWนแบบอยQางท่ีดี
ให&กับหนQวยงานตQาง ๆ ฯลฯ) 
          สามารถสืบค(นข(อมูลตามหมวดรายชื่อบุคลากร, หมวดกิจกรรม, หมวดแบบฟอร3ม, หมวดคำสั่ง  ได(อย:าง
สะดวกรวดเร็ว และผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต:อการจัดการข(อมูลภายในองค3กรเพื่อการ
สืบค(นข(อมูลอย:างมีประสิทธิภาพ เท:ากับ ร(อยละ 100   
 
8.ปXจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปWนข&อๆ) 
  1. การมีส:วนร:วมของเจ(าหน(าท่ีของกองและคณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู(ร:วมกัน ท่ีมาจากการ
ปฏิบัติงานของหลายหน:วยงาน  และสามารถทำงานร:วมกันจนประสบความสำเร็จได( 
  2. เจ(าหน(าท่ีมีความพร(อมท่ีจะนำเทคโนโลยีมาช:วยในการแลกเปล่ียนเรียนรู(   
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  3. เว็บไซต3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล(านนา น:าน ได(ปรับปรุงข(อมูลให(สามารถสืบค(นข(อมูล
ตามหมวดรายช่ือบุคลากร, หมวดกิจกรรม, หมวดแบบฟอร3ม, หมวดคำส่ัง  ได(อย:างสะดวกรวดเร็ว 
  4. ข(อมูลเปMนปWจจุบันและแก(ไขปWญหาความผิดลาดในการทำเอกสารราชการท่ีมีการอ(างอิงข(อมูลดังกล:าว 
    
9.ปXญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตQอไป 
  ปXญหา 
  1. การแลกเปล่ียนเรียนรู(จะต(องมีการพบปะ พูดคุยกันหลายคร้ัง ทำให(เจ(าหน(าท่ีบางคนมีภารกิจอ่ืน
ไม:สามารถเข(าร:วมได(ทุกคร้ัง 
  2. มีเจ(าหน(าท่ีท่ีสามารถสร(างเว็บเพจได( เพียง 1 คน ทำให(การสร(างเว็บเพจใช(เวลานาน เพราะทำ
เพียงคนเดียว และเจ(าหน(าท่ีท่ีสร(างเว็บเพจ มีภาระหน(าท่ีอ่ืน ๆ  
  3. กรณีข(อมูลภายในองค3กร มีการเปล่ียนแปลง เช:น เปล่ียนแปลงแบบฟอร3มใหม:  แต:หน:วยงานท่ี
เปล่ียนแปลงไม:ได(แจ(งผู(กำกับดูแลเว็บเพจ ทำให(ข(อมูลไม:เปMนปWจจุบัน    
  ข&อเสนอแนะ 
  1. ปรับเปล่ียนวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู(ทางระบบออนไลน3 และประสานผู(เข(าร:วมก:อนล:วงหน(า 1 วัน 
  2. มหาวิทยาลัยควรแต:งต้ังผู(ดูแลระบบ เพ่ือให(สามารถอัพเดทข(อมูลให(เปMนปWจจุบัน 
  3. แจ(งหน:วยงานต:าง ๆ ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงข(อมูลบุคลากร และแบบฟอร3ม  ให(แจ(งผู(ดูแล
ระบบ เพ่ือให(ข(อมูลเปMนปWจจุบัน 
  แนวทางการพัฒนาตQอไป 
  1. ควรดำเนินการเพ่ิมข(อมูลในงานอ่ืน ๆ ท่ีจำเปMน เพ่ือการสืบค(นข(อมูลได(สะดวก รวดเร็ว  
  2. ควรมีการปรับปรุงข(อมูลให(เปMนปWจจุบันและดำเนินการอย:างต:อเน่ือง  
 

************ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  แนวทางการปฏิบัติการเบิก–จ2ายเงิน ของงานคลังและพัสดุ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนา พิษณุโลก 
 

1. เจ&าของผลงาน  กองบริหารทรัพยากร  
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา พิษณุโลก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด7านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด7านการวิจัย 

R  ด7านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 1. รายการคHาใช7จHายท่ีสามารถยืมเงินทดรองราชการได7 
 2. ผู7มีสิทธิยืมเงินทดรองราชการ 
 3. การจัดทำประมาณการคHาใช7จHายให7เทHาหรือใกล7เคียง กับคHาใช7จHายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 4. ข้ันตอนการปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ 
 5. การตรวจสอบ 
 6. เอกสารท่ีใช7ประกอบการสHงใช7เงินยืมทดรองราชการ 
  
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
       มหาวิทยาลัยฯ ได7นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมHมาใช7เพื ่อให7การดำเนินงานของ
หนHวยงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจHายแบบเดิม ไมHสามารถรองรับกระบวนการ
บริหารแบบใหมHได7 และโครงสร7างของหนHวยงาน มีการปรับเปลี่ยน ทำให7เกิดป]ญหาในหลายรูปแบบ การ
บริหารการเบิกจHายเงินภาครัฐ เป_นป]จจัยสำคัญที่จะตอบสนองความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานตามโครงการตHาง ๆ หากการเบิก-จHาย เป_นไปด7วยความลHาช7าจะสHงผลตHอภารกิจของหนHวยงานได7  
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เข7มแข็ง จะต7องมีความถูกต7องได7มาตรฐาน และบรรลุผลสำเร็จตาม
เปcาหมายที่กำหนด บุคลากรผู7ปฏิบัติงานต7องเข7าใจใน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานอยHางถูกต7อง 
นอกเหนือจากการมีความรู7 ความเข7าใจในระเบียบ และกฎหมายตHาง ๆ ที่กำหนดไว7แล7ว เพื่อให7มีความเป_น
มาตรฐานเดียวกัน และเข7าใจในแนวทางเดียวกัน ควรดำเนินการอะไรกHอนและหลัง มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
อยHางไร เมื่อใด กับใคร  ดั้งนั้น บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  จึงมีบทบาทสำคัญเป_นอยHางมากท้ัง
ด7านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เป_นฟ]นเฟfองที่มีความรู7ความชำนาญชHวยขับเคลื่อนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให7ประสบผลสำเร็จ นอกจากจะปฏิบัติหน7าที่ที่รับผิดชอบแล7ว  บุคลากรจะต7องปฏิบัติกฎหมาย 
ระเบียบ ข7อบังคับ และนโยบายท่ีเก่ียวข7อง การปฏิบัติงานจะต7องเป_นไปด7วยความระมัดระวัง  
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา พิษณุโลก จึงมุHงพัฒนาองคgกรไปสูHองคgกรแหHงการเรียนรู7 โดย
สนับสนุนให7เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู7รHวมกัน รวบรวมความรู7ท่ีกระจายอยูHในตัวของบุคคล ถHายทอดเป_นแนว
ปฏิบัติท่ีดี เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยมีจุดมุHงหมายเพ่ือพัฒนาความรู7 และ นำความรู7น้ันไปใช7ให7
เกิดประโยชนg  เพ่ือให7บุคลากรได7มีแนวปฏิบัติท่ีดี ในเร่ือง “แนวทางการปฏิบัติการเบิก – จHายเงินของงานคลัง
และพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา พิษณุโลก”  สามารถทำให7ผู7ใช7บริการได7ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติได7อยHางถูกต7อง ครบถ7วน และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป_นการมุHงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให7เกิดการ
เรียนรู7 มีความคลHองตัวในการทำงาน และเกิดความพึงพอใจในการทำงานมากท่ีสุด 
วัตถุประสงคQ 

1)  เพ่ือให7บุคลากรได7แลกเปล่ียนเรียนรู7แนวทางการปฏิบัติการเบิก – จHาย เงินของงานคลังและพัสดุ   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  พิษณุโลก   

2)  เพ่ือให7บุคลากรได7แนวทางทางการปฏิบัติการเบิก – จHาย เงินของงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  พิษณุโลก   

 

เปRาหมาย KM (Desired State) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา พิษณุโลก 
      เปcาหมาย KM ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดำเนินการประกอบด7วย 

1) สนับสนุนการจัดทำคูHมือปฏิบัติงาน หรือการสร7าง รวบรวม แลกเปล่ียนและถHายทอดความรู7เพ่ือ
ประโยชนgตHอการนำมาใช7ซ้ำ ตHอยอด หรือเป_นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2)  การสนับสนุนสHงเสริมให7บุคลากร ได7รับการพัฒนาศักยภาพด7านตHาง ๆ มีสHวนรHวมในการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอยHางเข7มแข็งและตHอเน่ือง และมีสHวนรHวมในการแลกเปล่ียนองคgกรความรู7แกHเพ่ือน
รHวมงาน 
 3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา พิษณุโลกเป_นองคgกรแหHงการเรียนรู7 สHงเสริมการยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และการสร7างขวัญและกำลังใจแกHผู7ปฏิบัติงาน 
 
6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

1.ดำเนินการแตHงต้ังคณะกรรมการจัดการองคgความรู7ด7านการบริหารจัดการ 
2.จัดประชุมคณะกรรมการจัดการองคgความรู7 เพ่ือกำหนดประเด็นความรู7และเปcาหมาย 

ของการจัดการความรู7ที่สอดคล7อง กับแผนกลยุทธgของสถาบัน ที่ครอบคลุมพันธกิจด7านการผลิตบัณฑิต ด7าน
การวิจัย และด7านการบริหารจัดการ บุคลากรที ่เกี ่ยวข7องในการกำหนดประเด็นความรู 7 ประกอบด7วย 
ข7าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา,  พนักงานราชการ, ลูกจ7างประจำ 
และ ลูกจ7างชั ่วคราว จากการระดมความคิดสามารถกำหนดประเด็นความรู7 ด7านการบริหารจัดการ คือ  
เทคนิคและวิธีการสร7างความเข7าใจการให7บริการแกHผู7รับบริการให7เกิดประสิทธิภาพตHอองคgกร  และรHวมกัน
จัดทำแผนการจัดการองคgความรู7 (KM Action Plan) 
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3.ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว7 โดยจัดให7มีการประชุมวางแผนการสร7างและแสวงหาความรู7
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู7 จำนวน 6 ครั้ง ตHอป{ ซึ่งกำหนดให7มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู7รHวมกัน เดือนละ 2 
คร้ัง ทุกวันพุธ สัปดาหgท่ี 1 และ 2 ของเดือน เวลา 15.00 – 16.00 น. 

4.กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู7รHวมกัน ประกอบด7วย คุณอำนวย เป_น 
ผู7คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู7 โดยต7องเช่ือมโยงระหวHางผู7ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู7บริหาร 
(“คุณเอื้อ”) และ “คุณลิขิต” คือผู7ที่ทำหน7าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู7  ซึ่งกำหนดระยะเวลาการ
แลกเปล่ียนคนละ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เวลา 3 นาที คร้ังท่ี 2 เวลา 1 นาที 

5.ดำเนินการสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู7 และนำไปลงในเว็บไซตg KM RMUTL ของสายสนับสนุน 
6.คณะกรรมการจัดการองคgความรู7 นำองคgความรู7ที่ได7จากการระดมความคิดมากลั่นกรองให7เป_น

หมวดหมูHเดียวกัน ปรับปรุงภาษาหรือการใช7คำพูดให7อยูHในรูปแบบเดียวกัน เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการ
ส่ือสารให7มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.คณะกรรมการแตHละงานดำเนินการจัดทำกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให7เกิดการสื่อสารกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการให7มีความเข7าใจงHาย ถูกต7อง และรวดเร็ว เชHน การจัดทำ Flow 
chart การจัดทำเอกสารตัวอยHาง การจัดทำคูHมือการปฏิบัติงาน  เป_นต7น 

8.ดำเนินการทดลองใช7กับบุคลากรภายในหนHวยงาน มทร.ล7านนา พิษณุโลก โดยประชาสัมพันธg 
ทาง  Online เชHน ไลนgขHาวสาร มทร.ล7านนา  พิษณุโลก เว็บไซตg มทร.ล7านนา พิษณุโลก และแจ7งเวียนหนังสือ
ไปยังหนHวยงานท่ีเก่ียวข7อง 

9.นำข7อเสนอแนะ หรือป]ญหาที่ได7รับจากบุคลากรที่ได7ปฏิบัติงานตาม Flow Chart หรือ คูHมือ มา
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการส่ือสารให7มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด&านตiาง ๆ ได&แกi เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได&รับ การเปLนแบบอยiางที่ดี
ให&กับหนiวยงานตiาง ๆ ฯลฯ 

7.2 เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรทุกหนHวยงานมีการนำองคgความรู7ด7านแนวทางการปฏิบัติการเบิก – จHาย เงินของ งานคลัง

และพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  พิษณุโลก ไปปฏิบัติได7ถูกต7องตามระเบียบ 
           2) มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู7ครบ 7 ขั้นตอน (บHงชี้ความรู7,สร7างแสวงหาความรู7,
จัดการให7เป_นระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรู7,การเข7าถึงความรู7,การแบHงป]นแลกเปล่ียนเรียนรู7,การเรียนรู7) 

3)มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช7ประโยชนgในการปฏิบัติงาน 
7.1 เชิงปริมาณ 

1) ความถูกต7องและครบถ7วนของการใช7บริการการเบิกจHายเงินงานคลังและพัสดุ ไมHน7อยกวHา 
ร7อยละ 80 
        2) ได7แนวทางการปฏิบัติการเบิก – จHายเงิน ของงานคลังและพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล7านนา พิษณุโลก จำนวนไมHน7อยกวHา 1 เร่ือง     
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8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
การดำเนินงานในการจัดการความรู7ตาม KM action plan ท่ีดำเนินงานมาจนประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคgและตัวช้ีวัดน้ัน ได7รับการสนับสนุนในการดำเนินงานจากสHวนงาน บุคคล หลายด7าน โดยท้ังน้ีมี
ป]จจัยท่ีทำให7ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในคร้ังน้ีท่ีสำคัญ คือ  
 1. ผู7ปฏิบัติงานในการให7บริการคือ บุคลากรสายสนับสนุน มีความพร7อมและความต้ังใจท่ีจะนำ
ประสบการณgการทำงานมาพัฒนาการให7บริการอยHางตHอเน่ือง 
 2. การมีสHวนรHวมของบุคลากรท่ีมีสHวนเก่ียวข7องในทุกฝçาย 

3. ผู7บริหารให7ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานในการให7บริการ 
 4. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตgใช7อยHางเหมาะสม 
 5. มีผู7เช่ียวชาญให7ความชHวยเหลือช้ีแนะในการจัดทำการจัดการความรู7 
 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตiอไป 
     1. สถานการณgการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให7กระบวนการในการจัดการ
ความรู7ต7องปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงานให7เหมาะสมและสอดคล7องกับสถานการณg 
  2. สายสนับสนุนควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู7ทุกกลุHมงานเพ่ือจะได7พัฒนาความรู7และทักษะ
ประสบการณgของแตHละกลุHมงานเป_นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการประสานงานภายในหน2วยงาน”  

 
1. เจ&าของผลงาน ฝ#ายบริหารและแผนยุทธศาสตร5 
2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด<านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด<านการวิจัย 

R  ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
การประสานงานท่ีดีเปIนสJวนสำคัญท่ีจะทำให<ได<ผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเปIนไปตาม

ข<อกำหนด ประหยัด เวลา และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยกJอนการประสานงาน ควรกำหนดความ
ต<องการให<แนJชัดวJาจะประสานงานให<เกิดอะไรหรือเปIน อยJางไร หรือจะทำให<ได<ผลรับอยJางไร เพราะหากไมJมี
วัตถุประสงค5ท่ีชัดเจนก็อาจจะประสานงานไปผิดจากท่ีควรจะเปIน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประสานงานเพ่ือให<การ
ดำเนินงานมีความสะดวกราบร่ืนไมJเกิดปYญหา ข<อขัดแย<ง, เพ่ือใช<เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หนJวยงาน, เพ่ือชJวยให<การดำเนินการเปIนไปตามแผน ทำให<มีการวางแผนอยJางละเอียดรอบคอบ และเพ่ือ
ตรวจสอบอุปสรรคและสภาพปYญหา เปIนต<น สำหรับงานท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน จะต<องทำให<
ผู<เก่ียวข<องทุกฝ#ายได<รับรู<มีความเข<าใจในกระบวนการหรือข้ันตอนปฏิบัติ เพ่ือการปฏิบัติได<ถูกต<อง เปIน
มาตรฐานเดียวกัน ประหยัดเวลา ลดข<อขัดแย<งในการทำงาน เพ่ิมผลสำเร็จของงาน เพ่ือให<เกิดผลสำเร็จลุลJวง
ตามวัตถุประสงค5ของงานได< 

การรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักของสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5  
ไว<เปIนลายลักษณ5อักษรในรูปแบบคูJมือการทำงาน (Work Instruction) สำหรับเปIนเคร่ืองมือในการติดตJอ
ประสานงาน โดยการอธิบายกระบวนการในรูปแบบผังงาน (Flowchart) ชJวยให<ผู<ปฏิบัติงาน ผู<มีสJวนได<สJวน
เสียหรือผู< ท่ี มีสJวนเก่ียวข<องอ่ืน ๆ ได<ทราบและเข<าใจในกระบวนการดำเนินงานและรายละเอียด 
ตJาง ๆ ได<แกJ ในแตJละกระบวนการมีข้ันตอนดำเนินการอยJางไร ผู<ท่ีเก่ียวข<องในแตJละข้ันตอนมีใครบ<าง เอกสาร
และส่ิงท่ีต<องจำเปIนต<องใช<มีอะไรบ<าง รวมถึงหากพบข<อผิดพลาดหรือข<อสงสัยในแตJละข้ันตอนจะมีวิธีปฏิบัติ
อยJางไร อีกท้ังชJวยให<บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได< ท้ังน้ี เพ่ือให<เกิดสำเร็จลุลJวงตามวัตถุประสงค5ของ
งานตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
การประสานงานในท่ีน้ี หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทำงาน เพ่ือให<งานและเจ<าหน<าท่ีฝ#ายตJาง ๆ 

รJวมมือปฏิบัติงานเปIนน้ำหน่ึงใจเดียว ไมJทำให<งานซ้ำซ<อน ขัดแย<ง หรือเหล่ือมล้ำกัน ท้ังน้ีเพ่ือให<งานดำเนินไป
อยJาง ราบร่ืน สอดคล<องกับวัตถุประสงค5และนโยบายขององค5การ อยJางสมานฉันท5และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
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ประสานงานท่ีดีภายในหนJวยงานน้ันมีความสำคัญไมJน<อยไปกวJาปYจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงการจัดระบบการประสานงานท่ี
ดีภายในหนJวยงาน จะสJงผลถึงประสิทธิภาพของงานด<วยเชJนกัน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 ได<เล็งเห็นความสำคัญของความสำคัญของการประสานงานท่ีดี
ภายในหนJวยงาน จึงได<กำหนดประเด็นความรู<ท่ีจำเปIน เร่ือง “เทคนิคการประสานงานภายในหนJวยงาน” โดย
รวบรวมข้ันตอนการดำเนินงานหลักของสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 ไว<เปIนลายลักษณ5
อักษรในรูปแบบของคูJ มือการทำงาน (Work Instruction) สำหรับให< บุคลากรสายสนับสนุนใช< เปIน 
แนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสามารถชJวยให<บุคลากรมีความเข<าใจในกระบวนการทำงาน สามารถปฏิบัติงาน
ด<วยความราบร่ืน รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดข<อขัดแย<งในการทำงาน เพ่ิมผลสำเร็จของงาน สามารถแก<ไข
ปYญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทำงาน เปIนเคร่ืองมือท่ีชJวยให<บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได< เพ่ือให<
เกิดผลสำเร็จลุลJวงตามวัตถุประสงค5ของงานได<  

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
Work Instruction (WI) เปIนเอกสารอธิบายวิธีปฏิบัติงานท่ีจะกลJาวถึงข้ันตอนการทำงานแตJละ

ข้ันตอนอยJางละเอียด มีไว<สำหรับเปIนแนวทางให<บุคลากรท่ีต<องปฏิบัติงานน้ัน ๆ สามารถปฏิบัติงานได<ตาม
ข้ันตอนได<อยJางถูกต<อง และทําให<ผู<อ่ืนสามารถเข<าใจและปฏิบัติตามได<โดยงJาย ซ่ึงมีรูปแบบท่ีไมJแนJนอนอาจ
ประกอบด<วย Flowchart คำอธิบายวิธีทำงานทีละข้ันตอน จะแสดงวิธีทํา Step by step หรืออาจมีรูปภาพ
ประกอบ  

ในท่ีน้ีจะหมายถึง Work Instruction (WI) แสดงข้ันตอนการดำเนินงานหลักของสำนักงานคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 โดยใช< Flowchart ประกอบคำอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แตJละข้ันตอน โดยไมJมีรูปภาพประกอบ ซ่ึงคูJมือการทำงาน (Work Instruction) ของสำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 จะรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานจากผู<ปฏิบัติงานเพ่ือให<ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานจริง ประกอบด<วย 

สJวนท่ี 1 บทนำ จะกลJาวถึงความสำคัญและความเปIนมาของการจัดทำคูJมือการทำงาน (Work 
Instruction) รวมถึงขอบเขต วัตถุประสงค5 และประโยชน5ท่ีจะได<รับ  

สJวนท่ี 2 ข<อมูลท่ัวไปของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 จะกลJาวถึงบทบาทและภาระงานของ
คณะโครงสร<างการบริหารงาน โครงสร<างสำนักงานคณบดีฯ  

สJวนท่ี 3  ภาระงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักของแตJละฝ#ายในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 ได<แกJ ฝ#ายบริหารและแผนยุทธศาสตร5, ฝ#ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ
ฝ#ายวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอ 2 สJวน ได<แกJ 

3.1) ภาระงาน เพ่ือให<ทราบวJาภาระงานใด ใครเปIนผู<รับผิดชอบ และจะสามารถติดตJอ
ผู<รับผิดชอบภาระงานแตJละเร่ืองได<อยJางไร ประกอบด<วย  

- ภาระงาน แสดง ภาระงานของบุคลากรเปIนรายบุคคล  
- ผู<รับผิดชอบ แสดง บุคลากรผู<รับผิดชอบในแตJละภาระงาน 
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- ตำแหน+ง แสดง ตำแหนJงงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบแตJละภาระงาน 
- สถานท่ีติดต+อ แสดง ห<องทำงานของบุคลากร เพ่ือให<ผู<ใช<ทราบสถานท่ีปฏิบัติงาน

ของบุคลากรผู<รับผิดชอบภาระงานแตJละเร่ือง  
- เบอร7โทรภายใน แสดง เบอร5โทรศัพท5ติดตJอภายใน ท่ีสามารถติดตJอบุคลากร

ผู<รับผิดชอบภาระงาแตJละเร่ือง 
ตัวอยJางภาระงานในคูJมือการทำงาน (Work Instruction) ของสำนักงานคณบดี คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5  
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3.2) มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด<วย  
- งาน แสดง ช่ืองานท่ีจะอธิบายวิธีปฏิบัติงาน 
- ควบคุมโดย แสดง หนJวยงานท่ีทำหน<าท่ีควบคุมกระบวนการทำงานน้ัน ๆ ในท่ีน้ี

หมายถึง ฝ#ายบริหารและแผนยุทธศาสตร5 หรือฝ#ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หรือฝ#ายวิจัยและบริการวิชาการ หรือสJวนงานอ่ืน ๆ ท่ีทำหน<าท่ีควบคุมกระบวนงาน
น้ัน ๆ  

- ผูHรับผิดชอบ แสดง ผู<ท่ีเก่ียวข<องในแตJละข้ันตอนของกระบวนงานน้ัน 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) แสดง วิธีการปฏิบัติงานเปIนข้ันตอน โดยใช<

สัญลักษณ5 ตามลำดับต้ังแตJตนจนจบ  
- ข้ันตอน/วิธีการทำงาน แสดง คำบรรยายรายละเอียดการปฏิบัติงานแตJละข้ันตอน

ตามลำดับต้ังแตJต<นจนจบ 
- เอกสารท่ีเก่ียวขHอง แสดง รายการหนังสือราชการ, แบบฟอร5ม หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข<องกับการดำเนินงานในแตJละข้ันตอน ตามลำดับต้ังแตJต<นจนจบ ซ่ึงในแตJละ
ข้ันตอนอาจจะมีเอกสารท่ีเก่ียวข<องหลายรายการ เหมือนหรือตJางกันออกไป 

ตัวอยJางมาตรฐานข้ันตอนปฏิบัติงาน ในคูJมือการทำงาน (Work Instruction) ของ
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5  
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี
ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 มีคูJมือการทำงาน (Work Instruction) เปIนลายลักษณ5อักษร 
สำหรับให<บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดได<ใช<อ<างองในการปฏิบัติงาน 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 ได<ปรับปรุง
ข้ันตอนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให<เปIนปYจจุบันน 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 มีความเข<าใจในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน สามารถคาดการณ5หรือวางแผนการดำเนินงานแตJละงาน เพ่ือให<งานน้ัน ๆ สำเร็จลุลJวงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด รวมถึงลดข<อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปÇองกันข<อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได<  

7.3 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 สามารถให<คำแนะนำเก่ียวกับ
กระบวนการทำงานให<ผู<เก่ียวข<องในงานน้ัน ๆ แกJเพ่ือนรJวมงาน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา หรือผู<มีสJวน
เก่ียวข<องอ่ืน ๆ ได<  

8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
8.1 บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 มีความ

กระตือรือร<นในการรวบรวมข<อมูลเพ่ือจัดทำคูJมือการทำงาน (Work Instruction) เปIนอยJางดี 
8.2 บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 ให<ความรJวมมือในการนำคูJมือ

การทำงาน (Work Instruction) ไปใช<อ<างอิงเพ่ือเปIนแนวทางในการปฏิบัติงาน และทำการวัดและประเมินผล
การใช<คูJมือการทำงาน (Work Instruction)  

9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
การนำเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในคูJมือการทำงาน (Work Instruction) ไมJเปIนรูปแบบเดียวกัน 

ดังน้ัน ควรจะนำเสนอในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และครอบคลุมทุกงานในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร5 และปรับปรุงเปIนคูJมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับสมบูรณ5  
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู& 
องคQความรู&ท่ีจำเปLนเร่ือง “เทคนิคการประสานงานในหน\วยงาน”  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการเขียนแบบประเมินค2างาน ตำแหน2งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ” 
 
1. เจ&าของผลงาน : กลุ&มงานบริหารงานท่ัวไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สังกัด : คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ดEานการผลิตบัณฑิต 
   £  ดEานการวิจัย 

R  ดEานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 การจัดการความรูEตามแผนการจัดการความรูE ประจำปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดEกำหนดหัวขEอการจัดการความรูE : การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร?และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ประเด็น คือ “เทคนิคการเขียนแบบประเมินค&างาน ตำแหน&ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ” โดยมุ&งเนEนใหEผูEบริหารและบุคลากรมีส&วนร&วมใน
การจัดการความรูE และดำเนินการตามแผนการจัดการความรูE ทำใหEเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูEร&วมกันภายในคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปล่ียนเรียนรูEกับผูEมีความรูEและประสบการณ? ตลอดจนแลกเปล่ียน
เรียนรูEกับบุคคลภายนอกหน&วยงาน  ซึ่งเปdนองค?ความรูEที ่สามารถพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใน
หน&วยงาน เพ่ือใหEเกิดองค?ความรูEใหม& ๆ และมีการรวบรวมจัดเก็บองค?ความรูE เพ่ือนำไปเผยแพร&หรือนำไปใชEในการ
ปฏิบัติงานไดEอย&างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินกิจกรรม ทำใหEไดEผลการจัดการความรูE เกิดผลผลิตและองค?
ความรูEท่ีเกิดข้ึน  

๕. ความเปDนมา (ปgญหา วัตถุประสงค? เปhาหมาย) 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน&งและการแต&งตั้งขEาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหEดำรงตำแหน&งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แกEไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ไดEกำหนด
หลักเกณฑ?และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนระดับตำแหน&งสูงขึ้น ตEองยึดหลักการวิเคราะห?ภารกิจของ
หน&วยงาน เพื่อพิจารณากำหนดระดับตำแหน&งและจำนวนตำแหน&งที่เหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ&งยากของงานในตำแหน&งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะตEองกำหนด
ตำแหน&งเปdนระดับสูงขึ้นอีก อีกทั้งยังตEองพิจารณาถึงความรับผิดชอบในการกำกับ ตรวจสอบและระดับการ
ตัดสินใจของแต&ละตำแหน&ง และตEองเปdนตำแหน&งตามที่กำหนดไวEในมาตรฐานการจำแนกตำแหน&งขEาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีความสอดคลEองกับกรอบของตำแหน&งและแผนพัฒนากำลังคนที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด 
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 การประเมินค&างานเพื่อกำหนดตำแหน&งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยีการเกษตร เปdนการประเมินคุณภาพงานของตำแหน&ง โดยนำงานมาวิเคราะห? ลักษณะหนEาที่ ความ
รับผิดชอบ เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ&งยากซับซEอนของงาน การกำกับตรวจสอบ การตัดสินใจของงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของภาระงานในปgจจุบัน โดยพิจารณาจากการทำงานจริงในตำแหน&งนั้น ๆ เปรียบเทียบกันภายใตE
องค?ประกอบท่ีเปdนตัววัดหลักในการประเมินค&างาน เพ่ือกำหนดระดับตำแหน&งท่ีมีความเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา ไดEดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน&งและการแต&งต้ัง
บุคลากรสายสนับสนุนใหEดำรงตำแหน&งสูงขึ้น โดยมีการออกขEอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว&าดEวยการกำหนดระดับ
ตำแหน&งและการแต&งตั้งขEาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหEดำรงตำแหน&งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื ่อง หลักเกณฑ?การประเมินเพื ่อแต&งตั ้งบุคคลใหEดำรงตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562 เพื่อเปdนแนวทาง หลักเกณฑ? วิธีการ
ประเมินค&างาน เพ่ือกำหนดระดับตำแหน&ง ก&อนดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ใหEดำรงตำแหน&งสูงข้ึน 
 จากความสำคัญและเหตุผลในการวิเคราะห?ค&างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน&งที่สูงขั้น ที่กล&าวมาขEางตEน 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา มีนโยบายใหEบุคลากรสายสนับสนุนมีเสEนทางเติบโตในอาชีพ 
จึงเปdนเหตุผลสำคัญที่กลุ&มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึง
เปdนหน&วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะ เช&น งานขอกำหนดตำแหน&งทางวิชาการของสายวิชาการ 
การเลื่อนเงินเดือน  งานสรรหาบรรจุแต&งตั้ง เปdนตEน เพื่อเปdนแนวทางในการดำเนินการวิเคราะห?ค&างานเพ่ือ
กำหนดระดับตำแหน&งสูงขึ้น แนวปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการ จึงไดEมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการเขียน
แบบประเมินค&างาน ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อใหEบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะ เกิดความเขEาใจและสามารถดำเนินการวิเคราะห?ค&างานเพื่อขอกำหนดตำแหน&งที่สูงขึ้น รวมท้ัง
เตรียมความพรEอมท่ีจะขอกำหนดตำแหน&งสูงข้ึนไดE 

วัตถุประสงคF 
1) เพื่อเปdนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห?ค&างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน&งสูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา 

2) เพื ่อเปdนแหล&งเรียนรู Eเกี ่ยวกับการดำเนินการวิเคราะห?ค&างานเพื ่อกำหนดตำแหน&งสูงขึ ้น ของ
ผูEปฏิบัติงาน 

กลุGมเปHาหมายของผู&เข&ารGวมโครงการ 
1) ผูEบริหารในคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 1 คน 
2) บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 17 คน 
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 เปHาหมาย 
1) บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรูE ความเขEาใจเกี่ยวกับ

แนวทางดำเนินการวิเคราะห?ค&างานเพ่ือกำหนดระดับตำแหน&งสูงข้ึน ท่ีเปdนไปในทิศทางเดียวกัน 
2) มีการจัดทำแบบวิเคราะห?ประเมินค&างานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อกำหนดตำแหน&งสูงข้ึน 

ถูกตEองตามหลักเกณฑ? วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
6. แนวทางปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรูEท่ีใชE) 

6.1 มีการแตGงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู& ดังน้ี 
คณะกรรมการบริหารจัดการความรูE ดEานบริหารสายสนับสนุน ประกอบดEวย 
1. ผูEช&วยศาสตราจารย?สุวิชช? ธนะศานวรคุณ ประธานกรรมการ 
2. นางน้ำฝน สุทธิกุญชร กรรมการ 
3. นางสาววรัญญา กันทะ กรรมการ 
4. นางสาวปวีณ?สุดา บุษยธานินทร? กรรมการ 
5. นางสาวเสาวลักษณ? พรหมมินทร? กรรมการ 
6. นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล กรรมการ 
7. นางสาวภาวิณี คำม&วง กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ แสนเข่ือน กรรมการ 
9. นายสุริยะ พิจารณ? กรรมการ 
10. นายอัครเดช กาบมาลา กรรมการ 
11. นายนคร คำกิติ กรรมการ 
12. นางอุมาพร เจริญธนากุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนEาท่ี 
1) วางแผนสำรวจองค?ความรูE เพื่อพัฒนาต&อยอดองค?ความรูEในการนำไปใชEประโยชน?ตาม

ประเด็นความรูE และเปhาหมายการจัดการความรูEดEานการบริหารสายสนับสนุน 
2) จัดทำแผนการจัดการความรูEดEานการบริหารสายสนับสนุนตามระบบและกระบวนการท่ี

ถูกตEอง 
3) จัดกระบวนการแบ&งปgนและแลกเปลี่ยนเรียนรูEจากความรูE ทักษะของผูEที่มีประสบการณ?

ตรง เพ่ือคEนหาแนวปฏิบัติท่ีดี และเผยแพร&ไปสู&บุคลากรกลุ&มเปhาหมายท่ีกำหนด 
4) ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เสนอต&อผูEบริหารการ

จัดการความรูE 
5) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีผูEบริหารการจัดการความรูEเสนอแนะ 
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6.2 มีการคัดเลือกประเด็นความรู& 
  มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการองค?ความรูE ดEานบริหารสายสนับสนุน เพื่อกำหนดประเด็น

ความรูE โดยคณะกรรมการไดEแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว&าปgจจุบันคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร มี
บุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการ เพียง 1 ราย (จากท้ังหมด ๑๗ ราย คิดเปdนรEอยละ 5.88) จึงเห็นควรใหEมี
การกระตุEนบุคลากรสายสนับสนุนในการเขียนแบบประเมินค&างาน ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อขอกำหนดตำแหน&งที่สูงขึ้น  อีกทั้งยังเปdนการเอื้อประโยชน?ใหEกับบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่จะตEองต&อสัญญาจEางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระยะที่ 2 (จัดส&งเอกสารประเมินค&างาน)  ทั้งน้ี
เพื่อเกิดประโยชน?ต&อตัวบุคลากรสายสนับสนุนและคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดEนำเสนอ
หัวขEอในการพิจารณาคัดเลือก โดยใชEมติที่ประชุม เสียงส&วนใหญ&ในการคัดเลือกประเด็นความรูE ตามเกณฑ?การ
พิจารณาดังน้ี 

(1) สอดคลEองกับเปhาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน? ประเด็นยุทธศาสตร?ของคณะและมหาวิทยาลัย 
(2) เกิดประโยชน?ต&อบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในดEานการขอกำหนดตำแหน&งที่สูงขึ้น และการ

เตรียมความพรEอมต&อสัญญาจEางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ระยะท่ี 2 
6.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู& 

คณะกรรมการจัดการความรู E (KM) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู E เรื ่อง เทคนิคการเขียนแบบ
ประเมินค&างาน ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูEใหE
ทราบถึงความจำเปdนและความกEาวหนEาในอาชีพ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) และเพื่อใชEในการจัดทำเอกสาร
ส&งประกอบการต&อสัญญาจEางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระยะที่ 2 โดยมีกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรูE 
ท้ังหมด 4 คร้ัง ดังน้ี 

    -คร้ังท่ี 1 ในวันศุกร?ท่ี 19 กุมภาพันธ? 2564 
    -คร้ังท่ี 2 ในวันศุกร?ท่ี 19 มีนาคม 2564 
    -คร้ังท่ี 3 ในวันศุกร?ท่ี 16 เมษายน 2564 
    -คร้ังท่ี 4 ในวันศุกร?ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 
6.4 กำหนดกลุGมเปHาหมายในการนำองคFความรู&ไปใช&ประโยชนF 

การกำหนดกลุ&มเปhาหมายการนำไปใชEประโยชน? คือ บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 17 คน 
 

6.5 ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ดEานต&าง ๆ ไดEแก& เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ไดEรับ การเปdนแบบอย&างที่ดี
ใหEกับหน&วยงานต&าง ๆ ฯลฯ) 

เชิงปริมาณ 
(1) ไดEเทคนิคการเขียนแบบประเมินค&างาน ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

ชำนาญการ เพ่ือกำหนดระดับตำแหน&งท่ีสูงข้ึน หรือเพ่ือต&อสัญญาจEาง จำนวน 3 หัวขEอ 
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(2) ไดEแนวปฏิบัติที ่ดีประเด็นองค?ความรู Eในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร?และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไม&นEอยกว&า 1 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ 
(1) ไดEดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรูEครบ 7 ขั้นตอน (บ&งชี้ความรูE,สรEางแสวงหาความรูE,

จัดการใหEเปdนระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรูE,การเขEาถึงความรูE,การแบ&งปgนแลกเปล่ียนเรียนรูE
,การเรียนรูE) 

(2) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชEประโยชน? 
 

6.6 ป[จจุบันความสำเร็จ (สรุปเปdนขEอ ๆ) 
(1) ความร&วมมือของคณะกรรมการการจัดการความรู E (KM) ที ่เขEาร&วมถ&ายทอดประสบการณ? 

ถ&ายทอดความรูE 
(2) การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  เช&น การเก็บรวบรวมขEอมูล การสั่งสมประสบการณ?และการ

แกEไขปgญหา การวิเคราะห?งานและการสังเคราะห?งานอย&างเปdนระบบ 
(3) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเขEาใจในงานของ

ตนเองและของบุคคลอื่นมากขึ้น ทราบจุดแข็ง จุดอ&อน ปgญหา และการแกEไขปgญหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูEซ่ึง
กันและกัน 

(4) เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู Eแนวปฏิบัติที ่ดีประเด็นองค?ความรู Eในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร?และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื ่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค&างาน 
ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 

6.7 ป[ญหาและอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตGอไป 

ปgญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแกEไขและพัฒนา 
1. การใชEแบบฟอร?มในการวิเคราะห?ค&างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ไม&ถ ูกตEองตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื ่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน&ง
แ ล ะ ก า ร แ ต & ง ต ั ้ ง ข E า ร า ช ก า ร พ ล เ ร ื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาใหEดำรงตำแหน&งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 

1. แจEงเรื่องการใชEแบบฟอร?มในการวิเคราะห?ค&า
งานไปยังคณะพื้นที ่ พรEอมทั้งช&องทางในการ
ดาวน?โหลดเอกสารแบบฟอร?มในการวิเคราะห?
ค &างานผ &านหน Eาเว ็บคณะ sat.rmutl.ac.th  
(งานบุคลากร -> การขอกำหนดตำแหน&งท่ี
สูงข้ึน) 

2. การกรอกขEอมูลการประเมินค&างานไม&ครบถEวน 
ถูกตEอง และยังขาดความเขEาในองค?ประกอบการ
วิเคราะห?ค&างาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หนEาที่ความ
รับผิดชอบว&าจำเปdนตEองมีความรู E ความสามารถ
อย&างไร 

2. การใหEความรูEเกี่ยวกับการประเมินค&างานท่ี
ถูกตEอง โดยจัดใหEมีการพิจารณาแบบประเมิน
ค&างาน การทบทวน ปรับแกEไขแบบประเมินค&า
งาน ใหEมีความถูกตEองตามที่กำหนดในหนEาท่ี
มาตรฐานกำหนดตำแหน&งท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
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3. ในการวิเคราะห?ค&างาน ในส&วนของการวิเคราะห?
เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ&งยากซับซEอนของงานท่ี
เปลี ่ยนแปลงไป การบรรยายลักษณะงานหนEาท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยส&วนใหญ& ยัง
ขาดเน ื ้อความท ี ่สำคัญ (Key word) ท ี ่บ & งบอก
ขEอความเกณฑ?ในการประเมินค&างาน 

3. จัดการอบรม หรือส&งบุคลากรเขEาอบรมของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดการใหE
คำปรึกษา พี่เลี้ยงในการดำเนินการวิเคราะห?ค&า
งาน ทั้งตรวจสอบความถูกตEองในการวิเคราะห?
ค&างาน ทั้งรูปแบบในการจัดทำ การใชEขEอความ
เน้ือหาที ่ม ีคำสำคัญ ที ่บ &งบอกเกณฑ?ในการ
ประเม ินค &างาน จากผ ู Eทรงค ุณว ุฒ ิ  และผูE
ดำเนินงาน 

 
 จากปgญหาและอุปสรรคในการเขียนแบบประเมินค&างาน ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชำนาญการ มีขEอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงงาน ดังน้ี 

(1) ควรจัดกิจกรรมที่เปdนการเผยแพร&ประชาสัมพันธ?ในเร่ืองของเทคนิคการเขียนแบบประเมินค&างาน 
ตำแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ อย&างต&อเนื่องสม่ำเสมอ 
เพ่ือเปdนการพัฒนางานและเปdนการดำเนินงานในเชิงรุกมากข้ึน  

(2) ควรมีฐานขEอมูลบันทึกประวัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน&งสูงขึ้น เพื่อบันทึกเปdนขEอมูลขั้นตอน
การเขEาสู&ตำแหน&งต&าง ๆ และสะดวกต&อการสืบคEน 

(3) ควรมีการมอบหมายงานของตำแหน&งที ่สอดคลEองกับมาตรฐานที่กำหนดตำแหน&งที ่ ก.พ.อ. 
กำหนด เพราะบางตำแหน&งลักษณะงานที่ปฏิบัติมีหนEาที ่ความรับผิดชอบไม&สอดคลEองกับ
มาตรฐานกำหนดตำแหน&ง 

 
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการใช,โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการใช,งานในสำนักงาน 

และงานบริการทางการศึกษา” 
 

1. เจ&าของผลงาน  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร4 
2. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล=านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด=านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด=านการวิจัย 

R  ด=านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู= ที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการฝMกอบรมการประยุกต4ใช=ระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานประจำ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป^นการทบทวน
ความรู=และแนะนำเทคนิคการที่เกี่ยวข=องในการทำงานในสำนักงานและงานบริการทางการศึกษาแกbบุคลากร
สายสนับสนุนสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร4 และกลั่นกรององค4ความรู=ท่ีจะเป^นประโยชน4ตbอการทำงาน จำนวน 
๒ เรื่อง คือ เรื่องที่ ๑ การใช=เครื่องมือจดหมายเวียน (Mail Merge) ในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม/หนังสือ
แจ=งเวียน โดยใช=โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป^นประโยชน4ในการสร=างหนังสือที่มี
เนื้อหาเหมือนกัน แตbมีผู=รับจำนวนมาก ทำให=การทำงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเรื่องที่ 2 
การใช=เครื่องมือ Flash Fill ในการเติมข=อความอัตโนมัติ ตามรูปแบบที่กำหนดไว= บนโปรแกรม Microsoft 
Excel ซึ่งเป^นประโยชน4ในการแยกข=อมูลออกจากกัน ซึ่งองค4ความรู=ดังกลbาว บุคลากรในสำนักงานสามารถ
นำไปปฏิบัติงานให=เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดข=อผิดพลาดของเอกสาร และลดระยะเวลาการทำงานได= 
 
5. ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

สำน ักงานคณบด ีคณะคณะว ิศวกรรมศาสตร 4  เป ^นหน bวยงานท ี ่ก bอต ั ้ งข ึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบbงสbวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล=านนา พ.ศ.2550 ลงวันท่ี 
24 เมษายน พ.ศ.2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แหbงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อประสานนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร4 สูbคณะ
วิศวกรรมศาสตร4 6 เขตพื้นที่ 6 สาขา ดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให=เป^นไปตามเปyาหมาย
ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณาจารย4 บุคลากร และ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร4 

การปฏิบัติงานในสำนักงาน ต=องมีการบันทึกข=อมูลเป^นลายลักษณ4อักษร บางงานต=องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับตัวเลข ตัวอักษร และรูปภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกลbาว ต=องมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ4
สำนักงานมาใช=ในการดำเนินงาน เพื่อให=การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปได=อยbางมีประสิทธิภาพและเป^นไป
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ตามเปyาหมายที่วางไว= และป{จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได=เข=ามามีบทบาทและชbวยอำนวยความสะดวกตbอ
การทำงานเป^นอยbางมาก โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Application Software) ที ่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ซอฟต4แวร4ที่มีอยูbมากมายในท=องตลาดได=มีการพัฒนาอยูbตลอดเวลา ดังนั้น บุคลากรในสำนักงาน
สมัยใหมb ต=องเป^นผู=นำความรู=และทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป มีเทคนิคการทำงานมาประยุกต4ใช=ในการ
สนับสนุนการทำงาน เพ่ือลดระยะเวลาการทำงาน กbอให=เกิดการทำงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
 
6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
1. การบ7งชี้ความรู< 

- แต'งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู6 (KM) ด6าน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการประชุมคัดเลือกประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู6 และร'วมกันวางแผนในการ
กำหนดประเด็นความรู6ที่นำมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน'วยงานอย'างเปTนรูปธรรม 

 
ม.ค. – ก.พ. 64 

 

ได6มีการแต'งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู6 (KM) ด6านการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ประกอบด6วย รองคณบดี ผู6ช'วย
คณบดี และบุคลากรผู6ปฏิบัติงาน
ด6านบริหาร ระดับคณะและสาขา 
และประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู6 ร'วมกัน
วางแผนในการกำหนดประเด็น
ความรู6และเปZาหมายของการ
จัดการความรู6 จากการดำเนิน
โครงการฝ]กอบรมการประยุกต^ใช6
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานประจำ 

2. การสร<างและแสวงหาความรู< 
- ภายในหน'วยงาน 
- ภายนอกหน'วยงาน 

มี.ค. – ก.ค. 64 สำนักงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร^ ได6จัดโครงการ
ดังกล'าวขึ้นในเดือนกรกฎาคม 
2564 โดยเชิญวิทยากรผู6มีความรู6
และผ'านการรับรอง 
Microsoft Office Specialist 
Expert มาทบทวนความรู6และ
แนะนำเทคนิคการใช6โปรแกรม 
Microsoft Word และ 
Microsoft Excel ที่เกี่ยวข6องใน
การทำงานในสำนักงานและงาน
บริการทางการศึกษาแก'บุคลากร
สายสนับสนุนสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร^ 
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
3. การจัดความรู<ให<เปBนระบบ 

- นำความรู6ที่ได6รับแลกเปลี่ยนเรียนรู6มาทบทวนเปTน
องค^ความรู6 
- จัดทำคลังความรู6และทะเบียนความรู6 
- คณะกรรมการดำเนินการช'วยกันสรุปประเด็น 

ส.ค. 64 คณะกรรมการจัดการความรู6จาก
โครงการฝ]กอบรม และสรุปองค^
ความรู6 และกลั่นกรององค^ความรู6
ที่จะเปTนประโยชน^ต'อการทำงาน 
สามารถลดระยะเวลาการทำงาน  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู< 
- ปรับปรุงเนื้อหาให6มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกลั่นกรองความรู6จากการ แลกเปลี่ยนรู6
ให6เปTนรูปแบบเอกสาร  

ส.ค. 64 ดำเนินการสรุปประเด็นองค^
ความรู6ที่ได6จำนวน ๒ เรื่อง คือ 
เรื่องที่ ๑ การใช6เครื่องมือจดหมาย
เวียน (Mail Merge) ในการจัดทำ
หนังสือเชิญประชุม/หนังสือแจ6ง
เวียน โดยใช6โปรแกรม Microsoft 
Word และ Microsoft Excel 
เปTนประโยชน^ในการสร6างหนังสือ
ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน แต'มีผู6รับ
จำนวนมาก ทำให6การทำงานเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเรื่องที่ 2 การใช6
เครื่องมือ Flash Fill ในการเติม
ข6อความอัตโนมัติ ตามรูปแบบที่
กำหนดไว6 บนโปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งเปTน
ประโยชน^ในการแยกข6อมูลออก
จากกัน 

5. การเข<าถึงความรู< 
- เผยแพร'ผ'าน Website 
- กิจกรรมถ'ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู6แนวทาง
ปฏิบัติที่ด ี

ก.ย. 64 เผยแพร'ผ'าน Website : 
www.engineering.rmutl.ac.th 
 

6. การเรียนรู6 
- การนำความรู6มาปรับใช6ในการปฏิบัติงาน 
 

 บุคลากรของคณะสามารถนำองค^
ความรู6จากการอย'างเปTนระบบไป
ใช6ในการปฏิบัติงานเพื่อเปTน
มาตรฐานเดียวกัน 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี
ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

องค4ความรู =เทคนิคการใช=โปรแกรม Microsoft Office สามารถนำไปใช=ประโยชน4ตbอการทำงาน                    
ไมbเพียงแตbในสำนักงานและงานบริการทางการศึกษาเทbานั้น บุคลากรสายวิชาการก็สามารถนำไปใช=ประโยชน4
ได= เพ่ือเป̂นการเผยแพรbองค4ความรู= จึงได=นำเสนอผbานเว็บไซต4คณะ www.engineering.rmutl.ac.th 
 
8. ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
 8.1 การกำหนดประเด็นการจัดการความรู=ในการปฏิบัติงาน และป{ญหาและอุปสรรคจริงในการทำงาน 

8.1 บุคลากรได=ทบทวนความรู=และเทคนิคใช=งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel 
  
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
 บุคลากรที่มีคุณภาพต=องมีการพัฒนาตนเองอยbางตbอเนื่อง ฝMกอบรมความรู=เพิ่มเติม เนื่องจากป{จจุบัน
ระบบการทำงานในยุควิถีใหมb ต=องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้น การที่จะพัฒนาการทำงานให=
รวดเร็ว หนbวยงานจะต=องมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยbางตbอเน่ืองด=วย 
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สรุปองค4ความรู=และกลั่นกรององค4ความรู=ที่จะเป^นประโยชน4ตbอการทำงาน สามารถลดระยะเวลาการทำงาน 
จำนวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 

๑. การใช=เครื่องมือจดหมายเวียน (Mail Merge) ในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม/หนังสือแจ=งเวียน 
โดยใช=โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป^นประโยชน4ในการสร=างหนังสือที ่มีเนื ้อหา
เหมือนกัน แตbมีผู=รับจำนวนมาก ทำให=การทำงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยยกตัวอยbาง
ข้ันตอนการสร=าง Mail Merge ในหนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 

1.1 จัดทำข=อมูลช่ือและตำแหนbงของผู=รับหนังสือ ด=วยโปรแกรม Microsoft Excel 
1.2 จัดทำรbางหนังสือเชิญประชุม ด=วยโปรแกรม Microsoft Word 
1.3 ไปท่ี Mailings > Select Recipients > Use an Existing List ( เลือกรายช่ือจากฐานข=อมูลท่ีมี) 
1.4 เลือก File Excel ท่ีเก็บรายช่ือ หรือรายการข=อมูลท่ีต=องการใช= ตามข=อ 1.1 
1.5 เลือก Sheet ใน File Excel ท่ีเปâดวbาต=องการ ใช= Sheet ใดเป̂นฐานข=อมูล 
1.6 เลือกตำแหนbงที่ต=องการ ให=รายการสร=างเองอัตโนมัติ แล=วไปที่ Insert Merge Field > คลิก

ท่ี Field ท่ีต=องการ  
1.7 Insert Merge Field ตามท่ีต=องการ แล=วคลิก Preview Result เพ่ือดูผลลัพธ4 
1.8 คลิกเล่ือนคลิกลูกศรหลังเลข 1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต=องทีละรายการ  
1.9 เม่ือตรวจสอบความถูกต=องของหนังสือเรียบร=อยแล=ว สามารถคลิกท่ี Finish & Merge (เสร็จ) 

หรือ Edit Individual Documents (สร=าง File ใหมb โดยมีทุกรายการตามฐานข=อมูลใน 
Excel) หรือ Print Documents (สั่งพิมพ4โดยเลือกรายการท่ีจะพิมพ4ได=) หรือ Send Email 
Messages  

2. การใช=เครื่องมือ Flash Fill ในการเติมข=อความอัตโนมัติ ตามรูปแบบที่กำหนดไว= บนโปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งเป^นประโยชน4ในการแยกข=อมูลออกจากกัน โดยยกตัวอยbาง การแยกชื่อจริง-นามสกุล 
ออกจากกัน ดังน้ี 

2.1 ทำการพิมพ4 ข=อความลงไปกbอน ให=ถูกต=อง 
2.2 คลิกเมาส4ไว=ที ่ Cell ที่เราพิมพ4ข=อความ ที่เราตั้งเป^นตัวอยbาง > คลิก Tab : Data > คลิก 

Flash Fill (CTRL + E) ก็จะได=ข=อมูลตามท่ีต=องการ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การเขียนแบบประเมินค0างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน0งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาปGตยกรรมศาสตรH 
 

1. เจ&าของผลงาน สำนักงานคณบดี  คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร:  
2. สังกัด  คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ดAานการผลิตบัณฑิต 
   £  ดAานการวิจัย 

R  ดAานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

   การเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนIงที ่สูงขึ ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ซึ่งมีองค:ความรูAที่จำเปRนตIอการปฏิบัติราชการ องค:ความรูA
ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสูIแนวทางกำหนดระดับตำแหนIงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ใชAเปRนเครื่องมือในการพัฒนางาน  เพิ่มประสิทธิภาพใหAมีความกAาวหนAา ซึ่งคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรม
ศาสตร: ไดAเล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปRนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนา
งาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูAภายในหนIวยงาน เพื่อใหAบรรลุเปZาหมายและบัง
เกิดผลตIอการปฏิบัติดAานพัฒนาองค:กร ซึ่งไดAมีการกำหนดประเด็นเรื่องแนวทางการเขียนแบบประเมินคIางาน
และผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนIงที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนจากการ คAนหาความรูA การสรAางและ
แสวงหาความรูA การจัดความรูAใหAเปRนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรูA การเขAาถึงความรูA การ
แบIงป7นแลกเปล่ียนเรียนรูA และการเรียนรูAและไดAแนวปฏิบัติท่ีดี    

   การประเมินคIางาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณคIางานของตำแหนIง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกัน
ภายใตAองค:ประกอบท่ีเปRนตัววัดหลักเพ่ือตีคIางาน โดยมีผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติไดAผลผลิตตามเปZาหมายและ
เกิดผลลัพธ:ตรงตามวัตถุประสงค: รวมท้ังสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสIงเสริมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อหลIอหลอมคIานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค: รวมถึงผลงานประเภทตIาง ๆ อาทิ
เชIน คูIมือปฏิบัติงานหลัก ที่เปRนเอกสารแสดงถึงเสAนทางการทำงานในงานหลักของตำแหนIง ตั้งแตIจุดเริ่มตAนจน
สิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตIาง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฏ ระเบียบท่ี
เกี ่ยวขAองในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกAไขป7ญหาและขAอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ซึ ่งตAองใชA
ประกอบการปฏิบัติงานมาแลAว และตAองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  
ผลงานประเภทเชิงวิเคราะห:  ที่แสดงถึงผลงานที่แยกแยะองค:ประกอบตIาง ๆ เพื่อใหAเกิดความรูAความเขAาใจใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งเปRนประโยชน:ตIองานของหนIวยงานหรือสถาบันอุดศึกษา  รวมทั้งผลงานเชิงสังเคราะห:ที่แสดง
การรวบรวมเนื้อหาสาระตIาง ๆ หรือองค:ประกอบตIางๆ เขAาดAวยกัน โดยตAองอาศัยความคิดสรAางสรรค:ในการ
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สรAางรูปแบบหรือโครงสรAางเบ้ืองตAน เพื่อใหAเกิดแนวทางหรือเทคนิคการใหมIในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเปRนประโยชน:ตIอ
งานของคณะหรือมหาวิทยาลัย  

 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา มีเปZาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูIองค:กรแหIง

การเรียนรูAโดยมีนโยบายท่ีผลักดันใหAมีการจัดการความรูAท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยท่ีตอบวิสัยทัศน:และยุทธศาสตร:ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรูAที่มีอยูIในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถIายทอดไปสูIบุคลากรและ
นำไปปฏิบัติอยIางเปRนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปRนแนวปฏิบัติใหAเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูAและ
ถIายทอดความรูAภายในหนIวยงาน เปRนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการ
จัดการความรูAของหนIวยงาน เพื่อใหAบุคลากรไดAตระหนัก และเขAาใจถึงความสำคัญและประโยชน:ของการ
จัดการความรูAมากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูA เก่ียวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูAกับผูAเชี่ยวชาญ และ
ระหวIางหนIวยงานตลอดจนสามารถนำความรูAที่ไดAรับไปจัดการความรูAในหนIวยงานไดAอยIางเปRนรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชAเปRนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพใหAมี
ความกAาวหนAา นำพามหาวิทยาลัยไปสูIองค:กรแหIงการเรียนรูAตIอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดAเล็งเห็นความสำคัญ
ของ การนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปRนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูAภายในหนIวยงานและพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  

เพื่อใหAบุคลากรไดAตระหนัก และเขAาใจถึงความสำคัญและประโยชน:ของการจัดการความรูAมากขึ้น มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูA เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูAกับผูAเชี่ยวชาญ และระหวIางหนIวยงาน
ตลอดจนสามารถนำความรูAที่ไดAรับไปจัดการความรูAในหนIวยงานไดAอยIางเปRนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมใน
ประเด็นยุทธศาสตร: การเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนIงที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ซึ่งมีองค:ความรูAที่จำเปRนตIอการปฏิบัติราชการ องค:
ความรู AในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสูIแนวทางกำหนดระดับตำแหนIงที ่สูงขึ ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยใชAเปRนเครื่องมือในการพัฒนางาน  เพิ่มประสิทธิภาพใหAมีความกAาวหนAา นำพามหาวิทยาลัยไปสูI
องค:กรแหIงการเรียนรูAตIอไป  ซึ่งคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ไดAเล็งเห็นความสำคัญของ การนำ
กระบวนการจัดการความรูAมาเปRนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
และพัฒนาฐานความรูAภายในหนIวยงาน เพื่อใหAบรรลุเปZาหมายและบังเกิดผลตIอการปฏิบัติดAานพัฒนาองค:กร 
จึงไดAจัดทำโครงการการจัดการความรูAคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: เรื่อง การเขียนแบบประเมิน
คIางานและผลงานเพื ่อกำหนดระดับตำแหนIงท่ีสูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและ
สถาป7ตยกรรมศาสตร: ซึ่งไดAมีการกำหนดประเด็นเรื่องแนวทางการเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพ่ือ
กำหนดระดับตำแหนIงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนจากการ คAนหาความรูA การสรAางและแสวงหาความรูA 
การจัดความรูAใหAเปRนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรูA การเขAาถึงความรูA การแบIงป7นแลกเปลี่ยน
เรียนรูA และการเรียนรูAและไดAแนวปฏิบัติท่ีดี    
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วัตถุประสงคQ  
1. เพ่ือพัฒนาการเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพ่ือกำหนดระดับตำแหนIงท่ีสูงข้ึนของ

สายสนับสนุนคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 
2. เพ่ือสIงเสริมใหAบุคลากรไดAแลกเปล่ียนเรียนรูAเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค:ความรูAในการ

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร:พันธกิจมหาวิทยาลัย  

         กลุTมเปRาหมายผู&เข&ารTวมโครงการ  
1. ผูAบริหารในคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: จำนวน 3 คน  
2. บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 12 คน 

 
       เปRาหมาย  

1. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรูAของคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: และ
บุคลากรสามารถนำความรูAท่ีไดAจากการแลกเปล่ียนเรียนรูAไปพัฒนางานในองค:กรตIอไป 

2.  ไดAแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค:ความรูAในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร: และพันธกิจมหาวิทยาลัย ดAานการจัดการความรูAการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูIแนวทางปฏิบัติท่ี ดีดAานการบริการ ของสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาป7ตยกรรมศาสตร:  

 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& 
          1. มีการแตTงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู& ดังน้ี  

1. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร:และบริหารจัดการความรูAในองค:กร   
       คณะกรรมการประกอบดAวย   
  1. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร:   ประธานกรรมการ   
  2. รองคณบดีฝwายบริหาร                     กรรมการ 
      3. รองคณบดีฝwายวิชาการและกิจการนักศึกษา               กรรมการ 
  4. รองคณบดีฝwายวิจัยและบริการวิชาการ             กรรมการ 
 5. ผูAชIวยคณบดี      กรรมการ 
 6. หัวหนAาสาขาศิลปกรรม     กรรมการ 
 7. หัวหนAาสาขาการออกแบบ    กรรมการ 
 8. หัวหนAาสาขาเทคโนโลยีศิลป}    กรรมการ 
 9. หัวหนAาสาขาสถาป7ตยกรรม    กรรมการ 
 6. หัวหนAาสำนักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ    
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          มีหนAาท่ี  
1. วางแผนการดำเนินงานเพ่ือ เชื่อมโยงเปZาหมายการจัดการความรูAของหนIวยงานใน

สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ใหAเขAากับวิสัยทัศน: และแผนยุทธศาสตร:ของคณะ
ศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 

2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการเผยแพรIความรูAความเขAาใจ เก่ียวกับการจัดการความรูA
จากทฤษฎีไปสูIการปฏิบัติ (Implementation) อยIางเปRนรูปธรรมสอดคลAองกับแผนการ
ดำเนินงาน 

3. บริหารจัดการความรูAในคณะอยIางเปRนระบบ โดยใหAดำเนินการจัดการความรูAท่ีสอดคลAองกับ
แผนการจัดการความรูAของคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 

4. สIงเสริมสนับสนุนใหAเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูAในองค:กรเพ่ือนำความรูAท่ีไดAไปใชAใหAเกิดประโยชน: 
5. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงใหAการบริหารจัดการความรูAในคณะดำเนินไดAยIางมี

ประสิทธิภาพ  
 
2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรูAในองค:กร  
  2.1 คณะกรรมการดำเนินงานดAานวิชาการ ประกอบดAวย   
  1. ผศ.วิทยา  พลวิฑูรย:      ประธานกรรมการ  
  2. ผศ.เกษตร  แกAวภักดี     กรรมการ 
           3.  ผศ.ฐปนนท:  สุวรรณกนิษฐ:      กรรมการ 

           4.  นางสาวรินรดา  สันติอาภรณ:    กรรมการ 

  5.  นางสาวสิริกานต: มีธัญญากร     กรรมการ 
          6.  นายทวีศักด์ิ แสนสงIา     กรรมการ 
  7.  นายวีระพันธ:  บัวเขียว     กรรมการ 
  8 . นางสาวรุจิราพร  แสงปวง     กรรมการ 
  9.  นายจิรพล  ชูโชติ      กรรมการ 
  10.นางสาวนงคราญ  เอราวัณ     กรรมการ 
  11.นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร     กรรมการ 
  12. นางมนทิชา  ทับเกิด     กรรมการและเลขานุการ  
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 2.2 คณะกรรมการดำเนินงานดAานวิจัย ประกอบดAวย  
     1.รศ.ไพบูลย:  หลAาสมศรี    ประธานกรรมการ 
  2. รศ.สุรพล  มโนวงศ:    กรรมการ 
  3. รศ.ลิปÉกร มาแกAว     กรรมการ 
  4. ผศ.เยาวนาถ  นรินทร:สรศักด์ิ                                    กรรมการ 
  5. ผศ.อรนุช  คำแปน                                          กรรมการ 
  6. ผศ.ภาณุพงศ:  จงชานสิทโธ                                    กรรมการ 
  7. ผศ.สิทธิโรจน: เลิศอนันต:พิพัฒน:                                    กรรมการ 
  8. นางสาวภาสินี  ศิริประภา                                   กรรมการ 
  9. นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหมI                                   กรรมการ 
  10. นางสาวอิศรา  กันแตง                                   กรรมการ 
  11. นายวันชัยยุทธ  วงษ:เทพ                                   กรรมการ  
  12. นางจิรฉัตร  จันทร:แจIม เดวีส:                                   กรรมการและเลขานุการ 
   
 2.3  คณะกรรมการดำเนินงานสายสนับสนุน ประกอบดAวย  
  1.  นายนที สัมปุรณะพันธ:                                      ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวน้ำฝน  อุIนฤทธ์ิ     กรรมการ 
  3.  นางสาวรุจิราพร  แสงปวง      กรรมการ 
  4.  นางธนพร  บันทัดกิจ       กรรมการ 
  5.  นางจิรฉัตร  จันทร:แจIม เดวีส:                                กรรมการ 
  6.  นางสาวณัฐกมล  จันทร:เอAย                                      กรรมการ 
  7.  นางมนทิชา  ทับเกิด                                      กรรมการ 
  8. นายวีระพันธ:  บัวเขียว                                      กรรมการ 
  9. นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร                                      กรรมการ 
  10.นายวรวุฒิ  ทาราช                                      กรรมการ 
  11. นางรักษ:คณา กวาวสิบสาม                                                 กรรมการและเลขานุการ 
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          มีหนAาท่ี  
1. ดำเนินการจัดการความรูA ตามแผนการจัดการความรูAของคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 
2. เช่ือมโยงความรูAในหนIวยงานหรือระหวIางหนIวยงานใหAเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูAในวงท่ีกวAางข้ึน

เพ่ือใหAเกิดพลังความรIวมมือในการเรียนรูAและยกระดับความรูAเพ่ือการปฏิบัติท่ีสามารถนำไปใชA
ประโยชน:ไดA 

3. สIงเสริมใหAเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในเร่ืองท่ีเปRนความรูAหรือเปRน
หัวใจในการปฏิบัตงานท่ีเก่ียวขAอง  

4. เก็บรวบรวมความรูAท่ีไดA เพ่ือเผยแพรIโดยใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหAขAอมูลเปRนป7จจุบัน เชIน 
เว็บไซต:  เว็บบล็อก เปRนตAน  

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม / โครงการดAานการจัดการความรูA เสนอประธาน
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร:และบริหารจัดการความรูAในองค:กรของคณะ 

6. รายงานผลการดำเนินงานดAานการจัดการความรูAของหนIวยงานในระบบการตรวจประเมินใหA
เรียบรAอยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด   

 
2. มีการคัดเลือกประเด็นความรู& 

จัดประชุมระดมสมองในกลุ Iมคณะกรรมการจ ัดการความร ู A   เพ ื ่อกำหนดประเด ็นความรูA   
คณะกรรมการไดAแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวIาป7จจุบันคณะยังไมIมีตำแหนIงชำนาญการของสายสนับสนุน จึงเปRน
การกระตุAนเพื่อใหAเกิดความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูAกัน ทั้งยังสนับสนุนใหAบุคลากรสายสนับสนุนมีแรง
กระตุAนในการการเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนIงที่สูงขึ้นของบุคลากรภายใน
คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ทั้งนี้ เพื่อเกิดประโยชน:ตIอตัวผูAขอและหนIวยงาน และเงื่อนไขในการ
ตIอสัญญาจAางของบุคลากรสายสนับสนุน อีกท้ังเปRนการแสดงถึงความชำนาญงานของบุคลากรในองค:กร 
โดยแตIละคนเสนอหัวขAอ นำหัวขAอมาพิจารณาคัดเลือก ใชAมติท่ีประชุม  เสียงสIวนใหญI  ไดAรับการตัดสินใจ
เลือกเพราะ    
  1. สอดคลAองกับเปZาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน: ประเด็นยุทธศาสตร:ของคณะและมหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือใหAผูAขอกำหนดระดับตำแหนIง ไดAเตรียมเอกสารตามมาตรฐานกำหนดระดับตำแหนIง เปRนไป
ตามประกาศของ ก.พ.อ. 
  3. ผูAบริหารใหAการสนับสนุน 
 4.เกิดประโยชน:ตIอบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนท่ีเตรียมพรAอมจะตIอสัญญาจAางและทำผลงาน  
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3.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู& ท้ังหมด 5 คร้ัง 
กำหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูAเร่ือง การเขียนแบบประเมินคIางานและผลงานเพ่ือกำหนด

ระดับตำแหนIงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: โดยกำหนดใหAมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูAท้ังหมด 5  คร้ัง ประกอบไปดAวย 
คร้ังท่ี 1 วันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ: 2564 
คร้ังท่ี 2 วันอังคาร ท่ี  30 มีนาคม 2564 
คร้ังท่ี 3  วันพุธ ท่ี 7 เมษายน 2564 
คร้ังท่ี 4  วันพุธ ท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
คร้ังท่ี 5  วันศุกร: ท่ี 11 มิถุนายน 2564  
 
4.กำหนดกลุTมเปRาหมายในการนำองคQความรู&ไปใช&ประโยชนQ 
     การกำหนดกลุIมเปZาหมายการนำไปใชAประโยชน: คือ บุคลากรสายสนับสนุนในคณะศิลปกรรมและ
สถาป7ตยกรรมศาสตร:  
 
5.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตTาง ๆ ได&แกT เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยTางท่ีดี
ให&กับหนTวยงานตTาง ๆ ฯลฯ) 
เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดAดำเนินการกล่ันกรองและประมวลผลแลกเปล่ียนเรียนรูAรIวมกัน 12 คน  
2. ไดAแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค:ความรูAในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร:และ   พันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ 
1. รAอยละความพึงพอใจของผูAเขAารIวมโครงการไมIต่ำกวIารAอยละ 80 
2. ไดAดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรูAครบ 7 ข้ันตอน (บIงช้ีความรูA,สรAางแสวงหาความรูA,จัดการ

ใหAเปRนระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรูA,การเขAาถึงความรูA,การแบIงป7นแลกเปล่ียนเรียนรูA,การ
เรียนรูA) 

3. มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชAประโยชน: 
 
6.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. ความรIวมมือของคณะกรรมการจัดการความรูA ท่ีเขAารIวมถIายทอดประสบการณ: ถIายทอดความรูA 
  2. การเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน เชIน การเก็บรวบรวมขAอมูล การส่ังสมประสบการณ:และการ
แกAไขป7ญหา การวิเคราะห:งานและการสังเคราะห:งานอยIางเปRนระบบ  
  3. ประโยชน:ท่ีไดAจากการจัดการความรูA นำไปใชAในการปฏิบัติงานไดA 
  4. การนำความรูAน้ันๆ ไปใชAตIอยอดในการทำงานตIอไป  
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5.มีวัฒนธรรมองค:กรท่ีดี มีการเอ้ือเฟèêอเผ่ือแผIดAวยระบบพ่ีเล้ียง  มีเจตคติท่ีดีในการแบIงป7นความรูA นำ
องค:ความรูAจากรุIนพ่ีท่ีมากดAวยประสบการณ: นำมาตIอยอดองค:ความรูAใหAเจAาหนAาท่ีรุIนใหมIตIอไป  
 
7.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตTอไป 

เน่ืองดAวยเกิดสถานการณ:การแพรIระบาดไวรัสโควิด 19 รอบท่ี 3 จึงจำเปRนตAองงดจัดประชุมหลังชIวง
เดือนมีนาคม การประชุมจึงไมIสามารถจัดตIอเน่ืองไดAทุกเดือน โดยเร่ิมจัดประชุมตIออีกคร้ังหลังจากสถานการณ:
การแพรIระบาดไวรัสโควิด 19 ไดAคล่ีคลายลง โดยพบป7ญหาและขAอเสนอแนะดังน้ี  

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูAจะตAองมีการพบปะ พูดคุยกันหลายคร้ัง บางคนมีภารกิจอ่ืนไมIสามารถ 
เขAารIวมไดAทุกคร้ัง 
  2. ในปëตIอไป การแตIงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูA ควรเปล่ียนแปลงชุดใหมI  เพ่ือใหAบุคลากรท่ียัง 
ไมIเคยเขAารIวมเปRนคณะกรรมการ ไดAมีโอกาสไดAมาเปRนคณะกรรมการและหาประเด็นใหมIๆ ท่ีเปRนประโยชน: 
ตIอองค:กร 

3.ตAองกระตุAน และไดAรับความรIวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรจะตAองตระหนักถึง
ความสำคัญและเห็นถึงคุณคIาของการจัดการความรูA  

 
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 

 
1. ภาพประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรูA  
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2. ภาพประกอบดำเนินกิจกรรม  
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ภาคผนวก 
 

โครงสร&างและกระบวนการวิเคราหQคTางาน  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การจัดการความรู+วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

เรื่อง การบริหารจัดการในสถานการณAไมCปกติ 
 

1. เจ&าของผลงาน  สายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
2. สังกัด   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด7านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด7านการวิจัย 

R  ด7านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 เนื่องจากสถานการณGการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ที่มีการแพรWระบาด 
สWงผลให7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนาประกาศให7มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนG และให7
บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ7าน (Work from Home) โดยให7สลับกันมาทำงานที่สำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการได7ไมWเกินร7อยละ 50 แตWงานที่รับผิดชอบจะต7องสามารถดำเนินการได7เหมือนในภาวะปกติ 
รวมถึงการให7บริการนักศึกษาและ/หรือผู7ปกครองได7 การนำกระบวนการจัดการความรู7มาเปiนเครื่องมือในการ
หาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการในสถานการณGไมWปกติ เพ่ือเปiนแนวทางในการนำไปใช7ให7เปiนระบบ
การปรับรูปแบบการทำงานที่ตอบโจทยGลักษณะงาน และการใช7กลยุทธGใหมW ๆ เพื่อขับเคลื่อนองคGกรให7มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจากการรวบรวม และสังเคราะหGข7อมูล ทางวิทยาลัยได7แนวทางในการบริหารงานจัดการ
ในสถานการณGไมWปกติ ดังนี้ คือ 1. การวิเคราะหGลักษณะงานภายในองคGกร 2. การสWงเสริมให7บุคลากรปรับตัว
กับการนำระบบออนไลนGตWางๆ มาใช7ในการประสานงาน การดำเนินกิจกรรม การสื ่อสารทางออนไลนG 
ตลอดจนการติดตามงาน 3. การสร7างชWองทางการสื่อสารสำหรับติดตWอประสานงานภายในองคGกร สำหรับ
บุคลากร นักศึกษาและผู7ปกครอง  4. การประเมินรูปแบบการทำงานผWานชWองทางออนไลนGและออนไซตG   
 
5. ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา มีเปpาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูWองคGกรแหWงการ
เรียนรู7 โดยมีนโยบายที่ผลักดันให7มีการจัดการความรู7ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนGและยุทธศาสตรGของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให7เกิดความมั่นใจวWาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และงานบริการนักศึกษาและ/หรือ
ผู7ปกครองที่สำคัญ ยังสามารถดำเนินงานหรือให7บริการได7อยWางตWอเนื่องไมWสะดุดหยุดลงแม7วWาจะประสบกับ
วิกฤตการณGภัยพิบัติตWางๆ และเพื่อให7การบริหารเปiนไปอยWางมีประสิทธิภาพ จึงได7มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน และหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในสถานการณGท่ีไมWปกติ  

ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได7เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการ
ความรู7มาเปiนเครื่องมือในการหาแนวทางปฏิบัติที ่ดีในการบริหารจัดการในสถานการณGไมWปกติ เพื่อเปiน
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แนวทางในการนำไปใช7 และปรับปรุงการดำเนินการอยWางตWอเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจการให7บริการ
นักศึกษาและ/หรือผู7ปกครองได7อยWางตWอเนื่อง และสอดคล7องกับสถานการณGที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให7
สามารถนำไปปฏิบัติได7 ทำให7การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการไปได7อยWางตWอเนื่อง เปiน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  

 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  
6.1 การวิเคราะหQลักษณะงานภายในองคQกร 
 การวิเคราะหGลักษณะงานภายในองคGกรที่ต7องมีการปรับเปลี่ยนไปจากสถานการณGปกติ โดยแบWง
ลักษณะงานท่ีสามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลนG (Online) อาทิ การประชุม การจัดสWงเอกสารเวียนภายใน
องคGกร การถาม-ตอบ การประชาสัมพันธG เปiนต7น และรูปแบบออนไซตG (On-site) สำหรับลักษณะงานที่ต7องมี
การดำเนินการด7านเอกสาร ลายลักษณGอักษร เอกสารที่ต7องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ โดยใน
ระหวWางออนไซตGมีการควบคุมจำนวนผู7เข7ารWวมประชุม หรือเข7ารWวมกิจกรรม โดยยึดตามมาตรการการควบคุม
โรคของจังหวัดเชียงใหมW โดยผู7เข7ารWวมประชุมทุกคนต7องใสWหน7ากากอนามัย และเว7นระยะหWางตามที่กรม
ควบคุมโรคจำกัด 
6.2 การสXงเสริมให&บุคลากรปรับตัวกับการนำระบบออนไลนQตXางๆ มาใช&ในการประสานงาน การดำเนิน
กิจกรรม การส่ือสารทางออนไลนQ ตลอดจนการติดตามงาน    
 มีการนำเทคโนโลยีเข7ามาสนับสนุนการทำงานแบบระยะไกลมากข้ึนผWานแอปพลิเคช่ันตWางๆของทาง
มหาวิทยาลัย และออนไลนGแอปพลิเคช่ัน เชWน MS team, Zoom, E-Office, Web page, Line, Facebook
เปiนต7น โดยให7ผู7รับผิดชอบงานในตำแหนWงน้ันๆ เปiนผู7ควบคุมดูแลข7อมูลท่ีสอดคล7องกับงานของตำแหนWงของ
ตนเอง 
6.3 การสร&างชXองทางการส่ือสารสำหรับติดตXอประสานงานภายในองคQกร สำหรับบุคลากร นักศึกษาและ
ผู&ปกครอง 
 มีการกำหนดและสร7างชWองทางการสื่อสารสำหรับติดตWอประสานงานในแตWละสWวนงานอยWางชัดเจน 
เชWน ชWองทางการสื ่อสารภายในของบุคลากรภายในองคGกร เน7นการใช7อีเมลลGของมหาวิทยาลัย กลุWม
แอปพลิเคชั่นไลนGขององคGกร และเพจเฟสบุáคของทางวิทยาลัยฯ  สำหรับการติดตWอประสานงานกับนักศึกษา
และผู7ปกครอง เน7นการใช7เวปไซตGของวิทยาลัยฯ ชWองทางติดตWอประสานงานผWานกลุWมที่ปรึกษาและผู7ปกครอง 
ผWานแอปพลิเคชั่นตWางๆ โดยมีการนำคำถามที่พบบWอย จัดทำเปiนข7อมูลเบื้องต7นให7แกWนักศึกษาและผู7ปกครอง 
ตลอดจนสรุปข้ันตอนการดำเนินงานในรูปแบบอินโฟกราฟฟàคเพ่ือให7เข7าใจงWายและสะดวกแกWผู7รับบริการ      
6.4 การประเมินรูปแบบการทำงานผXานชXองทางออนไลนQและออนไซตQ   
 มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปâญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานในสถานการไมWปกติ ข7อกำจัดของ
งาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนวิธีการแก7ปâญหาเพื่อนำไปสูWแนวทางการแก7ไข หรือปรับกระบวนการให7เหมาะสมกับ
สถานการณGในปâจจุบัน  มุWงเน7นการปรับวิธีการทำงานโดยให7ความสำคัญตWอการสร7างความยืดหยุWนในการ
ทำงานสำหรับทุกตำแหนWง 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ   
 7.1 ได7แนวทางการบริหารจัดการในสถานการณGไมWปกติ  
 7.2 บุคลากรของวิทยาลัยฯ เปiนกลุWมบุคคลท่ีพร7อมสำหรับการเรียนรู7 ซ่ึงทำให7สามารถเรียนรู7และ
ปรับตัวกับการใช7เทคโนโลยีในการทำงานได7ดี 
 7.3 บุคลากรมีความรู7ในการใช7ส่ือตWางๆเข7ามาชWวยในการทำงาน 
 7.4 ทุกสWวนงานสามารถบริหารจัดการงานในสWวนความรับผิดชอบของตนให7บรรลุเปpาหมายตามท่ี
กำหนดได7  
 
8. ปMจจัยความสำเร็จ  
 8.1 วิทยาลัยฯมีการใช7ระบบรับสWงเอกสารอิเล็กทรอนิกสGขอมาชWวยในการทำงาน ทำให7ผู7บริหาร
สามารถเกษียณหนังสือทางออนไลนGได7 จึงทำให7เอกสารสามารถดำเนินการตWอไปได7 

8.2 งานของสายสนับสนุนวิทยาลัยฯมีการแบWงงานท่ีแยกออกจากกัน คือ 1 งานจะอยูWท่ีคนเดียว ทำ
ให7งานสามารถเสร็จได7โดยท่ีไมWต7องรอหรือสWงตWอ 
 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตXอไป 
 9.1 เอกสารบางฉบับจำเปiนต7องใช7เอกสารตัวจริงหรือต7องใช7รายเซ็นจริงจึงต7องใช7เวลาในการเดิน
เอกสารนาน เพราะจะต7องผWานไปตามลำดับสายงาน ซ่ึงจะมีการเข7ามาทำงานไมWตรงกันหรือสลับกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน กระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.เจ&าของผลงาน นางสาวรัชภรณ+ สร-อยกาบแก-ว, นายภานุพงศ+  ดวงจิต, นายเฉลิมฤทธิ ์ เครืออินทร+,       
นายธงชัย เปFGยทา, นางสาวกัญญา ชัยบุญเรือง, นางอนุธิดา แก-วสอน, นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช, นาย
เวธน+วิวัฒน+ เช้ือไทย, นางสาวสุพิศ ทองซัง, นางสาวสุพิชฌาย+ ถาวรลิมปะพงศ+ 
2.สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด-านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด-านการวิจัย 

R  ด-านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

1. กระบวนการบริหารงานพัสดุ  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส+ภาครัฐ 
3. การพัฒนาการให-บริการโดยใช-ระบบสารสนเทศ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
4. การลดภาระ ลดข้ันตอน และลดเวลาในการดำเนินงานกระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.ความเปMนมา  (ปNญหา วัตถุประสงคR เปSาหมาย) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปaนหนbวยงานมีหน-าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการ ผลิต จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช-สื ่อข-อมูลที่หลากหลาย 
กว-างไกล และรวดเร็ว บริหารและจัดการทรัพยากรการเรียนรู-เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
หลายรูปแบบ บริหารจัดการและให&บริการห&องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณR ให-บริการค-นคว-าข-อมูล 
ขbาวสารที่มีโครงขbายทั่วโลก เปaนแหลbงการศึกษาค-นคว-าด-วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย+ บุคลากร และ
ประชาชน พัฒนาฐานข-อมูลและพัฒนางานด-านวิทยบริการ บริหารจัดการระบบเครือขbายสารสนเทศท่ี
เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล-านนาทุกพื้นที่ ปฏิบัติงานรbวมกัน หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนbวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข-องหรือได-รับมอบหมาย ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได-จัดหาอุปกรณ+ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให-บริการแกbบุคลากรในการจัดการศึกษา   

ดังนั้นจึงมีความจำเปaนท่ีจะต-องคำนึงถึงการบริหารพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวbา
ด-วยการจัดซื้อจัดจ-างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข-อสังเกตสำนักงานตรวจสอบภายในที่มีตbอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล-านนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได-พิจารณาหาแนวทาง
ในการการบริหารพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกตbอผู-รับบริการ
และการตรวจสอบเพ่ือการรายงานตbอมหาวิทยาลัย เปaนไปด-วยความรวดเร็วถูกต-อง 
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วัตถุประสงคR 
1) เพ่ือจัดการข-อมูลงานวัสดุและครุภัณฑ+ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให-มีระเบียบมาก

ย่ิงข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบข-อมูลท่ีถูกต-อง 
2) เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ+ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
ลำ
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1 ก า ร บ b ง ช ี ้ ค ว า ม ร ู -  : 
-ต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดการ
ความรู- (KM)  
 -คณะกรรมกา รจ ั ด ก า ร
ความรู- (KM) เพื่อแลกเปลี่ยน
เ ร ี ย น ร ู -  โ ด ย ก ำ ห น ด 
Knowledge Mapping โ ด ย
เน-นประเด็น มาตรฐานการ
ให-บริการ 

ก.พ.-64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได-แตbงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู- (KM)  

2 การสร-างและแสวงหาความรู- 
: 
คณะกรรมการดำเน ินการ
ประช ุ มจ ั ดก ิ จกรรม เ พ่ือ
แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น เ ร ี ย น รู-    

ก.พ.-64 - คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู-  
- กำหนดให-บุคลากรแตbละคนได-แสดงความคิดเห็นคน
ละ 3-5 นาที  
- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นท่ีได-มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู- ในกระดาษแบบฟอร+ม  

3 การจัดความรู-ให-เปaนระบบ : 
- นำความรู-ท่ีได-จากการ
แสดงความเห็นไปใช-เปaน
แนวทางในการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานพัสดุ 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

พ.ค.-64 - คณะกรรมการดำเนินการสรุปประเด็น และรวบรวม
ข-อมูลที่ได- เพื่อนำมา ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ
บริหารงานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ลำ
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู- :  

พ.ค.-64 - คณะกรรมการดำเนินการ ปรับปรุง แก-ไขตาม
ข-อสังเกต และจัดทำเปaนระบบ  
- จัดทำข้ันตอน แผนผังในการปฏิบัติงาน 

5 การเข-าถึงความรู- :  ก.ค.-64 คณะกรรมการการจัดการความรู-สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได-การสbงหนังสือเวียนแจ-งให-
ทราบเก่ียวกับ  คูbมือการใช-งาน ระบบจัดการครุภัณฑ+ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือให-
บุคลากรภายในหนbวยงาน ให-ศึกษา 

6 การแบbงป~นแลกเปล่ียน
เรียนรู- : นำข-อสังเกตและ
ข-อเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให-
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
  

 ส.ค - ก.ย. 
64 

 -ข-อสังเกตจากผู-ทดลองใช-ระบบ 

7 การเรียนรู- : นำไปใช-งาน 
ระบบ ระบบจัดการ
ครุภัณฑ+https://equipmen
t.rmutl.ac.th/ 
  

 ก.ย. 64  ใช-งาน ระบบจัดการครุภัณฑ+ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล-านนา  
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กระบวนการจัดการความรู. 
ขั้นตอนหลักของกระบวนการความรู3มี 7 ขั้นตอน 
1. การบ9งชี้ความรู3 ( Knowledge Identification ) 
2. การสร3างและแสวงหาความรู3 ( Knowledge Creation and 
Acquisition ) 
3. การจัดความรู3ให3เปZนระบบ ( Knowledge Organization ) 
4. ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ ก ล ั ่ น ก ร อ ง ค ว า ม ร ู 3 (  Knowledge 
Codification and Refinement ) 
5. การเข3าถึงความรู3( Knowledge Access ) 
6. การแบ9งปeนแลกเปลี่ยนความรู3 ( Knowledge Access ) 
7. การเรียนรู3 ( knowledge Access ) 
ซึ่งวงจรความรู3 เริ่มจาก องคjความรู3 แล3วไปสู9 การนำความรู3ไปใช3 
เม ื ่อนำความร ู 3 ไปใช 3แล 3วก ็จะทำให 3  เก ิดการเร ียนร ู 3และ
ประสบการณjใหม9 ๆ ซึ่งจะหมุนวนกลับไปเปZน องคjความรู3 อีก
ครั้งหนึ่ง 

óó 

วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) 
ความหมาย เปZนการดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการ
ต9างๆที่กำหนดเอาไว3ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การเงิน เพื่อสร3างระบบงานคอมพิวเตอรjให3ทำงานเปZนไป
ตามที่ต3องการ 
วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อแก3ปeญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ต3องการของผู3ใช3ได3 โดยภายในวงจรนั้นจะแบ9ง
กระบวนการพัฒนาออกเปZนกลุ9มงานหลัก ๆ ดังนี้ ด3านการ
วางแผน (Planning Phase) ด3านการวิเคราะหj (Analysis 
Phase) ด3านการออกแบบ (Design Phase) ด3านการสร3าง
และพัฒนา (Implementation Phase) 
ความสำคัญ ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน
ตั้งแต9เกิดจนตายวงจรนี้จะเปZนขั้นตอน ที่เปZนลำดับตั้งแต9ต3น
จนเสร็จเรียบร3อย เปZนระบบที่ใช3งานได3 ซึ่งนักวิเคราะหjระบบ
ต3องทำความเข3าใจให3ดีว9าในแต9ละขั้นตอนจะต3องทำอะไร และ
ทำอย9างไร  
ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู9ด3วยกัน 7 ขั้น ด3วยกัน คือ 
1. เข3าใจปeญหา (Problem Recognition) 
2. ศึกษาความเปZนไปได3 (Feasibility Study) 
3. วิเคราะหj (Analysis) 
4. ออกแบบ (Design) 
5. สร3างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
6. การปรับเปลี่ยน  

!. การ
บง่ชี,

ความรู ้
2. การ
สร้าง
และ

แสวงหา
ความรู ้

8. การ
จดั

ความรู้
ให้เป็น
ระบบ 

A. การ
ประมวล

และ
กลั Bนกร

อง
ความรู ้

D. การ
เข้าถึง
ความรู ้

H. การ
แบง่ปัน
แลกเปลีB

ยน
ความรู ้

J. การ
เรียนรู้ 

กระบวนการจดัการความรู ้
สาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7. บำรุงรักษา (Maintenance (Conversion) 

 

 

 
  
7.ผลสัมฤทธ์ิ   

1. ระบบจัดการครุภัณฑ+ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล-านนา 

2. ฐานข-อมูลงานวัสดุและครุภัณฑ+ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระเบียบมาก
ย่ิงข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบข-อมูลท่ีถูกต-อง 

3. มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยใช-ระบบสารสนเทศ 
4. การลดภาระ ลดขั้นตอน และลดเวลาในการดำเนินงานกระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.ปNจจัยความสำเร็จ  

1. การคิดเชิงระบบ (System thinking) บุคลากรมีความคิดเชิงระบบโดยจะไมbมองเฉพาะหนbวยงานแตb
จะมองภาพใหญbท่ีเปaนป~ญหาท่ีเกิดข้ึน และรbวมกันแก-ป~ญหา  

2. ทักษะและความสามารถของทีมงาน ซ่ึงบุคลากรมีท้ังความเข-าใจและประสบการณ+รbวมในแนวทางการ
พัฒนาภายในหนbวยงาน ทำให-ทีมงานสามารถรbวมกันหาทางแก-ป~ญหาได-อยbางมีประสิทธิภาพ  

3. ความสัมพันธ+ท่ีดีภายในหนbวยงาน ทำให-การดำเนินการพัฒนาและแก-ไขป~ญหาเปaนไปโดยราบร่ืน
บุคลากร มีความรbวมมือกันเพ่ือมุbงสูbเปåาหมายท่ีได-กำหนดไว- 

4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสbงเสริมให-การดำเนินการรวบรวมองค+ความรู-และแลกเปลี่ยนเรียนรู-ข-อมูล 
เปaนไปโดยสะดวกข้ึนภายใต-สถานการณ+โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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9.ปNญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตcอไป 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู-ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปaนหนbวยงานที่มีโครงสร-าง

งานตามภารกิจ ในแตbละงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด-านดังนั้นในการ พิจารณาการจัดทำประเด็นองค+
ความรู- จะต-องคำนึงถึงความสอดคล-องและเช่ือมโยงกับบุคลากรภายในเพ่ือมิให-เกิดประเด็นการ มีทัศนคติที่ไมb
ดีตbอการจัดการองค+ความรู-และขาดความมีสbวนรbวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู- เนื่องจากไมbมีสbวนเกี่ยวข-องหรือ
ขาดทักษะในด-านท่ีเก่ียวข-อง 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค<าออกเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาออนไลนD 
 
1. เจ&าของผลงาน นายศักด์ิสิทธ์ิ เป0งอินทร4 นายจิรวัฒน4 แก9วรากมุข และนายวีรภัทร กันแก9ว 
2. สังกัด สำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด9านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด9านการวิจัย 

R  ด9านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&   

1. เพ่ิมแนวปฏิบัติการชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเป0นแบบออนไลน4 รองรับกับสถานการณ4
ปUจจุบัน กรณีสถานการณ4ไมBปกติอันเน่ืองมาจากการแพรBระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. การชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 เป0นการบริการแบบ One stop service 
อยBางเต็มรูปแบบครบทุกกระบวนการ ต้ังแตBขอเอกสาร ชำระเงิน และจัดสBงเอกสาร 

3. ลดปริมาณกระดาษที่ต9องใช9พิมพ4คำร9องหรือใบชำระเงิน เนื่องจากปUจจุบันมีการประสานงานกับ
ธนาคาร และเคาน4เตอร4เซอร4วิส ในการแสดงแถบบาร4โคด คิวอาร4โคด เพ่ือใช9ชำระเงิน 

4. ลดเวลาในการเดินทางขอเอกสารการศึกษา โดยสามารถทำในระบบออนไลน4ได9ครบทุกข้ันตอน 
5. เพ่ิมชBองทางการขอเอกสารสารการศึกษาออนไลน4 จากของเดิมท่ีขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการ

ชำระเงินได9ต9องทำที่มหาวิทยาลัยเทBานั้น เพื่อให9ผู9มาใช9บริการมีชBองทางที่หลายหลาย มีความสะดวก และรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

6. สร9างคูBมือการใช9งาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู9แนวปฏิบัติงานแบบใหมBให9กับผู9มาใช9บริการ 
 

5.ความเปDนมา 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ ได9มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได9มีมาตรการ ในการเว9น
ระยะหBางทางสังคม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค และเพื่อปรับเปลี่ยนการใช9ชีวิตวิถีใหมBในสังคมที่ไร9
การสัมผัส เพ่ือปvองกันการแพรBระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ4ใหมB 2019 

สBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา มีความหBวงใยใน
สถานการณ4ดังกลBาว จึงได9จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อปvองกันการแพรBระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ4
ใหมB 2019 และเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและชำระคBาบริการการขอเอกสารการศึกษาจากรูป
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แบบเดิมท่ีต9องมาติดตBอขอเอกสารท่ีงานทะเบียน และชำระเงินท่ีกองคลัง เป0นแบบใหมBด9วยการขอเอกสารและการ
ชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 โดยผู9ใช9บริการไมBต9องมาติดตBอที่งานทะเบียนและกองคลัง 
นอกจานี้ยังสามารถเลือกชBองทางการรับเอกสารได9ทั้งแบบรับด9วยตนเองที่งานทะเบียนหรือให9จัดสBงไปให9ที่บ9าน 
เป0นการลดขั้นตอนการขอเอกสารและชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ยุBงยาก ลBาช9า ให9มีความสะดวก 
รวดเร็ว และผู9รับบริการเกิดความประทับใจในการบริการรูปแบบใหมB 
 

วัตถุประสงคH 
1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติที ่ดีในการขอเอกสารและชำระคBาบริการการขอเอกสารการศึกษาเป0นแบบ

ออนไลน4 
2. เพื่อยกระดับด9านการบริการงานทะเบียน มทร.ล9านนา ทุกพื้นที่ ให9มีการบริการที่ดีสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพื่อลดขั้นตอนการขอเอกสารและชำระเงินที่ยุBงยาก ผู9รับริการเกิดความประทับใจในการบริการใน

รูปแบบใหมB 
พัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญ ความชำนาญ ขีดสมรรถนะทางเทคนิค ในการทำงานตำแหนBงปUจจุบัน 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
1 การบBงช้ีความรู9 : 

-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู9 (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู9 (KM) 
แลกเปล่ียนเรียนรู9 โดยกำหนด 
Knowledge Mapping โดยเน9นประเด็น  

ม.ค. 64 1. ได9แตBงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู9(KM) 
สวท. 
2. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ 
3. คณะกรรมการจัดการประชุมกำหนด
ประเด็นความรู9 วันท่ี 21 ม.ค. 64 โดยได9นำ
หัวข9อท่ีแตBละกลุBมงานเคยเสนอจัดทำ KM 
ของปÄการศึกษา 2563 มาคัดเลือกใหมBอีกคร้ัง
และสามารเพ่ิมหัวข9อใหมBได9 และได9คัดเลือก
เหลือ 1 องค4ความรู9 คือเร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การขอเอกสารและการชำระเงินคBาออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 
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2 การสร9างและแสวงหาความรู9 : 

2.1 คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู9 รBวมกับ
บุคลากรสำนักสBงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จำนวน 3 คร้ัง          
     - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 ม.ค. 64 คัดเลือก
ห ัวข 9อการจ ัดการความร ู 9 ประจำปÄ
การศึกษา 2564         
     - คร ั ้ งท ี ่  2 ว ันท ี ่  4 ก.พ. 64 ร Bาง
ข ั ้ นตอนการขอเอกสารการศ ึ กษา
ออนไลน4          
     - ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 64 นำเสนอ
การปรับปรุงรBางขั้นตอนการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน4 คร้ังท่ี 2                     
     - ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 64 นำเสนอ
การพัฒนาระบบ สาธิตการใช9งาน         
     - ครั้งที่ 5 วันที่ 9 เม.ย. 64 สรุปการ
ใช9งานและนำข9อเสนอแนะดำเนินการ
ปรับปรุงแก9ไข  
2.2 ให9คณะกรรมการแสดงความคิดเห็น
ถึงการปฏิบัติงานในแตBละขั ้นตอน ให9
สอบคล9องและรองรับการเข9าใช9งานท้ัง
นักศึกษาปUจจุบันและนักศึกษาเกBา  - 
บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นที ่ได9มี
การแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู 9  ในกระดาษ
แบบฟอร4ม (แบบฟอร4มบันทึกเรื ่องเลBา
และผู9เข9ารBวมกิจกรรม) หรือในรายงาน
การประชุมของหนBวยงาน 

ม.ค. -มี.ค 
64 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู9 หรือบันทึกการเลBา
เร่ือง จำนวน 3 คร้ัง 
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3 การจัดความรู9ให9เป0นระบบ : 

-คณะกรรมการดำเนินงานสรุปประเด็น
เก็บรวบรวมข9อมูล  
-นำความรู9ท่ีได9จากการแลกเปล่ียนเรียนรู9
มา ปรับปรุงทบทวนให9เป0นองค4ความรู9
สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

ม . ค .  – 
เม.ย. 64 

จ ัด เก ็บองค 4ความร ู 9 จากการบ ันท ึกการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู 9จำนวน 3 ครั ้ง และนำ
ความรู 9ท ี ่ได 9จากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู 9มา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ โดยได9องค4ความรู 9ใน
ส Bวนของข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานการออก
เอกสารและขอเอกสารออนไลน4 ทั้งนักศึกษา
ปUจจุบันและนักศึกษาเกBา 

4 การประมวลและกลั ่นกรองความรู 9 :- 
คณะกรรมการเรียบเรียง สรุปประเด็น
และกล่ันกรองความรู9จากการแลกเปล่ียน
ร ู 9  ให 9 ได 9ประเด ็นท ี ่จะทำการพ ัฒนา 
ปร ับปร ุ งแก 9 ไข และจ ัดเร ียงลำดับ
ความสำคัญของการปรับปรุงระบบ 

เม.ย. 64 1.  ม ี ระบบออกเอกสารและขอเอกสาร
ออนไลน4 ท้ังนักศึกษาปUจจุบันและนักศึกษาเกBา 
2.จัดทำคูBมือการปฏิบัติงานการออกเอกสาร
และการขอเอกสารออนไลน4  
3.จัดทำผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5 การเข9าถึงความรู9 : 
- เสนอองค4ความรู9ท่ีได9สังเคราะห4
เรียบร9อย แล9วแกBผู9บริหาร ในการเข9าถึง
องค4ความรู9 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธีเข9าถึง
ความรู9 แกBนักศึกษา ผBานระบบทะเบียน
กลาง เมนู ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา 
โดยแบBงการใช9งานอยูB 2 ชBวงระยะเวลา 
ชBวงท่ี 1 ทดสอบระบบด9วยการจำกัด
ผู9ใช9งานเฉพาะนักศึกษาเชียงใหมBเทBาน้ัน 
ชBวงท่ี 2 เปÑดให9นักศึกษาทุกพ้ืนท่ีเข9าใช9
งานผBานระบบทะเบียนกลาง 
- ประชาสัมพันธ4ข้ันตอนการใช9งานผBาน 
Website สวท. , เพจ Facebook ระบบ
ทะเบียนกลาง และหนังสือถึงทุกพ้ืนท่ี/
คณะ 

พ.ค.-64 1. สรุปองค4ความรู9ภาพรวมของระบบ การใช9
งาน ข9อเสนอแนะ แก9ผู9บริหาร 
2. นำเสนอวิธีการเข9าถึงองค4ความรู9ผBาน
เว็บไซต4 สวท. และกำหนด URL ในการเข9าใช9
งานระบบผBานเว็บไซต4 
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6 การแบBงปUนแลกเปล่ียนเรียนรู9 : 

- นำประเด็นความรู9ท่ีได9 เผยแพรBผBาน
สารสนเทศ Website สวท. , เพจ 
Facebook ระบบทะเบียนกลาง และ
หนังสือถึงทุกพ้ืนท่ี/คณะ เพ่ือให9มีสBวน
เก่ียวข9องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก9ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู9กับผู9ท่ี
ได9นำความรู9ไปใช9 เพ่ือแก9ไขปรับปรุง  

พ.ค.- ก.ค. 
64 

ความคิดเห็นจากผู9รับบริการและผู9ให9บริการ 

7 การเรียนรู9 : 
-  การนำความร ู 9 ม าปร ับ ใช 9 ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำข้ันตอนการใช9งาน 
-คณะกรรมการจัดการความรู 9ได9เสนอ
องค4ความรู9/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได9จากการ
ดำเนินการเสนอผู9บริหารเพื่อประกาศให9
เป0นแนวปฏิบัติสำหรับการชำระเงินคBา
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 

ก.ค.64 ขั้นตอนการใช9งานการชำระเงินคBาออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาออนไลน4 
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การแลกเปล่ียนเรียนรู&  
คร้ังท่ี 1 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
เรื่อง คัดเลือกองค<ความรู?จากกิจกรรมบ:งชี้ความรู? 

วันที่ 21 มกราคม 2564 
ณ สำนักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล?านนา 

 
ผู&เลUา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู&ท่ีได& 
วีรภัทร กันแก9ว เสนอหัวข9อ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิผู9ผBาน

คัดเลือกเป0นนักศึกษาใหมBออนไลน4 
เสนอหัวข9อ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิผู9
ผ B านค ัดเล ือกเป 0นน ักศ ึกษาใหมB
ออนไลน4 เป0นการปรับรูปแบบใหมBใน
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหมBในยุค Covid 19 เว9นระยะหBาง
เพ่ือความปลอดภัย 

ศักด์ิสิทธ์ิ เป0งอินทร4 
 

เสนอการจัดทำการขอเอกสารและชำระเงิน
แบบออนไลน4 เพื่อยกระดับการบริการให9ดี
ขึ้น สร9างความสะดวกให9กับผู9รับการบริการ 
ไมBจำเป0นต9องมาติดตBอที่หน9าเคาน4เตอร4งาน
ทะเบียนก็สามารถร ับเอกสารผBานทาง
ไปรษณีย4ได9 และสามารถชำระเงินออนไลน4
ได9  

เสนอการจัดทำการขอเอกสารและ
ชำระเงินแบบออนไลน4 ยกระดับการ
บริการให9ดีขึ ้น สร9างความสะดวก
ให9กับผู 9ร ับการบริการ สามารถรับ
เอกสารผBานทางไปรษณีย4ได9 และ
สามารถชำระเงินออนไลน4 

ญาณกวี ขัดสีทะลี เสนอระบบออกเอกสารรับรองคำอธิบาย
รายวิชาให9กับนักศึกษาปUจจุบัน และศิษย4
เกBา เพื่ออำนวยความสะดวกตBอการใช9งาน 
ลดเวลาการทำงานให9ใช9เวลาได9รวดเร็วข้ึน 
เนื ่องจากปUจจุบัน หากเป0นหลักสูตรเกBา
มากๆ จะใช9เวลาในการออกเอกสารรับรอง
คำอธิบายรายวิชาที่นาน และเพื่อเป0นการ
ปร ั บ เปล ี ่ ยนกระบวนการทำงานนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข9ามาประยุกต4ใช9งาน 

เสนอระบบออกเอกสารร ับรอง
คำอธิบายรายวิชาให9กับนักศึกษา
ปUจจุบัน และศิษย4เกBา ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข9ามาประยุกต4ใช9งาน สร9างมาตรฐาน
การออกเอกสารรับรองคำอธิบาย
รายวิชา และเป0นแนวปฏิบัติสำหรับ
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และเพื ่อสร9างมาตรฐานการออกเอกสาร
รับรองคำอธิบายรายวิชา และเป0นแนว
ปฏิบัติสำหรับบุคลากรทBานอื่นๆ ที่จะมาทำ
หน9าท่ีออกเอกสารน้ี 

บุคลากรทBานอื่นๆ ที่จะมาทำหน9าท่ี
ออกเอกสารน้ี 

วิไลพร สายทอง เสนอปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงรายช่ือ
รับปริญญาบัตร การปรับปรุงกระบวนการ
ตBางๆ ทั้งหมดทีเกี่ยวข9องให9เข9ากับสถานท่ี
ใหมBที่ใช9หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมB 
เพื่อให9กระบวนการทำงานเกี่ยวกับรายช่ือ
บัณฑิตเป0นไปด9วยความเรียบร9อย เนื่องจาก
เป0นสถานที่จัดงานแหBงใหมB รูปแบบการวาง
ผังที ่น ั ่งใหมB ใบรายชื ่อ ใบรายงานอื ่นๆ 
เปลี ่ยนใหมBเก ือบทั ้งหมด ต9องเสนอให9
ร Bวมกันจัดแนวปฏิบัต ิท ี ่ด ี เพ ื ่อปรับปรุง
กระบวนการเดิมให9เข9ากับการทำงานแบบ
ใหมB 

เสนอปรับปรุงกระบวนการจัดเรียง
รายชื ่อรับปริญญาบัตร เนื ่องจาก
เปลี่ยนสถานที่จัดงานพระราชทาน
ป ร ิ ญ ญ า บ ั ต ร เ ป 0 น ห อ ป ร ะ ชุ ม
มหาวิทยาลัยเช ียงใหมB ต 9องปรับ
กระบวนการ ใบรายงานตBางๆ ให9เข9า
กับหอประชุมแหBงใหมB เพื ่อเตรียม
ความพร9อมในการทำงานให9มีความ
เรียบร9อยท่ีสุด 

วราภรณ4 ใจเทพ เสนอพ ัฒนาระบบออกเอกสารต B างๆ 
เก ี ่ยวก ับรายช ื ่อผ ู 9 เช 9าร Bวมประช ุมสภา
วิชาการ ให9มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน มี
ความสะดวกในการโยกย9ายสับเปลี ่ยน
รายชื ่อ มีความต9องการให9ทำงานในเชิง
ฐานข9อมูล เปลี ่ยนแปลงรายชื่อเพียงแหBง
เดียว เอกสารที่เกี่ยวข9องทั้งหมดจะเปลี่ยน
ตาม มีความต9องการให9พัฒนาเป0นระบบ
เช่ือมโยงข9อมูลเข9าด9วยกัน 

มีความต9องการให9พัฒนาเป0นระบบ
เช ื ่อมโยงข 9อม ูลเก ี ่ยวก ับรายช่ือ
กรรมการสภาวิชาการเข9าด9วยกัน 
เพื่อความสะดวกในการทำงาน งBาย
ตBอการแก9ไขข9อมูลและการแสดงผล
รายงานตBางๆ 

นิเวศน4 ศรีวิชัย เนื่องจากปUจจุบันมีเอกสารการรายงานตัว
ของนักศึกษาใหมBทุกคน จึงอยากจะจัดเก็บ
เอกสารทั้งหมดให9อยูBในรูปแบบดิจิตอล จึงมี
ความสนใจที ่จะนำต 9นแบบการจ ัดเก็บ
เอกสารการศึกษาเดิมมาประยุกต4ใช9งาน 

มีล ักษนะความต9องการคล9ายกับ
ระบบการจัดเก็บเอกสารการศึกษา
เดิมในรูปแบบดิจิตอล หากพัฒนา
แล9วเสร็จสามารถนำไปประยุกต4ใช9
งานอ่ืนๆ ได9 
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คร้ังท่ี 2 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
เรื่อง รUางข้ันตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลนH 

วันที่ 4 กุมภาพันธ< 2564 
ณ สำนักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล?านนา 

 
ผู&เลUา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู&ท่ีได& 

วณิชชา 
เฉลิมวรรณ 

นำเสนอคำสั่งการแตBงตั้งคณะกรรมการทำงานรBางแนว
ปฏิบัติการขอเอกสารการศึกษาออนไลน4 

ได9คณะกรรมการทำงานรBาง
แนวปฏิบ ัต ิการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน4 จำนวน 
11 ทBาน 

นายจิรวัฒน4 
แก9วรากมุข 

นำเสนอขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลน4ท้ัง
นักศึกษาปUจจุบันและนักศึกษาเกBา 
เนื่องจากมีฐานข9อมูล 2 ฐานข9อมูลเก็บข9อมูลแยกกัน 
ฐานข9อมูลแรกเป0นฐานข9อมูลของระบบทะเบียนกลางท่ี
พัฒนาระบบและใช9งานด9วยกันทั ้ง 6 พื ้นที ่ซ ึ ่งเก็บ
ฐานข9อมูลนักศึกษาที ่คงสถานะเป0นนักศึกษาเมื ่อปÄ
การศึกษา 2557 (ปÄที่เริ่มใช9ระบบทะเบียนกลาง) และ
ฐานข9อมูลที่ 2 เป0นฐานข9อมูลของนักศึกษาของนักศึกษา
ภาคพายัพเชียงใหมB คือข9อมูลนักศึกษต่ำกวBาปÄการศึกษา 
2557  

ม ีข ั ้นตอนการขอเอกสารท่ี
รองรับการใช9งานทั้งนักศึกษา
เกBาและนักศึกษาใหมB 

ศักด์ิสิทธ์ิ 
เป0งอินทร4 

นำเสนอขั้นตอนชBองทางการรับเอกสาร โดยสามารถ
เลือกรับเอกสารได9 2 ชBองทาง คือ ทางไปรษณีย4แบบ
ลงทะเบียน และรับด9วยตนเอง และนำเสนอชBองทางการ
ชำระเงินคBาธรรมเนียมการออกเอกสารที ่เคาน4เตอร4
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนผBาน App Krungthai Next 

ได 9ข ั ้นตอนชBองทางการรับ
เอกสาร และช Bองทางการ
ชำระเงินคBาธรรมเนียมการ
ออกเอกสาร 

ผศ.สมเกียรติ 
วงษ4พานิช 

หารือการเก็บคBาธรรมเนียมการสBงเอกสารทางไปรษณีย4 
วBาควรมีการเก็บคBาจัดสBงตามอัตราคBาธรรมเนียมท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมอบหมายให9 วิไลพร สายทอง 
หาข9อมูลเก่ียวกับอัตราการจัดสBงเอกสาร  

วิไลพร สายทอง รับผิดชอบ
หาข9อม ูลเพ ิ ่มเต ิมเก ี ่ยวกับ
อัตราการจัดสBงเอกสารตาม
ระเบียนของมหาวิทยาลัย 
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เกรียงไกร 
พงค4ปวน 

สอบถามการนำเข9าข9อมูลผู9ชำระเงินออนไลน4 ถึงผู9ที่จะ
รับผิดชอบนำเข9าข9อมูล และระยะเวลาในการจัดทำและ
จัดสBงเอกสาร 

เสนอช ื ่อผ ู 9 ร ับผ ิดชอบการ
นำ เข 9 าข 9 อม ู ลผ ู 9 ช ำระ เ งิน
ออนไลน4 

จิรวัฒน4 
แก9วรากมุข 

เสนอช่ือผู9รับผิดชอบการนำเข9าข9อมูลผู9ชำระเงินออนไลน4 
คือ วีรภัทร กันแก9ว เนื่องจากเป0นผู9ดูแลรับผิดชอบการ
นำเข9าข9อมูลผู9ชำระเงินคBาบำรุงการศึกษาอยูBแล9ว 

วีรภัทร กันแก9วจะเป0นผู9นำเข9า
ข9อมูลผู9ชำระเงินออนไลน4 

แสงจันทร4 
อนนทยี 

นำเสนอระยะเวลาตรวจสอบสถานะการชำระเงินท่ี
นักศึกษาสามารถเข9าตรวจสอบได9คือ วันทำการถัดไป 
และระยะเวลาในการรับเอกสารและจัดสBงเอกสาร จะใช9
ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วันทำการ (เนื่องจากหากเป0น
นักศึกษาเกBาที่ไมBมีข9อมูลผลการเรียนในฐานข9อมูลต9อง
ทำการพิมพ4ใหมB ทำให9ต9องใช9เวลาหลายวัน) 

ไ ด 9 ร ะ ย ะ เ ว ล าต ร ว จสอบ
ส ถ า น ะ ก า ร ช ำ ร ะ เ ง ิ น ท่ี
น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ข9 า
ตรวจสอบได9 และระยะเวลา
ในการรับเอกสารและจัดสBง
เอกสาร 

จิรวัฒน4 
แก9วรากมุข 

แจ9งคณะกรรมการถึงการประชุมครั้งถัดไป คือ สัปดาห4
แรกของเดือนมีนาคม 2564 

สรุปการประชุมคร้ังท่ี 1 
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คร้ังท่ี 3 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
เรื่อง นำเสนอการปรับปรุงรUางข้ันตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลนH คร้ังท่ี 2 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 
ณ สำนักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล?านนา 

ผู&เลUา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู&ท่ีได& 
นายจิรวัฒน4  
แก9วรากมุข 

นำเสนอข ั ้นตอนการขอเอกสารการศ ึกษา
ออนไลน4ท้ังนักศึกษาปUจจุบันและนักศึกษาเกBา 
จากการปรับปรุงขั ้นตอนการทำงานจากการ
ประชุมคร้ังท่ี 1  

ได9ข ั ้นตอนการปฏิบัต ิงานที ่สมบูรณ4 
ครอบคลุมกระบวนการทำงาน 

ศักด์ิสิทธ์ิ  
เป0งอินทร4 

นำเสนอแบบฟอร4มแบบชำระคBาเอกสารหลักฐาน
การศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน 

มีการแก9ไขแบบฟอร4มตามคำแนะนำ
ของ อาจารย4มานัส สุนันท4 อาจารย4ขัติ
พงษ4 จิโนสุวัตร4 และอาจารย4ณัฐรัตน4 
ปาณานนท4 

อ.มานัส 
สุนันท4 

ขอปร ับข 9อความในส B วนของข ั ้ นตอนการ
ปฏิบัติงานในแบบฟอร4มคือ เพิ ่มข9อความวBา *
กรณีไมBได9ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กรุณาพิมพ4ใบชำระเงินอีกคร้ัง 

ท่ีประชุมเห็นควรตามข9อความท่ีนำเสนอ 

อ.ขัติพงษ4 
จิโนสุวัตร4 

ขอปร ับข 9อความในส B วนของข ั ้ นตอนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานในแบบฟอร 4มค ือ เวลาของการ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินจาก 10.00 น. 
เป0น 9.30 น. ของวันทำการถัดไป 

ท่ีประชุมเห็นควรตามข9อความท่ีนำเสนอ 

วิไลพร  
สายทอง 

นำเสนอข 9อม ูลอ ัตราการจ ัดส Bงเอกสารทาง
ไปรษณีย4 

เอกสารอ9างอิงการเก็บอัตราการจัดสBง
เอกสารทางไปรษณีย4 

ณัฐรัตน4  
ปาณานนท4 

นำเสนออัตราการเก ็บคBาจ ัดส Bงเอกสารทาง
ไปรษณีย4ในประเทศในอัตราเดียวคือ 80 บาท 
และตBางประเทศ  

ท่ีประชุมเห็นควรตามข9อความท่ีนำเสนอ 
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จิรวัฒน4  
แก9วรากมุข 

แจ9งคณะกรรมการถึงการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือ
นำเสนอระบบการขอเอกสารการศึกษาออนไลน4 
คือ สัปดาห4แรกของเดือนเมษายน 2564 

- สรุปขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน4 
- สรุปแบบฟอร4มแบบชำระคBาเอกสาร
หลักฐานการศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน 
-  ป ร ะ ก า ศ ก า ร เ ร ี ย ก เ ก ็ บ อ ั ต ร า
คBาธรรมเนียมของการจัดสBงเอกสารทาง
ไปรษณีย4 

 
 
คร้ังท่ี 4 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
เรื่อง นำเสนอการพัฒนาระบบ สาธิตการใช&งานระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลนH 

วันที่ 1 เมษายน 2564 
ณ สำนักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล?านนา 

ผู&เลUา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู&ท่ีได& 
ศักด์ิสิทธ์ิ  
เป0งอินทร4 

นำเสนอและสาธิตการใช9งานระบบขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน4 

ที่ประชุมได9รับทราบและเข9าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน4 

อ.มานัส 
สุนันท4 

แนะนำให9มีการประชาสัมพันธ4ถ ึงการขอ
เอกสารการศึกษาออนไลน4 เพื่อให9ผู9รับบริการ
ได9รับทราบ 

ที่ประชุมเห็นควรให9มีการประชาสัมพันธ4
ผBานชBองทางที่มีอยูB คือ ผBานเว็บไซต4 สวท. 
ผBานเพจระบบทะเบียนกลาง 

อ.ขัติพงษ4 
จิโนสุวัตร4 

แนะนำให9จัดทำคูBมือ และมีขั้นตอนที่ดูเข9าใจ
งBายและไมBซับซ9อน เพื่อให9ผู9รับบริการเข9าใจ
และปฏิบัติตามข้ันตอนได9อยBางถูกต9อง 

ที่ประชุมเห็นควรให9มีการจัดทำคูBมือ และ
จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดูแล9วเข9าใจ
ได9งBาย 

จิรวัฒน4  
แก9วรากมุข 

แจ9งคณะกรรมการถึงการประชุมครั ้งถัดไป 
เพื่อสรุปการใช9งานและคูBมือการปฏิบัติงาน 
คือ วันท่ี 9 เมษายน 2564 

- จัดทำคูBมือ 
- จัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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คร้ังท่ี 5 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
เรื่อง นำเสนอการพัฒนาระบบ สาธิตการใช&งานระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลนH 

วันที่ 9 เมษายน 2564 
ณ สำนักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล?านนา 

ผู&เลUา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู&ท่ีได& 
ศักด์ิสิทธ์ิ  
เป0งอินทร4 

นำเสนอและสาธิตการใช9งานระบบขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน4 ตามคำแนะนำให9มีการ
ปรับปรุงแก9ไขในการประชุมคร้ังท่ีผBานมา 

ที่ประชุมได9รับทราบและเข9าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน4 

จิรวัฒน4  
แก9วรากมุข 

แนะนำคูBมือ และข้ันตอนการใช9งาน - คูBมือการใช9งาน 
- Flow chart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

อ.ณัฐรัตน4 
ปาณานนท4 

แจ9งการเปÑดใช9งานระบบ โดยจะเริ ่มใช9งาน
ตั้งแตBภาคการศึกษา 1/2564 เป0นต9นไป และ
ระหวBางนี้จะเปÑดใช9งานเฉพาะพื้นที่เชียงใหมB
ก Bอน เพ ื ่ อทดสอบระบบจร ิ ง  หากจบปÄ
การศึกษา 2564 แล9ว ระบบมีการปรับปรุงจน
มีความสมบูรณ4มากที่สุดแล9วจะมีการขยาย
ระบบไปทุกพ้ืนท่ี 

เริ ่มเปÑดระบบใช9งานภาคเรียนที่ 1/2564 
เฉพาะพื้นที่เชียงใหมB และทำการเก็บปUญหา
แก9ไขปUญหา ปรับปรุงระบบให9สมบูรณ4เพ่ือ
นำไปใช9กับทุกพื ้นที ่ตBอไปในปÄการศึกษา 
2565 
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ภาพการแลกเปล่ียนเรียนรู&จากคณะกรรมการการจัดการองคHความรู& สำนักสUงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(ประชุมกUอนจะเร่ิมการประชุมแบบออนไลนH ผUาน Microsoft Teams) 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ   

ได9แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มชBองทางการขอเอกสารและการชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ออนไลน4 มีการนำไปใช9งานจริงใน มทร.ล9านนา เชียงใหมB ซึ่ง สวท. จะใช9ผู9รับบริการในเชียงใหมB ทดสอบระบบ 
หากระบบมีความสเถียรภาพ ไมBมีปUญหา จะทำการขยายผลไปใช9งานในแตBละพ้ืนท่ีตBอไป 

1. มีระบบท่ีรองรับการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการชำระเงินออนไลน4  
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2. ประกาศขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา Online จากสำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพรB
ผBานเว็บไซต4สำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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3. ประกาศขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา Online จากสำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพรB
ผBานเพจระบบทะเบียนกลาง 
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4. สำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได9จัดทำไลน4งานทะเบียน มทร.ล9านนา เชียงใหมB สำหรับไว9บริการ
ตอบคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวBางที่มีระบบการขอเอกสารหลักฐานและการชำระเงินออนไลน4 จากผู9มาใช9
บริการ เพ่ิมเติมจากเพจระบบทะเบียนกลาง มทร.ล9านนา 

 
 

5. คูBมือการใช9งานการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการชำระเงินออนไลน4 
ดังเอกสารแนบท9าย 
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8.ปnจจัยความสำเร็จ   

1. ได9แนวปฏิบัติที่ดีในการชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 รองรับกับสถานการณ4
ปUจจุบัน กรณีสถานการณ4ไมBปกติอันเน่ืองมาจากการแพรBระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. มีระบบต9นแบบการชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเป0นแบบออนไลน4 ที่เปÑดทดลองใช9กับ 
มทร.ล9านนา เชียงใหมB หากระบบมีความสเถียรภาพ จะมีการขยายผลไปใช9กับทุกพ้ืนท่ี 

3. ได9กระบวนการชำระเงินคBาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน4 ที่เป0นบริการแบบ One stop 
service อยBางเต็มรูปแบบครบทุกกระบวนการ ต้ังแตBขอเอกสาร ชำระเงิน และจัดสBงเอกสาร 

3. สามารถลดปริมาณกระดาษของใบคำร9องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา หรือใบชำระเงิน เนื่องจาก
ปUจจุบันมีการประสานงานกับธนาคาร และเคาน4เตอร4เซอร4วิส ในการแสดงแถบบาร4โคด คิวอาร4โคด ที่สามารถ
สแกนชำระเงินผBาน Application บนมือถือได9ทันที 

4. ไมBต9องเสียเวลาในการเดินทางมาขอเอกสารการศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำในระบบออนไลน4
ได9ครบทุกข้ันตอน 

5. มีชBองทางการขอเอกสารสารการศึกษาออนไลน4เพิ่มขึ้น จากของเดิมที่ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
และการชำระเงินได9ต9องทำที่มหาวิทยาลัยเทBานั้น ทำให9ผู9มาใช9บริการมีชBองทางที่หลายหลาย มีความสะดวก และ
รวดเร็วย่ิงข้ึน 

6. คูBมือการใช9งาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู9แนวปฏิบัติงานแบบใหมBให9กับผู9มาใช9บริการ 
 
9. ปnญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตUอไป 

1. การชำระเงินด9วยการสแกน สามารถใช9ได9เฉพาะธนาคารกรุงไทยเทBานั้น ธนาคารอื่นๆ ยังไมBสามารถใช9
งานได9 ต9องมีการประสานกับกองทรัพย4สิน เพื่อเสนอตBอธนาคารกรุงไทยให9เปÑดระบบการชำระเงินรองรรับกับ
ธนาคารได9มากข้ึน 

2. ด9วยระยะเวลาที่พัฒนาและทดลองใช9มีจำกัดตามสถานณ4การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 ทำให9มีความจำเป0นที่ต9องทำการทดสอบกับผู9มาใช9บริการใน มทร.ล9านนา เชียงใหมB หากได9ผลท่ี
ดี ระบบมีความสเถียรภาพ จะมีการขยายไปใช9กับทุกพ้ืนท่ีตBอไป 
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เอกสารแนบท&าย 
 
 
 
 
 
 
 

คู#มือ 
ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา 

ทาง Online ของนักศึกษา 
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาทาง Online ของนักศึกษา 

 

เข#าระบบทะเบียนนักศึกษา

เลือกทํารายการ

เลือกเมนู S14 ขอเอกสารหลักสูตรการศึกษา

คลิกแถบ “ทํารายการใบร#องขอ”
 (แถบสีเขียว)

ใชH

นศ.ปKจจุบัน เรียนครบหลักสูตร
แตHสถานะยังไมHสําเร็จการศึกษา

.เรียนครบหลักสูตร และมี
สถานะสําเร็จการศึกษา

พ#นสภาพกรณีสําเร็จ
การศึกษาไปแล#ว

พ#นสภาพกรณีไมHสําเร็จ
การศึกษา

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สําหรับ ป.ตรี)
3. ใบปริญญาบัตร (กรณีสูญหาย,ชํารุด)
4. ใบประกาศนียบัตร (กรณีสูญหาย
,ชํารุด)

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรอง นศ

3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. หนังสือรับรองคาดวHาจะ
สําเร็จฯ (ต#องยื่นขอสําเร็จฯ) 

***เจ#าหน#าที่จะจัดสHงใบแสดงผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ_ทางไปรษณีย_ 

ตามที่อยูHที่แจ#งไว#ใน Line Regis 
RMUTL

สําหรับผู#ที่สําเร็จการศึกษากHอน
ปjการศึกษา 2557ไมH ไมH ไมH ไมHไมH

ใชH ใชH ใชH ใชH

ใบแสดงผลการศึกษา

ใชH

ขอเอกสารการศึกษา
ทาง Line Regis 

RMUTL 
หรือผHานเพจระบบทะเบี
ยนกลาง มทร.ล#านนา

1

2

3

ไมH
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1

บันทึกข)อมูลการขอเอกสาร

จัดส4งเอกสารภายใน 4 วันทําการนับจาก
ตรวจสอบการชําระเงินเรียบร)อยแล)ว

จบ

เลือกค4าส4งเอกสารทางไปรษณียIแบบ  EMS 
ระบุจํานวน 1

รอเจ)าหน)าที่ตรวจสอบแจ)งสถานะ
อนุญาตให)ชําระเงิน

ชําระเงิน

พิมพIใบชําระเงิน สแกนจ&ายหรือโอนจ&าย  
และส4งหลักฐานสลิปการชําระเงินใน Line 

Regis RMUTL) หรือรอการปรับปรุงรายการ
ชําระเงินในวันทําการถัดไป

ใช4

เจ)าหน)าที่ตรวจสอบการชําระเงิน

คลิกในแถบสีเขียวที่มีข)อความ “แก)ไขข)อมูลที่
อยู4ที่ติดต4อได) สําหรับส4งเอกสาร”

ใช4

1

1

2

ไม4

2

2

ไม4

3
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1. นศ. เข(าระบบทะเบียนกลาง เลือกเมนู S14 ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา 

                         

2. คลิกแถบ “ทำรายการใบร(องขอ” (แถบสีเขียว) 
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3. เลือกทำรายการ 
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3.1 นศ.ปMจจุบันขอเอกสารได(ดังน้ี  

 
 

3.2 นศ.เรียนครบหลักสูตร แตTสถานะยังไมTสำเร็จการศึกษาขอเอกสารได(ดังน้ี 

 
 

3.3 นศ.เรียนครบหลักสูตร และมีสถานะสำเร็จการศึกษา 

 
 

3.4 นศ.พ(นสภาพกรณีสำเร็จการศึกษาไปแล(วและเคยรับเอกสารตัวจริง ขอเอกสารได(ดังน้ี 

 
 

3.5 นศ.พ(นสภาพกรณีไมTสำเร็จการศึกษาขอเอกสารได(ดังน้ี 

 
 

3.6 สำหรับผู(ที่สำเร็จการศึกษากTอนป]การศึกษา 2557 ให(ติดตTอขอเอกสารการศึกษาทาง Line 
Regis RMUTL หรือผTานเพจระบบทะเบียนกลาง มทร.ล(านนา 
 

 

ใบแสดงผล
การศึกษา

หนังสือรับรอง 
นศ

หนังสือรับรอง
ความประพฤติ

หนังสือรับรองคาดว>าจะสำเร็จฯ 
(ตEองยื่นขอสำเร็จฯ) 

ใบแสดงผล
การศึกษา

หนังสือรับรองเรียน
ครบหลักสูตร

***เจEาหนEาที่จะจัดส>งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณPทางไปรษณียP ตามที่อยู>ที่แจEงไวEใน 
Line Regis RMUTL

ใบแสดงผล
การศกึษา

หนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ

 (สาํหรบั ป.ตร)ี

ใบปรญิญาบตัร 

 (กรณสีญูหาย
,ชาํรดุ)

ใบประกาศนียบตัร 
(กรณสีญูหาย,ชาํรดุ)

ใบแสดงผลการศกึษา
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4. กดปุiมบันทึก และรอเจ(าหน(าท่ีตรวจสอบแจ(งสถานะอนุญาตให(ชำระเงิน 

 
 

5. รอเจ(าหน(าที่ตรวจสอบรายการที่ร(องขอ กรณี อนุญาตให)ชำระเงิน  คลิกในแถบสีเขียวที่มีข(อความ 
“แก)ไขข)อมูลท่ีอยู=ท่ีติดต=อได) สำหรับส=งเอกสาร” 
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6. พิมพlใบชำระเงิน สแกนจ=ายหรือโอนจ=าย (ให(สTงหลักฐานสลิปการชำระเงินใน Line Regis RMUTL) 

 

7. รอเจ(าหน(าท่ีตรวจสอบการชำระเงิน และจัดสTงเอกสารภายใน 4 วันทำการนับจากตรวจสอบการชำระ
เงินเรียบร(อยแล(ว 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติทีด่ ี
ชื่อผลงาน โครงการ การพัฒนา ขั้นตอน แผนผัง การเดินทางเอกสารการวิจัย 

1. เจาของผลงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ชมุชนนักปฏิบัติ      ดานการผลิตบัณฑิต 
            ดานการวิจัย 
            ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความสําเร็จ) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปประเด็นการจัดการความรู้ใน

หนวยงาน โดยให้แตละกลุมงานเสนอหัวข้อ แล้วนํามาคัดเลือก จํานวน 1 หัวข้อ ในการดําเนินการจัดการความรู้ใน
หนวยงาน เพื่อสรุปประเด็น รวบรวมข้อมูล จากกลุมงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนขั้นตอนและแผนผัง กระบวนการ 
การเดินทางเอกสารงานวิจัย เพื่อทบทวน ปรับปรุง สรุปขั้นตอน แผนผัง การเดินเอกสารการวิจัย เพื่อเสนอผู้บริหาร 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้นอยางคลองตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ความเปนมา (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานในการสนับสนนุและสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย สงเสริมการบูรณาการวิจัยรวมกับการ
เรียนการสอน ภายใต้แนวคิดโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสามารถพัฒนางานวิจัยนําไปใช้ประโยชนได้จริง และสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ รวมท้ังเปนการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วย Problem based learning 
(PBL)สงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน  (P-Private, P-Public, P-Partnership)

สงเสริมการพัฒนางานวิจัยของ มทร.ล้านนา รวมกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือเพื่อเข้ารวมกับ Northern 
Food Valley ได้เล็งเห็นความสําคัญของ การนํากระบวนการจัดการความรู้มาเปนเครื่องมือในการ พัฒนาคน พัฒนา
งาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหนวยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ บังเกิดผล
ตอการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาองคกร ซึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอน แผนผัง กระบวนการ การดําเนินงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนการบริหารจัดการองคกรอีกระบบหนึ่งที่มีความจําเปนต้องพัฒนาให้มี ความทันสมัย 
คลองตัว จึงต้องกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ของหนวยงาน  จึงได้จัดทําโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ขั้นตอน แผนผัง กระบวนการดําเนินงานวิจัย ซึ่งได้มีการกําหนดประเด็นเร่ืองการพัฒนาขั้นตอน แผนผงั
ทางเดินเอกสารการวิจัยจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกลาว 
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6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรูที่ใช) 
   
  1. กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

6.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือรับ 
หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากหนวยงานภายนอก โดยจัดลําดับความสําคัญ ความ

เรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง และตรวจเอกสารเพื่อความถูกต้อง กรณีไมถูกต้องหรือครบถ้วน ต้อง
ติดตอหนวยงานที่ออกหนังสือเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกเพื่อเปนหลักฐาน แล้วจึงดําเนินการ นั้นตอไป โดย
จัดแยกให้กับกลุมงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือรับ โดยงานสารบรรณของหนวยงานรับ
บันทึกข้อความหรือเอกสารจากพื้นที่/คณะ/หนวยงานภายนอก เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อ
ลงทะเบียนรับในระบบ กรณีไมได้สงเอกสารในระบบ งานสารบรรณ จะทําการบันทึก ลงในระบบ  

6.1.1  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเรื่อง บันทึกข้อความ จากพื้นที่/คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย  

6.1.2  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน กรณีไมถูกต้อง
หรือไมครบถ้วน สงคืนต้นเรื่องงานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนหนังสือรับ 
ในระบบ E-office พิจารณาเรื่อง เพื่อมอบให้กลุมงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณา  

6.1.3 งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนหนังสือรับ ในระบบ E-office พิจารณา
เร่ือง เพื่อมอบให้กลุมงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พิจารณา 

6.1.4 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณา และลงนาม 
6.1.5 งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  สงเร่ืองไปกองคลัง (กรณีขออนุมัติเบิกเงิน) ในระบบ E-

office  
6.1.6  งานสารบรรณ กองคลัง สงเรื่องไปกองนโยบายและแผน (กรณีขออนุมัติเบิกเงิน) ในระบบ E-

office  
6.1.7  งานสารบรรณ กองนโยบายและแผน เสนอเรื่องไปยัง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
6.1.8  งานสารบรรณ มทร.ล้านนา เสนอเรื่องไปยัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เพื่ออนุมัติ 
6.1.9  งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.ล้านนา สงเร่ืองคืน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6.1.10 งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา คืนต้นเรื่องให้หนวยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปิดงาน ระบบ  E-

office
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Flowchart ที่ 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือรับ 
 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ 

     

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 รับหนังสือจากพิ้นที่/คณะ เพื่อตรวจทานความ
ถูกต้อง และครบถ้วน 

บันทึกข้อความ/
หนังสือสงภายใน 

1 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ตรวจทานแก้ไข 
 กรณไีมผาน นํากลับไปแก้ไขเสนอใหม 
 กรณผีาน เสนอ ผอ.ลงนาม ตอไป 

 

 2 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ลงทะเบียนหนังสือรับในระบบE-office กรณีไมได้สง
ในระบบ ต้องป้อนหนังสือรับเข้าในระบบ E-office 
 

 2 นาที 

กลุมงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบ ข้อมลูที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอ 

ผู้อํานวยการในการตัดสินใจ 
 

 5 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 เสนอแฟ้ม เพื่อ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พิจารณา/ลงนาม งานสารบรรณสงเรื่องเสนอกอง
คลังกรณเีปนการขออนุมตัิงบประมาณ/ กรณเีปน
การเบิกเงินโครงการวิจัย เสนอรองวิจัยฯ เพื่ออนุมัต ิ
 

 10  นาที 

งานสารบรรณ กองคลัง 

 นําเรื่องที่ ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาลงนาม 
แล้ว เพื่อเสนอ กองคลัง กรณี เปนการขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจาย 
 

 1-2 วัน 

 เริ่มตน 
 

รับเรื่อง/งาน จากคณะ/พื้นที่ 

ไมผาน แกไข 

ผูอํานวยการ 

ตรวจสอบ 

กองคลัง 
 

 

ตรวจสอบ 

ลงทะเบยีนหนังสือรับ 
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ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ 

งานสารบรรณ                   
กองนโยบายและแผน 

 นําเรื่องที่ ผู้อํานวยการ กองคลังลงนามแล้ว เพื่อ
เสนอ กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ
งบประมาณ กรณี เปนการขออนุมัติงบประมาณ 
 

 1-2 วัน 

งานสารบรรณมทร.
ล้านนา 

 - รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ อนุมัติ 
เบิกโครงการวจิัยฯ 
- อธิการบดี มทร.ลา้นนา อนุมัติโครงการ 
งบประมาณ 
 

 1-2 วัน 

งานสารบรรณมทร. 
 Scan หนังสือเพื่อแนบในระบบ E-office และเก็บ

สําเนาใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง  ปิดงานในระบบ E-office 
 

 ภายใน 2 
นาที 

 
 

 
 

  

 
  

 จบ 
 

คืนเรื่อง สวพ. 

อนุมัต ิ

กองนโยบายและแผน 
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(ตัวอยาง) การลงทะเบียนหนังสือรับ 
กรณีเอกสารไมอยูในระบบ E-office ตองกรอกเอกสารลงในระบบ 
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6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือสง 
หนังสือสง หมายถึง หนังสือที่สงออกไปภายนอก โดยให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของ

หนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงไปด้วยให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสงออก กอนสงออกให้เจ้าหน้าที่ขอ ง
หนวยงานตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือพร้อมสิ่งท่ีสงไปด้วยอีกครั้งแล้วปิดผนึก  หนังสือที่ไมความสําคัญมาก
นัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดด้วยแถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง 

6.2.1  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเอกสาร บันทึกข้อความ จากสวนงานที่เก่ียวข้อง 
6.2.2  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร กรณีไม         

ครบถ้วน ถูกต้อง สงคืนเจ้าของเร่ืองเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม 
6.2.3  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6.2.4  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒน ลงนาม 
6.2.5  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนหนังสือสงพร้อมสแกนเอกสารแนบ ใน

ระบบ E-office พร้อมสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีหนังสือภายใน)ปิดงานในระบบ E-

office กรณีหนังสือภายนอก จัดสงทางไปรษณีย 
 

  



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

2
7
1

8 

Flowchart ที่ 2. ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือสง 
 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ 
     

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัย               
และพัฒนา 

 รับหนังสือสงจากกลุมงาน เพื่อตรวจทานความ
ครบถ้วนและความถูกต้อง 

บันทึกข้อความ/

หนังสือสงภายนอก 
1 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัย                
และพัฒนา 

 ตรวจทานแก้ไข 
 กรณไีมผาน นํากลับไปแก้ไขเสนอใหม 
 กรณผีาน เสนอ ผอ.ลงนาม ตอไป 

 2 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัย                
และพัฒนา 

 เสนอแฟ้มให้ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลง
นาม หนังสือสง ภายในและภายนอกหนวยงาน 

 10 นาที 

งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัย                
และพัฒนา 

 นําแฟ้มที่ ผอ.ลงนาม แล้ว เพื่อลงทะเบียนหนังสือสง 
ในระบบ E-office และออกเลขหนังสือสง พร้อม
สแกนหนังสือแนบในระบบE-office 
 

บันทึกข้อความ/
หนังสือภายนอก 

1 นาที 

งานสารบรณ 
สถาบันวิจัย                
และพัฒนา 

 นําต้นฉบับหนังสือสงใสซองเพื่อนําสงทางไปรษณีย 
ในกรณีหนังสือสงภายนอก หรือพื้นที่ กรณีภายใน
หนวยงานในมทร.ล้านนา จดัสงในระบบ E-office 
หรือสงต้นฉบับ 

 ภายใน 3 นาที 

ตรวจสอบ 

 เริ่มตน 
 

รับเรื่อง/งาน จากกลุมงาน รวมทั้ง
หนังสือที่ผูอํานวยการสั่งการ 

ไมผาน แกไข 

ลงทะเบยีนเลขที่หนังสือสง 

จัดสงหนังสือ 

ผูอํานวยการ 

          ไมผาน 
แกไข 
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ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ 
งานสารบรรณ 
สถาบันวิจัย                
และพัฒนา 

 Scan หนังสือสงเพื่อแนบในระบบ E-office และเก็บ
สําเนาในแฟ้ม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหา ปิดทะเบยีนหนังสือสงใน ระบบ E-office 
 

 ภายใน 2 นาที 

 
 

    

 
 
 

  

 จบ 
 

Scan หนังสือ 
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(ตัวอยาง) การลงทะเบียนหนังสือสง 
ลงรายการเอกสาร ออกจากหนวยงานไหน ถึงหนวยงานใด  เรื่องอะไร แลวบันทึกสราง 
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(ตัวอยาง) การสงเอกสารถึงหนวยงานภายใน 
 

 
 

จะปรากฏสถานการณสงเอกสารในระบบ E-office 
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6.3 ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการวิจัย 
6.3.1  อาจารย/เจ้าของโครงการจากพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ทําเรื่องหรือบันทึกข้อความ เพื่อ

ขออนุมัติการเบิกจายเงินวิจัย  
6.3.2  ผู้ประสานงานของพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย (ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานเรื่อง

งานวิจัย) ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอผู้บริหารของพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
พิจารณาลงนาม  

6.3.3  งานสารบรรณพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สงเรื่อง หรือบันทึกข้อความ มายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในระบบ E-office 

6.3.4  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเรื่องในระบบ E-office พร้อมตรวจสอบหลักฐาน
ความครบถ้วน แล้วสงให้งานการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน งบประมาณ 
เพื่อเสนอ ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาลงนามตามลําดับ  

6.3.5  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการสงเรื่อง ผานระบบ E-office เพื่อเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณ จากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

6.3.6  งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สงคืนเรื่องที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา  

6.3.7  งานสารบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเรื่อง และแนบเอกสารในระบบพร้อมปิดงานใน
ระบบสงคืนเร่ือง ต้นสังกัด เพื่อจะได้ดําเนินการเบิกจาย ตอไป 
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Flowchart ที่ 3. ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการวิจัย 
 

  

ผูรับผิดชอบ ผังขัน้ตอน ขัน้ตอนการเบกิเงินโครงการวิจัย เวลการดําเนินงาน

อาจารย/นักวิจัย อาจารย/นักวิจัย จัดทําเอกสารเบิก
เงินงวด ส่งให้คณะ

1 วัน

จนท.วิจัยของ
คณะ/พ้ืนท่ี

จนท.ประสานงานคณะตรวจสอบ
เอกสารเบิกเงินงวด

15 นาท่ี

คณะ/พ้ืนท่ี จนท.นําเอกสารเบิกเงินวดเสนอรอง
คณบดีและคณบดี  ลงนาม หรือ รอง

คณบดีพ้ืนท่ีและผอ.กองการศึกษา

1 วัน

จนท.วิจัยของ
คณะ/พ้ืนท่ี

จนท.ส่งเอกสารเบิกเงินงวดให้กับ
สถาบันวิจัยและพัฒนทางระบบ 

E-office และเอกสารเบิกเงินงวดตัว
จริง

 1.พ้ืนท่ี 3 วัน    2. คณะใน
ส่วนกลาง 1 วัน

งานสารบรรณสวพ. จนท. งานสารบรรณสวพ.รับเอกสาร
เบิกเงินงวด

5 นาที

งานการเงิน งานสารบรรณส่งเอกสารให้กับกลุ่ม
งานบริหารงานวิจัยตรวจสอบ

5 นาที

งานสารบรรณ นําเสนอรองผู้อํานวยการและผอ.ลง
นามและส่งให้งานสารบรรณ สวพ.

ดําเนินการต่อไป

30 นาที

งานสารบรรณ ส่งเอกสารเบิกเงินงวดทางระบบ 
E-office ไปยังสารบรรณมทร.ล้านนา

5 นาที

งานสารบรรณ
มทร.ล้านนา

เลขาฯ ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินงวด
และนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการพิจารณาอนุมัติ

30 นาที

งานสารบรรณ
มทร.ล้านนา

ส่งเอกสารเบิกเงินงวดทางระบบ 
E-office ไปยังสารบรรณสวพ. และ
สวพ.ดําเนินการสแกนเอกสารลงใน

1 วัน

งานสารบรรณ สวพ. ส่งเอกสารเบิกเงินงวดคืนคณะ/พ้ืนท่ี
ในระบบ E-office และตัวจริง

 1. พ้ืนท่ี ประมาณ 3 วัน  2. 
คณะส่วนกลาง 1 วัน

เริ่มตน

  เสนอผูบริหาร
คณะลงนาม         

คณะ/พ้ืนท่ีสงเอกสารมายังสวพ.

สารบรรณสวพ.

  นําเสนอรองอธิการบดี

สงเอกสารคืนสารบรรณสวพ.

สงเอกสารคืนคณะ/พ้ืนท่ี   

จัดทําเอกสารเบิกเงินงวดโครงการวิจัย

ตรวจสอบเอกสาร

  เสนอผูบริหาร
พ้ืนที่งนาม         

 ตรวจสอบเอกสาร

นําเสนอรองผอ.และผอ.สวพ.ลงนาม

ส่งเอกสารไปยังงานสารบรรณมทร 

แกไข

แกไข

A

ไมอนุมัติ

ไมอนุมัติ

แกไข
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(ตัวอยาง) แบบฟอรมการเบิกเงินโครงการวิจัยฯ  
 

 

  บันทึกขอความ 
สวนราชการ        

ที่     วันที่         
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกเงิน ครงการวิจัยฯ งวดท่ี   

เรียน  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลล้านนา ได้อนุมัติให้ดําเนิน ครงการวิจัย                             
เรื่อง                                                                                         จํานวน                      บาท     
(                         ) ประจําป       ดังแนบ (แบบ วจ. ) เพื่อให้การดําเนินการด้านงานวิจัยเปนไป
ตามแผนการดําเนิน ครงการ 

จึงเรียนมาเพื่อ ปรดพิจารณาอนุมัติเบิกเงินงวดท่ี ...........  ในหมวด ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เพื่อ
ดําเนินการงานวิจัย เปนจํานวนเงิน             บาท (                                            ) 
      
 
 

        ลงช่ือ           ...... ............. 
                                             (                 )  
                        หัวหนา้ ครงการวจัิย  
 

งปม. ที่ได้รับ    บาท          ความเห็นของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ใช้ไปแล้ว      บาท                              
คงเหลือ    บาท          
ใช้จ่ายในครั้งน้ี              บาท            (ผู้ช่วยศาสตราจารยนพพร    พัชรประกิติ)   
คงเหลือยกไป      บาท              /  /  

  ความเห็น รองคณบดีด้านวิจัย       ความเห็น คณบดีวิศวกรรมศาสตร    ความเห็นของรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
                         
                                                                        
(                                  )           (               ) (                                              )  
           /           /                              /           /                                /           /             

 
อนุมัติ 

...................................             
(นายสุรพล    ใจวงศษา) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลล้านนา 
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(ตัวอยาง) แผนการเบิกจายเงนิงบประมาณ งบเงินอุดหนุนงานวิจัย 
 

เลขที่แผน……....... /…………….
แผนการเบิกจ่ายเงินบประมาณ  งบเงินอุดหนุนงานวิจัย  ประเภทเงินอุดหนุน…………………………………

โครงการวิจัย "............................................................. "
งบประมาณที่ได้รับปี  ……………...   จ านวนเงิน ……………………..  บาท

รายการ วงเงิน งปม. รวม

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวมเงนิ

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าโครงการ
      (                                          )                                      (…………………………………………………………………………...)

วันที่ .........................................................................

งวดที่ 1 (70%)
งวดที่ 2 (20%) 
งวดที่ 3 (10%)
รวม 

หมายเหตุ 1. งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น  และค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ .....................................................
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 แบบ วจ.1 
 

 
แผนการใชจายเงิน 
ในการดําเนินการวิจัย  

ชื่อโครงการ                                                                                                                                                   

ประเภทของโครงการวิจัย  
  ครงการ – เงินงบประมาณ    ป                        ครงการ – เงินผลประ ยชน      ป       
  ครงการพิเศษ ป                       ครงการวิจัย-ภายนอก ป                        
   งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบัน) ระบุป  
    งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบัน) ระบุป  
   เงินกองทุนวิจัย  ระบปุ ที่ได้รบัอนุมัติ 
  วงเงินของ ครงการ                                           บาท 
   หนวยงานรับผิดชอบโครงการ                                                                                             
 เจาของโครงการ 1                                                       หัวหน้า ครงการ     สัดส่วน                    % 
   2                            ผู้ร่วม ครงการวิจัย  สัดสว่น                    % 
   3                            ผู้ร่วม ครงการวิจัย  สัดสว่น                   %    
             
1.  วัตถุประสงคของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. เปาหมาย หรือผลผลิต หรือผลสําเร็จของโครงการ 

                                                                                                                                                                                   

3.   แผนการดําเนินงานตามโครงการวิจัยประจําป งบประมาณ พ ศ                 

3.1 สถานที่ดําเนินการ                                     
3.2 วิธีการดําเนินการ ………………………….. 
3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวงเงินประมาณคาใชจายแตละขั้นตอน 
3.4 ระยะเวลาดําเนินการ…...….ป…ี.……เดือน 

เวลาเริ่มตน...........................เวลาสิ้นสุดโครงการ            
 4.  ประมาณคาใชจาย    (ใหเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบ) 

4.1 หมวดค่าใช้สอย                       บาท  
4.2 หมวดค่าวัสดุ                                          

บาท          
4.3 หมวดค่าครุภัณฑ                                         

บาท  
4.4 ค่าสาธารณูป ภค (5%)       -   บาท  
              รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                                            __________________บาท 

หมายเหตุ  ขอถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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5.  ขอรับเงินอุดหนุนเปนจํานวน  3  งวด   ตามรายละเอียดดังนี้ 
      งวดแรก  ( 60  %)  จํานวนเงิน             บาท  เมื่อหน่วยงานรับเงนิจากกองคลัง/คลังจังหวัด/คลังอําเภอ 
      งวดที่ 2  ( 30 %)    จํานวนเงิน            บาท เมื่อส่งรายงานความก้าวหนา้ของ ครงการวิจยั 
      งวดที่ 3   ( 10 %)   จํานวนเงิน             บาท เมื่อส่งรายงานฉบบัสมบูรณหรือส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั 
                                                          ตามแผนที่ระบุใน วจ 1 
                           รวมเปนเงิน         บาท 
 
   
 
 
 
   ลงชื่อ                                               หัวหน้า ครงการวิจัย 
                                                                (                                                   )   
 
 
                                                                             ลงชื่อ                                                ผู้ร่วม ครงการ 
                                                               (                                                   ) 
 
   
                                                                            ลงชื่อ                                                ผู้ร่วม ครงการ 
                                                                (                                                 ) 
  
 
 
 
หมายเหตุ    - จํานวนงวดเงินที่ขอรับตองไมนอยกวา 3 งวด 
                - วงเงินในแตละงวดใหกําหนดเปนรอยละของเงินอุดหนุนที่ไดรบัอนุมัติ 
                - วงเงินในงวดกอนสุดทายตองเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินอุดหนุนที่ไดรับอนุมัติ 
                - วงเงินในงวดสุดทายตองเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินอุดหนุนที่ไดรับอนุมัติ 

   - หัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยตองลงนามทุกคน กรณี ไมผูรวมวิจัยใหบุคคลากรประจําฝายวิจัย  

ตนสังกัด ลงนามอยางนอย 2 ทาน 
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 ๒. กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

6.4 งานพัฒนาโครงการวิจัยแหลงงบประมาณภายใน 

6.4.1  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแนวทางหรือแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
6.4.2  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยประเภท Fundamental Fund : FF 
6.4.3  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธให้พื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยฯ 
6.4.4  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในแตละพื้นที่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายในและภายนอกรวมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิจัย 
6.4.5  นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.4.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างแผนงานวิจัยที่ตอบโจทย ยุทธศาสตรของชาติและหนวยงาน 
6.4.7  นักวิจัยดําเนินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานวิจัยผานระบบ NRIIS 
6.4.8   สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวม 
6.4.9  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหนวยงาน 
6.4.10  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยและประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น 
6.4.11  สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้นักวิจัยแก้ไขโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ตามงบประมาณที่ปรับ

ลด 
6.4.12  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดสงเอกสารงานวิจัยตาม สกสว. แจ้งการจัดสง  
6.4.13  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอข้อมูล

ประกอบการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
6.4.14  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทําคํารับรอง

ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับ 
หนวยรับงบประมาณ 

6.4.15  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ การ
ดําเนินการโครงการวิจัยแกนักวิจัย  

6.4.16  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดทําสัญารับทุนระหวางมหาวิทยาลัย กับ นักวิจัย 
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Flowchart ที่ 4. งานพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใน 
 

 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใน 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

 
 

   
   

 

สกสว. หนังสือเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยจาก สกสว. 
 

1.หนังสือเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยประจําป 
2.แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจยั 

30 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

ประชาสัมพันธข้อเสนอ
โครงการวิจัย จาก มทร.
ล้านนา 
 

1.หนังสือประชาสัมพันธข้อเสนอ
โครงการวิจัยประจําป 
2.แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจยั 

15 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

1.ประสานงานเลขานุการ
อธิการ 
2.ประสานงานงานเลขารอง
วิจัย 
3.ประสานงานนักวจิัยตาม
พื้นที่ 
4.ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ประสานงานหนวยงานขอ
ความอนุเคราะห 

1.หนังสือเชิญนักวิจัย 
2.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.หนังสือเชิญอธิการบด ี
4.หนังสือเชิญรองวิจัย 
5.หนังสืออนุมัติการประชุม 
6.หนังสือขอความอนุเคราะห 

2 วัน 

นักวิจยั 1.สงข้อสนอแนะให้นักวิจัย 
2.สงแบบฟอรมให้นักวจิัย 

แบบฟอรมฉบับสมบูรณ 15 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

ประชุมหารือถึงแผนงานที่
ตอบโจทยชาติ จังหวัด 
หนวยงาน 

แบบฟอรมแผนงาน 7 วัน 

เริม่ตน้ 

จัดทําแนวทางหรือแผน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 

เปดรับข้อเสนอ 
 ครงการวิจัยประเภท 
Fundamental Fund : FF 

 

ประชาสัมพันธให้พ้ืนท่ี/คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัยฯ 

จัดเวทีพัฒนาข้อเสนอ
 ครงการวิจัย 

นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอ
 ครงการวิจัยฉบับสมบูรณ

ตามข้อเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สร้างแผนงานวิจัยท่ีตอบ จทย 
ยุทธศาสตรของชาติและ

หน่วยงาน 
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 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใน 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

นักวิจัย กรอกข้อเสนอโครงการใน
ระบบ NRIIS 

1.แบบฟอรมข้อเสนอโครงการวิจยั 
2.เอกสารที่เกี่ยวข้อง เชน 
มาตรฐานงานวิจัยและอื่นๆ 

15 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

ตรวจสอบขอเสนอ
โครงการวิจัยเรื่ององบ
ประมาณ/ตัวชี้วัด/และอื่นที่
เกี่ยวของ 

1.ข้อเสนอโครงการวิจยั 
2.ตัวชี้วัด 
3 ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/พันธ
กิจ/ 
 

7 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

ปรึกษาการดําเนินงานของ
หนวยงานทีสอดคล้องกับ
นโยบายของชาต ิ/จัหวัด/ 
หนวยงาน 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 3 วัน 

สกสว. รอการพิจารณาจาก 
สกสว 

คํารับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

30 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

.ปรับลดงบประมาณตาม
เปอรเซ็นต 

หนังสือแจ้งจาก สกสว 15 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

1.ปริ้นข้อเสนอโครงการวิจยั 
/แผนงาน/แผนปฏิบัต ิอยาง
ละ 3 ชุด 
2.จัดทําหนังือนําสง 1 ฉบับ 
3.สําเนาแผน CD จํานวน 1 
แผน 
 

1.ข้อเสนอโครงการวิจยั 
2.แผนงานวิจัย 
3.แผนปฏิบัติการ 
4.หนังสือนําสง 

15 วัน 

สกสว. 1.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.ดําเนินการตามแบฟอรมที่ 
สกสว ขอ 
3.จัดสงชองทาง อีเมลของผู้
ประสานงาน สกสว. 

1.แผนปฏิบัติการ 
2.แผนงบประมาณ 
3.เอกสารทางการเงิน 
 

15 วัน 

นักวิจัยดําเนินการย่ืนข้อเสนอ
 ครงการวิจัยตามแผน

งานวิจัยผ่านระบบ NRIIS 

ตรวจสอบความถูกต้องใน
ภาพรวม 

จัดทําแผนปฏิบัติการด้าน 
ววน ของหน่วยงาน 

พิจารณาข้อเสนอ 
 ครงการวิจัยและประกาศผล
การพิจารณาเบ้ืองต้น 

 

ให้นักวิจัยแก้ไข ครงการวิจัย
ในระบบ NRIIS ตาม
งบประมาณท่ีปรับลด 

ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
งานวิจัยตาม สกสว  แจ้งการ

จัดส่ง 

ขอข้อมูลประกอบการรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจยัและ
นวัตกรรม 
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 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใน 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

สกสว. 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือคํารับรอง 
2.นําเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
3.จัดสงคืนให้ สกสว. 

หนังสือคํารับรอง จํานวน 2 ฉบับ 15 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

จัดทําหนังสือประกาศผลการ
สนับสนุนโครงการวิจัย 
 

หนังสือประกาศผลการสนับสนุน
โครงการวิจัย 

7 วัน 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

สงมอบงานให้ฝายบริหารงาน
ทั่วไป  (กลุมบริหารสัญญา) 

- 1 วัน 

    

 
  

จัดทําคํารับรอง               
ระหว่าง สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว ) กับ 
หน่วยรับงบประมาณ 

 

ดําเนินการประกาศผลการ
พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ การ         

ดําเนินการ ครงการวิจัยแก่
นักวิจัย 

 

ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุน
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ 

นักวิจัย 
 

จบ 
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6.5 งานพฒันาโครงการวิจัย แหลงงบประมาณภายนอก 
6.5.1  แหลงทุนภายนอก ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.5.2  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธให้พื้นที่/ คณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัย เปิดรับข้อเสนอ

โครงการ 
6.5.3  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในแตละพื้ นที่/คณะโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ ภายนอก 
6.5.4  นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ ในรูปแบบ concept paper หรือ Full paper ตาม

เงื่อนไขของแหลงทุน 
6.5.5  สถาบันวิจัยและพัฒนา รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ (กรณีแหลงทุนภายนอก

ประกาศรับข้อเสนอโครงการในระบบ) 
6.5.6  แหลงทุนพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
6.5.7  นักวิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 
6.5.8  แหลงทุนประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
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Flowchart ที่ 5. งานพัฒนาแหลงงบประมาณ ภายนอก 
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 3. กลุมงานบริหารงานวิจัย 
6.6 ขั้นตอนการดําเนินงาน สัญญารับทุนภายใน 

6.6.1  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

6.6.2  นักวิจัย ดําเนินการจัดทํา 
             - สัญญารับทุน จํานวน 2 ฉบับ พร้อมลงนาม 
   - บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย 
     - ทําแผนการใช้จายเงินโครงการวิจัย (วจ.1) 
   - ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
   - เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย  
     (ตามแบบฟอรมที่กําหนด ในกรณีที่ต้องเปิดบัญชี) 
6.6.3  นักวิจัย ผู้ประสานงานพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนเสนอ

ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ  
6.6.4  พื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยฯ สงเรื่องผานงานสารบรรณ ในระบบ E-office ให้สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
6.6.5  สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน และรับเข้าในระบบ E-office 

เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนาม 
6.6.6  สถาบันวิจัยและพัฒนา สงเรื่องเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ

พิจารณาลงนาม 
6.6.7  สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ในระบบ RIMS 
6.6.8  สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําเร่ืองเพื่อขออนุมัติโอนเงินให้พื้นที่ 
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Flowchart ที่ 6. ขั้นตอนการทําสัญญารับทุน ภายใน 
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6.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน สัญญารับทุนภายนอก 
6.7.1  แหลงทุน ประกาศทุนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
6.7.2.  แหลงทุนจัดสงสัญญารับทุนผานมหาวิทยาลัย/นักวิจัย จํานวน 2 ฉบับ 
6.7.3   นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
6.7.4  สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งนักวิจัยเตรียมเอกสารประกอบและลงนามในสัญญารับทุน 
6.7.5  สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6.7.6  สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อลงนามในสัญญา

รับทุน 
6.7.7  สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณี ลง

นามหนังสือมอบอํานาจ  
6.7.8  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําสัญญารับทุนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ และบันทึกข้อมูล 
6.7.9  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสงสัญญารับทุน ไปยังแหลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

291
28 

 
Flowchart ที่ 7. ขั้นตอนการทําสัญญารับทุน ภายนอก 
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(ตัวอยาง) 
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(ตัวอยาง) 
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(ตัวอยาง) 
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(ตัวอยาง) 
 

 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------ 
 สัญญานี้ทําขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ตั้งอยูเลขที่ 128  ถนนห้วยแก้ว ตําบล 
ช้างเผือก อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563  ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา โดย    นายสุรพล  ใจวงศษา ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการซึ่งตอไปนี้ เรียกวา 
“ผู้ให้ทุน” ฝายหนึ่งกับ นาย................................................. หัวหน้าโครงการวิจัย  สังกัด ............................... .......  
เลขท่ี  .... ถนน.....  ตําบล.......   อําเภอ..... ...  จังหวัด...........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผู้รับทุน”  อีกฝายหนึ่ง  
ทั้งสองฝายได้ตกลงกัน มีข้อความดังตอไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2564 แกผู้รับทุนประเภท งบอุดหนุน  ชื่อโครงการ
..............................................  เปนจํานวนเงิน  ....................... บาท (..................) โดยมีระยะเวลาดําเนนิการ 1  ป 
นับตั้งแตวันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2  ผู้ให้ทุนจะจายเงินให้กับผู้รับทุนเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จายเงินในการดําเนินการ
วิจัย (แบบ วจ.1) ที่ได้รับอนุมัติจากหนวยงานแล้ว  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 การรับเงินงวดโครงการวิจัยเปนจํานวน 3 งวดตามรายละเอียดดังนี้ 

เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 1  จํานวน ……………… บาท (………………) หรือ ร้อยละ 60 ของเงิน
อุดหนุน  

เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 2  จํานวน ……………… บาท (………………) หรือ ร้อยละ 30 ของเงิน
อุดหนุน เมื่อผู้รับทุนสงรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจากหนวยงานต้นสังกัด รายงาน
การใช้จายเงินอุดหนุนและหลักฐานทางการเงิน ที่ได้รับในงวดที่ 1 ให้แกมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยงวดสุดท้าย จํานวน ……………… บาท (………………) หรือ ร้อยละ 10 เมื่อ ผู้รับทุน
สงรางรายงานฉบับสมบูรณ  รายงานทางการเงินและหลักฐานการเบิกจายเงินงวดที่ 2 ที่ยังมิได้นําสง  
และเงินเหลือจาย (ถ้ามี) ให้แกมหาวิทยาลัยฯ และให้นําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาจากหนวยงาน
ต้นสังกัดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแตวันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย 
 ข้อ 3  การรับทุนอุดหนุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2564 ให้ยกเว้นคาสาธารณูปโภคร้อยละห้า  ตาม
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาด้วยการใช้จายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547   
 ข้อ 4  ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาด้วยการใช้
จายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547  โดยถือวาระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้  และหลักเกณฑการ
เบิกจายอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
           ข้อ 5  ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามข้อตกลงปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติการตามเงื่อนไขของการ
อนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2464 คํารับรองเลขที่  
FRB640016 ลงนามวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในแบบ วจ.1 หากเกิดปัญหา 
อุปสรรคไมสามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเปนจะต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้รวมโครงการ  
แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอตอผู้ให้แหลงทุนทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  FRB640016  
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กรณีผู้รับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1 ผู้รับทุน

ต้องชี้แจงเหตุผล  สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาดํา เนินการวิจัย พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้
จายเงินในการดําเนินการวิจัยที่ปรับปรุงใหมตอผู้ให้ทุนเพื่อพิจารณา  โดยให้ยื่นเปนหนังสือขออนุมัติขยายเวลากอน
วันสิ้นสุดโครงการไมน้อยกวา  75   (เจ็ดสิบห้า) วันกอนวันสิ้นสุดบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามเหตุและความจําเปน  
 ข้อ 6 กรณีที่ผู้รับทุนประสงคจะขอยกเลิกโครงการวิจัยให้ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุด
ดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่เบกิจายไปแล้วทัง้สิ้นพร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหา  อุปสรรคที่
ไมอาจดําเนินการโครงการตอไปได้ตอหัวหน้าหนวยงานต้นสังกัดทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่หยุด
ดําเนินการ 
 หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นวา  การขอยกเลิกโครงการของผู้รับทุนไมมีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องนํา
หลักฐานการเบิกจายเงินและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ  ที่ดิน สิ่งกอสร้างและดอก
ผล (ถ้ามี) สงคืนหนวยงานภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแตวันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแตผู้ให้ทุนเห็นวา
ปัญหา อุปสรรคในการขอยกเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะสวนที่ยังมิได้เบิกจาย (เพื่อใช้ใน
กิจกรรม/การดําเนินงานของโครงการ) และเงินคงเหลือของโครงการทั้งหมด นับแตวันขอเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ  
ที่ดิน สิ่งกอสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แกผู้ให้ทุน 
 ข้อ 7  ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย  เมื่อดําเนินการจัดหาเรียบร้อยแลว้  
ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ  มูลคาที่จัดหา  วันเดือนปที่ได้มาตอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยถือวาระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องสงมอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างให้หนวยงานต้น
สังกัดเพื่อใช้ประโยชนตอไป 

ข้อ 8  ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการดําเนิน 
งานวิจัย  หรือผู้รับทุนพร้อมที่จะเข้ารวมกิจกรรมตามแผนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 9  กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เปนของผู้ให้ทุน สวนผลประโยชนที่จะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยให้เปนไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 
 ข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องสงผลผลิตงานวิจัยตามผลที่คาดวาจะได้รับที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน
ระเวลาตามแผนการดําเนินงานวิจัย หากผู้รับทุนไมสามารถสงผลผลิตงานวิจัยหรือไมสามารถดําเนินการได้ตาม
แผนการดําเนินงานวิจัย จะมีผลตอการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในปถัดไป 
 ข้อ 11 ผู้รับทุนต้องรายงานผลลัพธ และผลกระทบ ของผลงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แกมหาวิทยาลัยตอเนื่อง 5 ป หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 12  ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้  หากผู้รับทุนฝาฝนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในข้อใด
ข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือมีพฤติการณ/การกระทํา/เจตนา อันสอ/เห็น/เข้าใจได้วาผู้รับทุนไมสามารถ
ดําเนินการตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย  โดยผู้ให้ทุนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือวาการบอกเลิกสัญญา โดยมีผลในวันที่ลงนามตามระบุในหนังสือบอกเลิกสัญญา  
 ข้อ 13  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 12  ผู้รับทุนจะต้องสงหลักฐานการเบิกจายเงินที่ได้ใช้จายไปกอน
วันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเทาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อม
ครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แกผู้ให้ทุน เว้นแตกรณีที่เปนเหตุสุดวิสัย หรือเปนเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความผิดหรือความบกพรองของผู้ให้ทุน  หรือมีพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมต้องรับผิดชอบ  ให้ผู้รับทุนคืนเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยเฉพาะสวนที่ยังมิได้เบิกจาย (เพื่อใช้ในกิจกรรม/การดําเนินงานของโครงการ) และ 
เงินคงเหลือของโครงการทั้งหมดหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา พร้อมทั้งครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง  และดอกผล (ถ้ามี) แก
ผู้ให้ทุน 
 สัญญานี้จัดทําขึ้น 2 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คูสัญญาทั้งสองฝายไดอ้านและเข้าใจข้อความในสญัญา
นี้โดยตลอด  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เปนสําคัญ และตางเก็บไว้ฝายละฉบับ 

FRB640016 
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ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้ทุน  ลงชื่อ……………………………….…ผู้รับทุน 
                 (นายสุรพล  ใจวงศษา)                   (.........................................) 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      หัวหน้าโครงการ 
 
 
          ลงชื่อ……………………………………ผู้รวมวิจัย  ลงชื่อ……………………………….…ผู้รวมวิจัย 
                 (.......................................)                   (.........................................) 
     
           

ลงชื่อ……………………………………พยาน  ลงชื่อ…………………………………พยาน 
           (ผู้ชวยศาสตราจารยนพพร  พัชรประกิติ)                     (.........................................) 

   ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา                     คณบด/ีผู้ชวยอธิการบดี/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
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ราง 
สัญญาปฏิบตัิตามสญัญารับทนุภายนอก 

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลลานนา 
 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลลา้นนา เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผอืก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 เมื่อวันที่.................เดือน...............พ.ศ........... ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดย นายสุรพล ใจวงศษา ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติติราชการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย”ฝาย
หนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...........................................ตําแหนง................................ ซึ่งในสัญญานี้เรียกวา “หัวหน้า
โครงการ”อีกฝายหนี่ง 

ทั้งสองฝายตกลงทาํสัญญากัน มีข้อความดังตอไปนี ้
1. หัวหน้าโครงการเปนผู้รับผิดชอบในโครงการ...........................................เพื่อทําวิจัย

.................................โดยมีคณะทํางาน จาํนวน ........ คน ประกอบด้วย 
1.1 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนง..................................... 
1.2 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนง..................................... 
1.3 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนง..................................... 
1.4 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนง..................................... 
1.5 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนง..................................... 

2. หัวหน้าโครงการและคณะทํางาน ตกลงปฏิบัติติตามสัญญาเลขที่ .................../......................สัญญา
รับทุน...................................ลงนามวันที่.............เดือน..........พ.ศ......................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญา
รับทุนภายนอก”ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ .................................................... ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผู้ให้ทุน”และให้ถือวาสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

3. หากหัวหน้าโครงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเปนการฝ าฝนสัญญารับทุนภายนอกหรือ
กอให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งตอหนวยงานหรือบุคคลภายนอก หรือความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการ
จะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นๆเปนการสวนตัว  ในกรณีที่หมาวิทยาลัยได้ชดใช้ความเสียหายให้แกคูสัญญาหรือ
บุคคลภายนนอกไปแล้ว มีสิทธิเรียกเงินดังกลาวคืนจากหัวหน้าโครงการทั้งหมด 

4. มหาวิทยาลัยจะแบงจายทุนสนับสนุนโครงการการวิจัยให้แกหัวหน้าโครงการ เปนงวดๆเมื่อหัวหน้า
โครงการได้ปฏิบัติติตามตามรายละเอียดที่สัญญารับทุนภายนอกกําหนด 

5. มหาวิทยาลัยจะจายเงินตามข้อ 4 โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่ง หัวหน้าโครงการเปิดบัญชีไว้
โดยเฉพาะ ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา..............................เลขบัญชี.................... ซึ่งระบุชื่อหัวหน้าโครงการเปนผู้
มีอํานาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อดําเนินงานตามโครงการนี้  

6. หัวหน้าโครงการต้องดําเนินโครงการให้สําเร็จภายในระยะเวลา.........ป....เดือนซ่ึงเปนระยะเวลา
ตามสัญญารับทุนภายนอก หากคาดวาจะไมสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยมีเหตุอัน
สมควร หรือมีเหตุสุดวิสัย ให้หัวหน้าโครงการแจ้งเปนหนังสือพร้อมระบุเหตุผลให้มหาวิทยาลัยทราบโดยทันที เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการประสานงานกับผู้ให้ทุนเพี่อขยายเวลาดําเนินโครงการในลําดับตอไป ทั้งนี้ การขยาย
เวลาเปนดุลพินิจของผู้ให้ทุน 

7. หากหัวหน้าโครงการไมดําเนินการให้สําเร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 6 ละท้ิงงานหรือ ขอยุติ
โครงการ มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกให้หัวหน้าโครงการคืนเงินที่ได้รับทั้งหมดคืนทันที 

8. หัวหน้าโครงการยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยสําหรับบุคลกรมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศ 
ข้อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการฯหรือของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการทําวิจัย 
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และการใช้จายเงินทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยูแล้วกอนวันลงนามในสัญญารับทุนนี้ และที่จะออกใช้บังคับตอไปภาย
หน้า โดยถือวาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งตาง ๆเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้หัวหน้าโครงการจะ
ตรวจสอบดูแลให้ผู้รวมวิจัยหรือคณะทํางานทุกคนปฏิบัติตามสัญญารับทุนภายนอก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด  

9. ในกรณีที่มีเหตุให้มหาวิทยาลัยเรียกเงินแกหัวหน้าโครงการ ให้มหาวิทยาลยักําหนดระยะเวลาชดใช้
เงินตามระยะเวลาอันสมควร หากหัวหน้าโครงการไมดาํเนนิการภายในระยะเวลาที่กําหนดนอกจากเงินที่จะต้องใช้คนื
แล้วจะต้องรับผดิชอบในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินดังกลาวด้วย  

สัญญาฉบบันีท้ําขึ้น ๒ ฉบับมีขอ้ความตรงกัน คูสัญญาได้อานและเข้าใจความในสญัญานี้ตลอดแล้วจึงได้ ลง
ลายมือชื่อไว้เปนสาํคัญตอหน้าพยานของแตละฝายและตางเก็บไว้คนละฉบับไว้เปนหลักฐาน 
 
 
 

 
 
  

ลงชื่อ.........................................มหาวิทยาลัย 
(นายสุรพล  ใจวงศษา) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติติราชการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ลงชื่อ.........................................หวัหน้าโครงการ
(................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

ลงชื่อ.........................................พยาน
(................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

ลงชื่อ.........................................พยาน 
(ผู้ชวยศาสตราจารยนพพร  พัชรประกิติ) 

ตําแหนง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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  4. กลุมงานนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
6.8 ขั้นตอนการขออนุมัติสนับสนุนไปนําเสนอผลงานภายในและตางประเทศ 

6.8.1  อาจารย/นักวิจัย จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุนไปนําเสนอผลงาน 
6.8.2  เจ้าหน้าที่ประสานงาน พื้นที่/คณะ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เพื่อเสนอ

ผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6.8.3  พื้นที่/คณะ สงบันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุนไปนําเสนอผลงาน ในระบบ E-office มายัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา 
6.8.4  สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เพื่อเสนอ

ผู้บริหาร 
6.8.5  สถาบันวิจัยและพัฒนา สงบันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุนไปนําเสนอผลงาน ในระบบ E-

office เสนอรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพิจารณา 
6.8.6  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ  สงบันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุนไปนําเสนอผลงาน  ใน

ระบบ E-office เสนออธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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Flowchart ที่ 8. ขั้นตอนการขออนุมัติสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานภายใน-ภายนอกประเทศ 
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6.9 ขั้นตอนงานบริหารโครงการจัดทําวารสาร 
6.9.1  จัดทําโครงการ แบบ ง.9 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผานการตรวจสอบจากงานนโยบายและ

แผนของหนวยงาน เพื่อเสนอผู้บริหารตามลําดับ เพื่อพิจารณา ลงนาม 
6.9.2  เสนอเรื่อง กองคลัง กองนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามลําดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.9.3  เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
6.9.4  ประชุมการวางแผนการดําเนินงาน 
6.9.5  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.9.6  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.9.7  ประชุมกองบรรณาธิการ 
6.9.8  ประชาสัมพันธหนวยงานภายใน ภายนอก จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ 
6.9.9  เปิดรับบทความ  จัดทําระบบและรับบทความทางออนไลน 
6.9.10  พิจารณาบทความ โดยคัดกรอง ตรวจสอบ บทความเบื้องต้น และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายใน -

ภายนอกหนวยงาน เพื่อพิจารณา 
6.9.11  แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
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Flowchart ที่ 9. งานบริหารโครงการจัดทําวารสาร 
 

 
สถาบันวิจยัและ

พฒันา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดทําวารสาร 

รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 

 
 

  

 

งานนวัตกรรมฯ  

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทําโครงการ แบบ 
ง.9  

- แบบ ง.9 
5 วัน 

อธิการบดี 
อนุมัติ 

 

 

 

- แผน สวพ. ตรวจสอบ
โครงการ ง.9 และ
งบประมาณ 

- สงกองคลัง ตรวจสอบ
งบประมาณ 

- สงกองแผน ตรวจสอบ
งบประมาณ 

- เสนอ รองอธิการบดี
ฝายวจิัยและบริการ
วิชาการ ตรวจสอบ 

- เสนอ อธิการบดี 
อนุมัติ 

- แบบ ง.9 

 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ  
 

- ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

- เอกสารจ้างเหมา 
10 วัน 

ผู้บริหาร
หนวยงาน 

 

 

- เชิญผู้บริหารเข้ารวม
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน 

- ติดตามแบบตอบรับ 
- เตรียมวาระการ

ประชุม 
- เตรียมอาหาร และ

สถานที่ 
- จัดประชุม  

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 

10 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

- ประสานงาน
หนวยงานตางๆ เพื่อ
จัดทําคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 20 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

- เชิญประชุม
คณะกรรมการ 

- ติดตามแบบตอบรับ 
- เตรียมวาระการ

ประชุม 
- เตรียมอาหาร และ

สถานที่ 

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 

10 วัน 

เริ่มตน 

จัดทําโครงการ แบบ ง.9 

เสนอ
พิจารณา
อนุมัติ 

จัดซื้อ จัดจาง 

ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 
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สถาบันวิจยัและ

พฒันา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดทําวารสาร 

รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

- จัดประชุม  

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 
 

- เชิญประชุม
คณะกรรมการ 

- เตรียมวาระการ
ประชุม 

- จัดประชุม  

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 30 วัน 

งาน 
กอง

ประชาสัมพันธ 

 

 

- สงหนังสือ
ประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานภายในและ
ภายนอก 

- จัดทําเว็บไซต
ประชาสัมพันธการ
ประชุมวิชาการ 

- หนังสือ
ประชาสัมพันธ 

- โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 60 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

 

- จัดทําระบบรับ
บทความออนไลน 

- เปิดรับบทความ
ออนไลน 

- หนังสือเชิญชวนสง
บทความ 

- โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 

120 วัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงาน

ภายใน/ภายนอก 

 

 

- คัดกรอง ตรวจสอบ
บทความเบื้องต้น 

- คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ 

- สงหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ 

- สงบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ติดตามผลการ
พิจารณา  

- จัดทําข้อมูลสรุปผล
การพิจารณา 

- ข้อมูลสรุปผลการ
ประเมิน 

60 วัน 

 

 

 

- แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้แตง  
กรณี ผาน ให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ และให้
สงกลับมาตามกําหนด 
กรณี ไมผาน ให้แจ้ง
ปฏิเสธบทความ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา ผาน/ไม
ผาน 

5 วัน 

ประชุมกองบรรณาธิการ 

การประชาสัมพันธ  

เปดรบับทความ  

พิจารณา
บทความ 

แจงผลการพิจารณา 
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สถาบันวิจยัและ

พฒันา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดทําวารสาร 

รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  

 

- รับไฟลต้นฉบับตีพิมพ 
- ตรวจสอบต้นฉบับ

ตีพิมพ 
กรณี แก้ไขถูกตอ้ง 
จัดทําแบบตอบรับการ
เข้ารวมนําเสนอ 
กรณี แก้ไขไมถูกต้อง 
แจ้งผู้แตงให้แก้ไข 
และสงกลับมาอกีครั้ง 

- ไฟลตน้ฉบับตีพิมพ 

10 วัน 

  
 

- จัดทําเอกสารตอบรับ/
ปฏิเสธ 

- จัดสงหนังสือตอบ
รับเข้ารวม 

- หนังสือตอบรับ 

5 วัน 

  
 

- จัดทํารูปเลมวารสาร - (ราง) เลมวารสาร 
20 วัน 

 

 

 

- ตรวจพิสูจนอกัษร 
(ต้นฉบับ) วารสาร 

- ไฟลต้นฉบับ
วารสาร 

10 วัน 

 

 

 
 

- อัพโหลดไฟลใน
เว็บไซตวารสาร 

- วารสาร 

2 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 
 

- สรุปจํานวนบทความ 
- จัดทําข้อมูลนําเสนอ

ผู้บริหาร 

- รายงานการผล
ดําเนินงาน
โครงการ 

- ข้อมูลนําเสนอ
ผู้บริหาร 

20 วัน 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ
ตนฉบับตีพิมพ 

ตอบรับการตีพิมพ 

จัดรูปเลม 

ตรวจพิสูจน
อกัษร 

เผยแพรวารสาร 

จัดทําสรปุผลการดาํเนินงาน 

จบ 
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ตัวอยาง วารสารวิชาการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
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6.10 ขั้นตอนงานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 
6.10.1  จัดทําโครงการ แบบ ง.9 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผานการตรวจสอบจากงานนโยบายและ

แผนของหนวยงาน เพื่อเสนอผู้บริหารตามลําดับ เพื่อพิจารณา ลงนาม 
6.10.2 เสนอเรื่อง กองคลัง กองนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามลําดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.10.3 เม่ือได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบ

พัสดุ 
6.10.4  ประชุมการวางแผนการดําเนินงาน 
6.10.5  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.10.6  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.10.7  ประชุมคณะเครือขายเจ้าภาพรวม 
6.10.8  ประชาสัมพันธหนวยงานภายใน ภายนอก จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ 
6.10.9 เปิดรับบทความ  จัดทําระบบและรับบทความทางออนไลน 
6.10.10  พิจารณาบทความ โดยคัดกรอง ตรวจสอบ บทความเบื้องต้น จากคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา 
6.10.11   แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
6.10.12   รับไฟล ตรวจสอบ ต้นฉบับตีพิมพ 
6.10.13  ตอบรับการเข้ารวมการประชุม  
6.10.14   จัดตารางนําเสนอผลงาน 
6.10.15   จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอ Chairman /วิทยากร Guest Speaker 
6.10.16   จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
6.10.17   เตรียมความพร้อมการจัดงาน 
6.10.18   จัดงานประชุม 
6.10.19   จัดทําสรุปผลการประชุม 
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Flowchart ที่ 10. งานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 
 

 
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 

 
 

  

 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทําโครงการ แบบ 
ง.9  

- แบบ ง.9 
5 วัน 

อธิการบดี 
อนุมัติ 

 

 

 

- แผน สวพ. ตรวจสอบ
โครงการ ง.9 และ
งบประมาณ 

- สงกองคลัง ตรวจสอบ
งบประมาณ 

- สงกองแผน ตรวจสอบ
งบประมาณ 

- เสนอ รองอธิการบดี
ฝายวจิัยและบริการ
วิชาการ ตรวจสอบ 

- เสนอ อธิการบดี 
อนุมัติ 

- แบบ ง.9 

 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ  
 

- ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

- เอกสารจ้างเหมา 
10 วัน 

ผู้บริหาร
หนวยงาน 

 

 

- เชิญผู้บริหารเข้ารวม
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน 

- ติดตามแบบตอบรับ 
- เตรียมวาระการ

ประชุม 
- เตรียมอาหาร และ

สถานที่ 
- จัดประชุม  

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 

10 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

- ประสานงานหนวยงาน
ตางๆ เพื่อจัดทําคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการ 

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

20 วัน 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

- เชิญประชุม
คณะกรรมการ 

- ติดตามแบบตอบรับ 
- เตรียมวาระการ

ประชุม 
- เตรียมอาหาร และ

สถานที่ 
- จัดประชุม  

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 

10 วัน 

เร่ิมต้น 

จัดทําโครงการ แบบ ง.9 

เสนอ
พิจารณา
อนุมัติ 

จัดซื้อ จัดจาง 

ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 
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สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 
 

- เชิญประชุม
คณะกรรมการ 

- เตรียมวาระการ
ประชุม 

- จัดประชุม  

- หนังสือเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 10 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

- สงหนังสือ
ประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานภายในและ
ภายนอก 

- จัดทําเว็บไซต
ประชาสัมพันธการ
ประชุมวิชาการ 

- หนังสือ
ประชาสัมพันธ 

- โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 60 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

 

- จัดทําระบบรับ
บทความออนไลน 

- เปิดรับบทความ
ออนไลน 

- หนังสือเชิญชวนสง
บทความ 

- โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 

60 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

 

- จัดทําข้อมูลสรุป
จํานวนบทความที่สง
เขา้รวม 

- คัดกรอง ตรวจสอบ
บทความเบื้องต้น 

- คัดเลือกกรรมการ
พิจารณาบทความ 

- สงหนังสือเชิญ
กรรมการพิจารณา
บทความ 

- สงบทความให้
กรรมการ 

- ติดตามผลการ
พิจารณา  

- จัดทําข้อมูลสรุปผล
การพิจารณา 

- คูมือการประเมิน
บทความผานระบบ
ออนไลน 

- ข้อมูลสรุปผลการ
ประเมิน 

45 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

- แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้แตง  
กรณี ผาน ให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ และให้
สงกลับมาตามกําหนด 
กรณี ไมผาน ให้แจ้ง
ปฏิเสธบทความ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา ผาน/ไม
ผาน 

5 วัน 

ประชุมคณะเครือขายเจาภาพรวม 

การประชาสัมพันธ ์ 

เปิดรับบทความ  

แจงผลการพิจารณา 

พิจารณา
บทความ 

แจงผลการพิจารณา 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

326
63 

 
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

- รับไฟลต้นฉบับตีพิมพ 
- ตรวจสอบต้นฉบับ

ตีพิมพ 
กรณี แก้ไขถูกตอ้ง 
จัดทําแบบตอบรับการ
เข้ารวมนําเสนอ 
กรณี แก้ไขไมถูกต้อง 
แจ้งผู้แตงให้แก้ไข 
และสงกลับมาอกีครั้ง 

- ไฟลต้นฉบับตีพิมพ 

10 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 
 

- จัดทําเอกสารตอบรับ/
ปฏิเสธ 

- จัดสงหนังสือตอบ
รับเข้ารวม 

- หนังสือตอบรับ 

5 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน  

 

- จัดตารางนําเสนอ
ผลงานตามกลุมสาขา 
Session 

- ตารางนําเสนอ
ผลงาน 5 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

- สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจําหอ้งนําเสนอ 
จากเครือขาย หรือ
จากหนวยงาน
ภายนอก 

- สงหนังสือเชิญและ
แบบตอบรับ 

- ประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
หนังสือตอบรับ 

- หนังสือเชิญ
วิทยากรบรรยาย
พิเศษและแบบ
ตอบรับ/การ
เดินทาง 

30 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 
 

- ดําเนินการจัดทํา
เอกสารประกอบการ
ประชุม 

- สูจิบัตร 
- เลมบทคัดยอ 
- เลม Proceedings 45 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 
 

- เตรียมความพร้อมการ
ดําเนินงาน ในด้าน
ตางๆ  

 

60 วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 

 

 

- พิธีเปิด 
- การบรรยายพิเศษ 
- การนําเสนอผลงาน 
- การประกาศผลรางวัล 
- พิธีปิด 

- คํากลาวต้อนรับ 
- คํากลาวรายงาน 
- คํากลาวเปิด/ปิด 
- แฟ้มแบบประเมิน

การนําเสนอผลงาน 
- ใบสรุปผลรางวัล

การนําเสนอผลงาน
ดีเดน 

2-3 วัน 

ตรวจสอบ
ตนฉบบั
ตีพิมพ 

ตอบรับการเขารวมการประชุม 

จัดตารางนําเสนอผลงาน 

จัดหาผูทรงคุณวุฒ ิ                 
ประจําหองนําเสนอ Chairman                    

วิทยากร Guest Speaker 

จัดทําเอกสารประกอบการประชมุ 

เตรียมความพรอมการจดังาน 

จัดงานประชุมวชิาการ 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

327
64 

 
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 
งานบริหารโครงการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดาํเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งานนวัตกรรม
และทรัพยสิน
ทางปัญญา 

 

 

 

- สรุปจํานวนผู้เข้ารวม
งาน 

- สรุปผลการประเมิน
การจัดงาน 

- จัดทําข้อมูลนําเสนอ
ผู้บริหาร 

- รายงานการผล
ดําเนินงาน
โครงการ 

- ข้อมูลนําเสนอ
ผู้บริหาร 

20 วัน 

 
 

  
 

  
  

จัดทําสรปุผลการประชุม 

จบ 
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ตัวอยางการจัดประชุมวิชาการ ประจําปี 2564 
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  5. กลุมมาตรฐานงานวิจัย 
6.11 การพิจารณาเพื่อขอรับรองมาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย 

6.11.1  อาจารย/นักวิจัย พื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย กรอกข้อมูลตามแบบฟอรม  
6.11.2  อาจารย/นักวิจัย ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้บริหารพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
6.11.3  พื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สงเรื่อง ถึงประธานคณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย เพื่อพิจารณา 
6.11.4  เลขานุการ คณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รวบรวมเอกสารและ

ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
6.11.5  เลขานุการ คณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  ประสานงาน

คณะกรรมการนัดการประชุม 
6.11.6  คณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย กรณี

เห็นชอบ/อนุมัติ เสนอประธานคณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลงนาม
รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย 

6.11.7 เลขานุการ คณะกรรมการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แจ้งผลการรับรองข้อเสนอ 
          โครงการวิจัย ผานพื้นที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
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Flowchart ที่ 11. การพิจารณาเพื่อขอรับรองมาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย/์นักวิจัย ต้นสังกัด ฝ่ายเลขานุการ (สวพ.) คณะกรรมการมาตรฐานงานวิจัย ระยะเวลา

         เริ่ม

กรอกขอ้มลู
ตามแบบฟอร์ม

เว็บไซต์ฐานขอ้มลูเอกสาร
มาตรฐาน

ส านักงานสาขา เสนอไปยงั
ผอ.กองการศึกษา/คณบดี

รวบรวมเอกสารและขอ้เสนอ
โครงการวิจัยหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง

แบบยกเว้น (Exemption review) แบบเร่งด่วน (Expedited review) แบบ Full board review

ประสานงานคณะกรรมการ  นัด
วันประชมุ เตรียมการประชมุ และ

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง

  

เสนอประธานกรรมการลงนาม
รับรองขอ้เสนอโครงการวิจัย

แจ้งผลการพิจารณาไปยงันักวิจัย
ผ่านคณะต้นสังกัด

สืบค้น/คัดส าเนา จัดเก็บเอกสารอยา่งเปน็ระบบ

หมายเหต ุ: กรณีของ กอง สถาบนั ส านัก สามารถส่งผ่านหัวหน้าหน่วยงานถึง ฝ่ายเลขานุการ (สวพ.) ได้โดยตรง

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เห็นชอบ/อนุมัติ

ครบถวน
แจ้งปรับปรุง/แก้ไข

แจงปรับปรุง

เลขาฯพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจยั ปร

ับป
รุง

/แ
กไ

ข/
ขอ

ขอ
มุล

เพ
ิม่เต

ิม

จบ

1 วัน

1 วัน

ตาม
รอบการ
พิจารณ

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน
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แบบฟอรมขอเสนอขอใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ข้อเสนอขอใช้สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ช่ือโครงการหลัก (Project / Proposal) (ถามี) 
2. ช่ือโครงการที่ขอใชสัตว (Animal Protocol) 
3.  โครงการฯ ใหม 
    โครงการฯ เดิม รหัสโครงการ…..... 

o ขอต่อเวลา ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว (Certificate of Approval) 
o ขอแก้ไข 

o ผู้วิจัยหลัก 
o ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว 
o ระเบียบวิธีวิจัย 
o ขยายเวลา 
o อ่ืนๆ (ระบุ)                  

4. ช่ือหัวหนาโครงการที่ขอใชสัตว (Name of Principal Investigator, PI) และประสบการณการใช 
สัตว 
5. รายชื่อผูรวมโครงการ (List of Co-Investigators) และประสบการณการใชสัตว 
6. ช่ือผูประสานงานโครงการและผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
7. ช่ือสัตวแพทยประจําหนวย/สัตวแพทยประจําโครงการ 
8. ลักษณะของงานที่ใชสัตว 

 งานวิจัย (Research) สาขา                           
 งานทดสอบ (Testing / Monitoring) (ระบุ)         
 งานสอน (Teaching) (ระบุวิชา/ระดับชั้น)                   
 งานผลิตชีววัตถุ (Biological Production) (ระบุ)             
 งานสืบสายพันธุและเพาะขยายพันธุสัตว (Animal Breeding) (ระบุ)                           
 อ่ืนๆ (other) (ระบุ)           

9  แหล่งทุน/งบประมาณ (Funding Source/Budget) 
• แหล่งทุนที่ได้รับ               
• แหล่งทุนที่กําลังยื่นเสนอขอ                
• จํานวนเงิน                          บาท 
• ระยะเวลาที่รับทุน                

10. บทคัดยอโครงการที่เสนอขอใชสัตว (Executive Summary) 
11. บทนํา และหลักการ (Background & Rationale) 
12.วัตถุประสงค (Objective) 
13.ประโยชนของโครงการ 
14.เหตุผลความจําเปน (Justification) 
    • แสดงเหตุผลความจําเปนในการดําเนินการ ครงการ  ดยมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตวฯ 
      และหลักการ 3Rs พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

332
69 

15.ขอมูลเกี่ยวกับสัตว 
16.การใชสัตวปา/สัตวธรรมชาติ/สัตวเลี้ยง 
17.สถานที่เลี้ยงและใชสัตว 
18.ระบบการเลี้ยงสัตว 
19.การเลี้ยงสัตว แสดงขอมูลและเหตุผล 
    • อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสัตวให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ 
20.ระยะเวลาของโครงการใชสัตว 
21.ระเบียบวิธีวิจัย 
21.1 การออกแบบการวิจัย (Experimental Design) 
       • ระบุสถิติที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การคํานวณขนาดตัวอย่าง การวิเคราะหผล 
       • การแบ่งกลุ่มศึกษา (Treatment/Experimental Group, Control Group) และจํานวนสัตวที่ 
         ใช้ในแต่ละกลุ่ม 
       • การทดลองกับสัตว (Experimental Protocol) 
       • ระบุ แผนการใช้สัตว ตั้งแต่การสั่งสัตวจนสิ้นสุด ครงการ 
21.2 สาร/วัสดุ/อุปกรณ/เชื้อโรค/สารทําละลาย/สารเหนี่ยวนํา/สารเสริมฤทธิ์ ที่นํามาศึกษาในสัตว 
       • ระบุถึง ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ 
       • ระบุถึง อันตราย และวิธีปองกันอันตราย วิธีการกําจัดสาร/สัตวหลังการใช้ 
21.3 ระบุการปฏิบัติการพิเศษและ อุปกรณพิเศษท่ีใชปฏิบัติการกับสัตว (ถามี) 
       • ระบุสถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากร และวิธีการ ที่ใช้ปฏิบัติการพิเศษ 
21.4 วิธีการปฏิบัติตอสัตว (Animal Procedure) (ควรเปนวิธีการที่ไมทําใหสัตวเครียดหรือเจ็บปวด) 
       • ระบุวิธีการและอุปกรณท่ีใช้ปฏิบัติการกับสัตว 
       • ระบุถึงวิธีการให้และอุปกรณท่ีใช้ในการให้สาร/วัสดุ/อุปกรณ/เชื้อ รค/สารทําละลาย/สาร 
         เหนี่ยวนํา ที่นํามาศึกษา ปริมาณของสาร ความถี่และช่วงเวลาที่ให้สาร 
       • ระบุรายละเอียดของตัวอย่างที่เก็บจากตัวสัตว วิธีการและอุปกรณท่ีใช้ รวมทั้งขนาดตัวอย่าง 
         ความถี่และช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง 
       • ระบุวิธีการและอุปกรณท่ีใช้ในการตรวจติดตามอาการผิดปกติของสัตวระหว่างการทดลอง 
22. การผาตัด การปฏิบัติกอน-หลังการผาตัด โดยเทคนิคปลอดเชื้อ 
    • ระบุลักษณะของการผ่าตัด 

Minor/Major Surgery 
Survival/Non Survival Surgery 
Single/Multiple Surgery 

   
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด 
    • ระบุชื่อและคุณสมบัติของนักวิจัยที่รับผิดชอบการผ่าตัด และสัตวแพทยผู้ควบคุมการผ่าตัด 
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23.การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว (Pain & Distress Alleviation) 
    • กําหนดระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว  ดยอ้างอิงตามหลักสากล 
    • ระบุวิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด 
    • กรณีท่ีจําเปนต้องทําให้สัตวเจ็บปวดแต่ไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว ต้องระบุเหตุผลให้ 
      ชัดเจน 
24.ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic) 
    • ระบุชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์ 
    • ระบวุิธีการตรวจสอบว่าสัตวอยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม 
    • ระบุกรณีที่ใช้ยาสลบต่อเนื่องจากการผ่าตัดเพ่ือทําให้สัตวตายอย่างสงบ 
25.การนําสัตวไปใชนอกสถานที่ (ถามี) 
    • เหตุผลความจําเปนที่ต้องนําไปใช้นอกสถานที่ 
    • สถานที่ที่จะนําไปใช้ 
    • ระยะเวลาที่จะนําสัตวไปใช้ 
    • วิธีการเคลื่อนย้ายสัตวออกจากสถานที่เลี้ยง 
    • วิธีการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใช้ 
26.จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint) 
    26.1 จุดสิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา 
    26.2 Early Endpoint 
    • ระบุเกณฑการพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง 
    26.3 Humane Endpoint 

• ระบุเกณฑการพิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือทําให้สัตวตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง 
 ดยไม่ต้องรอให้สัตวตายเอง 

    26.4 Death as an Endpoint 
• ระบุเหตุผลความจําเปนที่จะใช้การตายเปนจุดสิ้นสุดการทดลอง 

27. การดําเนินการกับสัตวที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ 
      ทําให้สัตวตายอย่างสงบ 
      นําสัตวไปใช้ใน ครงการอื่น 
      อ่ืนๆ (ระบุวิธีการพร้อมเหตุผล) 
28. การทําใหสัตวตายอยางสงบ (Euthanasia) 
     • ระบุวิธีการ อุปกรณ สถานที่ และเหตุผล ที่ทําให้สัตวตายอย่างสงบตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ พร้อม 
       หลักฐานอ้างอิง 
     • ระบุวิธีการตรวจสอบการตายของสัตว 
29. การผาซากสัตว (Necropsy) (ถามี) 
     • ระบุวิธีการ อุปกรณ สถานที่ และการปองกันการแพร่กระจายของเชื้อ รค ในการผ่าซากสัตว 
30. การกําจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal) 
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     • ระบุวิธีการเก็บ กําจัด และทําลายซากสัตว ชิ้นเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อปองกันการแพร่กระจายของ 
       เชื้อ รค สารพิษ มลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม 
31. อุปกรณเพื่อปองกันอันตรายกับผูปฏิบัติงาน การปองกันการแพรกระจายของสารพิษ/เชื้อโรค (ถามี) 
     • ระบุอุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
     • ระบุอุปกรณเพ่ือปองกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อ รค 
     • ระบุอุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ                                                                                                                                                                                
ที่  /                                                                      วันที่                                                                                 
เรื่อง ขอเสนอ ครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองดา้นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มทร ล้านนา 

ข้าพเจ้า                                            สังกัดสาขาวิชา                                                                       
สาขา                        คณะ                      พื้นที่ 
                    ซึ่งเปนผู้วิจัยหลัก  ครงการวิจยัเร่ือง  (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
                                                                                                                                                                       
เพื่อขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี้  ดยขอรับรองว่าจะเร่ิม
ดําเนินการวิจยัเมื่อได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย มทร ลา้นนา แล้วเทา่นัน้ 

   แบบฟอรมการขอรับรองด้านจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย จํานวน   ชุด 
    ครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ (full protocol/proposal) จํานวน   ชุด 
๓  ประวัติผู้วิจัย จํานวน   ชุด 
๔  เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัย (participant information sheet) จํานวน   ชดุ 
   รายการเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แนว

ทางการสัมภาษณหรือการสังเกต จํานวน   ชุด   
   แบบหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (informed consent form) จํานวน   ชุด 
๗  สําเนาเอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของหัวหน้า ครงการวิจัย จํานวน   ชุด 
๘  แผ่นบันทึกข้อมูล ครงการวิจัยตามข้อ   – ๗ (CD/DVD) จํานวน   แผ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือ ปรดพิจารณา 
                              ลงชือ่                                                    

(                                                            ) 
หัวหน้า ครงการวิจัย 

ความเห็นของหัวหน้าสาขา
                                                                                                                                                                               
 

ลงชื่อ                                                   
(                                                            ) 
หัวหน้าสาขา                
คณะ                     
 

ความเห็นของคณบดี/ผู้อํานวยการกองการศึกษา
                                                                                                                                                                               
   

ลงชื่อ                                                         
(                                                            ) 

คณบดีคณะ   /ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
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แบบฟอรมการขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของโครงการวิจัย 
ตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
        คําชี้แจง : - ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานวจิัยเท่านัน้ 

 - ให้เลือก  หน้าหัวข้อต่อไปนี้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของท่าน  
   หัวข้อที่ ๓ เปนการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยแบบยกเว้น 
    หัวข้อที่ ๔ เปนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ Expedited review  

   หัวข้อที่   เปนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเปนแบบ Full board review)  

   หัวข้อที่   ไม่เปน ครงการที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย  
 

๑ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนาโครงการ 
 ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) ตําแหน่ง 

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)  
สถานทีป่ฏิบัตงิาน อําเภอ/จังหวัด 
เบอร ทรศัพท Email: 

๒ ชื่อโครงการ  
 (ภาษาไทย) 

(ภาษาอังกฤษ) 
  

 

ใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของงานวิจัยทานวาเกี่ยวของกับหัวขอใดในหัวขอที่ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖ 
   

๓ 
 

คุณสมบัติของโครงการลักษณะแบบยกเวน (มี   หัวข้อย่อย กรอกข้อมูลในหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยัท่านเท่านั้น) 

 ๓.๑ งานวิจัยดานการศึกษา 
ใช่   
ไม่ใช ่
ไม่เก่ียวข้อง 

๓      ครงการวิจัยที่เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน  ดยที่ใช้ในกระบวนการเรียนตามปกติ ได้แก่ 
 ) การวิจัยที่เก่ียวกับการปรับวิธีการเรียนการสอน เทียบวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่ 
 ) การวิจัยที่เปรียบเทียบประสทิธิภาพในการปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการตา่งๆ 

(instructional techniques, classroom management methods) หรือเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตร 

๓) นักเรียนในชัน้เรียนเดียวกันต้องได้รับการปฏบิัติที่เหมือนกัน 
        ๔) ไม่เปนวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน 
         ) ไม่มีการปกปดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ 
         ) ไม่มีวิธีการที่ผิดปกติ หรือไม่มีการออกกําลังกายมากกว่าปกติ  

ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓      ครงการวิจัยท่ีใช้วิธีการ ประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ  (educational test: cognitive, 
diagnostic, aptitude, achievement)   ดยข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถเชื่อม ยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเปน
รายบุคคล และรายงานผลเปนข้อมูล ดยภาพรวม  และเปน ครงการการวิจัยที่ไมมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
- เปนวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน 
- นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
- มีการปกปดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ 
- มีการออกกําลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ 

V. ๑-๒/ ๓๐-๐๖-๖๔ 
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 ๓.๒ งานวิจัยดานสํารวจ/สัมภาษณ/การสังเกตพฤติกรรม 
ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓     การวิจัยที่ดําเนินการ ดยวิธีสํารวจ (survey), สัมภาษณ (interview) หรือสังเกตพฤติกรรมภายใน
ชุมชน (observation of  public behavior)  
 ) มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อม ยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเปนรายบุคคลและไม่มี

ผลกระทบต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณทางสงัคม, การจ้างงาน, สถานภาพทาง
การเงิน, หรือทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาํให้ถูกฟองร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ) เปน ครงการการวิจัยที่ไม่มีลกัษณะดังต่อไปนี้ แม้จะใชว้ิธีการสํารวจ สัมภาษณ หรือสังเกต
พฤติกรรมภายในชุมชน คือ  
- ข้อคําถามส่งผลกระทบถึงจิตใจ เปนเร่ืองส่วนตัวที่อ่อนไหว สมควรปกปดหรือเปนเร่ือง

ที่อยากลืม 
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลผู้เข้าร่วมการ

วิจัยอาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟองร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย 
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเก่ียวข้องกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประ ยชนการถูก

เลิกจ้าง และการเสียสิทธบิางอย่าง รวมทั้งกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน   
 ๓.๓ งานวิจัยดานคลินิก 
ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓ ๓  การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปเอกสาร , สิ่งส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยาหรือห้องปฏิบัติการ (pathological or diagnostic specimens) หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับร่างผู้บริจาคที่เสียชีวิต (donor bodies) หรือ humanized cell line  ซึ่งวิธีการเก็บ
ข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อม ยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเปนรายบุคคล ไม่ว่าจะ ดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ดยผ่านรหัสใดๆ ท่ีผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพื่อจะสืบค้นไปถึงผู้ที่เปนเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่ง
ตรวจได้ (unidentifiable data)  

๓ ๓   ไม่มีข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บ ดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไว้ตั้งแต่ต้น แม้ว่าผู้วิจัยจะแจ้งว่าจะไม่
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในการวิจัยก็ตาม เช่น ข้อมูลจากเวชระเบียน 

๓ ๓ ๓ ไม่มีข้อมูลจากการวิจัยครั้งก่อน 
 

 ๓.๔ งานวิจัยดานบริการสาธารณะ 
ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓ ๔   การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานนั้น (Quality assurance, Public benefit or service program) 

ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓ ๔   การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือการตรวจสอบที่ไม่เชื่อม ยงกับฐานข้อมูลที่เปน
ส่วนบุคคล หรือมีผลกระทบต่อข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล 

 
 ๓.๕ งานวิจัยดานวิทยาศาสตรการอาหาร 
ใช่   
ไม่ใช่ 
ไม่เก่ียวข้อง 

๓      งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติ ของอาหาร การยอมรับของผู้บริ ภค       
(ให้ระบุ) คือ 
 อาหารที่ทําวิจัยไม่มสี่วนประกอบที่เปนสารเสพติดหรือสารก่อ ทษในมนุษยหรือ

สิ่งแวดล้อม 
   อาหารนั้นไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ 
 อาหารนั้นมีสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปริมาณที่บ่งถึง

อันตรายตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 อาหารนั้นมสีารอาหารระดบัที่ไม่เปนอันตราย  
 ไม่มีสารปรุงแต่งต้องห้ามตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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 ไม่ปนเปอนสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เกินระดับความปลอดภัย 
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 สวนที่ 2: สําหรับขอ ๔ และ ๕ เปนคุณสมบัติของโครงการทีต่องพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเปน

แบบ Expedited review หรือ Full board review 
คําชี้แจง:  ใช่  หมายถึงต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเปนแบบ Expedited review  

         หรือ Full board review)      
๔ งานวิจัยที่เขาขาย Expedited review 

 
ใช่   
ไม่ใช่ 

๔     ครงการวิจัยนี้ที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยมาแล้วและผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
รับทราบและได้รบัการยินยอมแล้ว 

ใช่   
ไมใ่ช ่

๔.๒  การวิจยันีเ้ก็บขอ้มลูจากเอกสารหรือระเบียน (Record) ท่ีมีอยู่แลว้ไมม่ีการเก็บขอ้มลูเพ่ิมเติม
จากผูเ้ขา้รว่มวิจยัใหม่ 

ใช่   
ไมใ่ช ่

๔.๓  การวิจยันีเ้ก่ียวขอ้งกบัประวตัิทางสขุภาพท่ีผูวิ้จยัไมส่ามารถสืบเสาะถงึตวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของ
ประวตัิ ถา้จ าเป็นตอ้งมีแบบฟอรม์ยินยอมของโรงพยาบาลหรือเจา้ของประวตัิ ตาม พ.ร.บ.
สขุภาพแห่งชาติ 

ใช่   
ไมใ่ช ่

๔.๔  การวิจยันีเ้ก่ียวกบัการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการบนัทกึวีดิโอ หรือภาพ ตอ้งไดร้บัการยินยอมจาก
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัทัง้การบนัทกึและการน าไปเผยแพร่ 

 
๕ งานวิจัยทีเ่ข้าข่าย Full board review 

 
ใช่   
ไมใ่ช่ 

๕.๑ การวิจยันีเ้ก่ียวขอ้งกบัประชากรที่เปราะบาง (Vulnerable group) (ใหร้ะบ)ุ คือ 
      การวิจยัในบคุคลผูอ้อ่นดอ้ยทางฐานะการเงิน การศกึษา ผูเ้ขียนอา่นไมไ่ด ้ 
      การวิจยัในบคุคลท่ีป่วยท่ีไมส่ามารถรกัษาหายได ้

      การวิจยัในบคุคลท่ีบกพรอ่งดา้นการตดัสินใจ ความทรงจ า หรือผิดปกติทางพฤติกรรม 

      การวิจยัในหญิงมีครรภห์รือเก่ียวขอ้งกบัทารกในครรภ/์ตวัออ่น 
      การวิจยัในบคุคลท่ีอยู่ในท่ีกกัขงั สถานพินิจ/สถานสงเคราะห ์(ทกุวยั) 
      การวิจยัในบคุคลกลุม่ขายบริการทางเพศ 

      การวิจยัในบคุคลผูเ้สพหรือขายยาเสพติด 

       การวิจยัในแรงงานตา่งดา้ว 
      การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือท่ีตอ้งน ามาใชก้บัรา่งกายของมนษุย ์โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า รงัส ีหรอืสารกมัมนัตรงัสี  
ใช่   
ไมใ่ช ่

๕.๒ โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุม่บคุคลสาธารณะหรือกลุม่บคุคลท่ีก าลงัจะไดร้บัการคดัเลือก
เขา้สูต่  าแหน่งสาธารณะ 

๖ ไม่เป็นโครงการทีด่ าเนินการวิจัยในมนุษย ์
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ใช่   
ไมใ่ช่ 

๖.๑  ไมเ่ป็นกระบวนการศกึษาเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้างดา้นสขุภาพ หรือ วิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ท่ีไดก้ระท าตอ่รา่งกายหรือจิตใจของอาสาสมคัรในการวิจยั หรือท่ีไดก้ระท าตอ่เซลล ์
สว่นประกอบของเซลล ์วสัดสุิ่งสง่ตรวจ เนือ้เย่ือ น า้คดัหลั่ง สารพนัธุกรรม เวชระเบียน หรือ
ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ของอาสาสมคัรในการวิจยั และใหห้มายความรวมถงึการศกึษาทาง
สงัคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร ์และ มนษุยศาสตร ์ท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ  

 หลักฐานประกอบการพจิารณา 
      ประกอบดว้ย 

 โครงการวิจยั/กิจกรรมฉบบัสมบรูณ ์(full protocol/proposal) จ านวน ๑ ชดุ 

 ประวตัิผูวิ้จยั จ านวน ๑ ชดุ 

 เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรผูเ้ขา้รว่มวิจยั (participant information sheet) จ านวน ๑ ชดุ 

 รายการเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู เช่น แบบบนัทกึขอ้มลู แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์แนว
ทางการสมัภาษณห์รือการสงัเกต จ านวน ๑ ชดุ   
 แบบหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้รว่มการวิจยั (informed consent form) จ านวน ๑ ชดุ 

 ส  าเนาเอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนษุยข์องหวัหนา้โครงการวิจยั จ านวน ๑ ชดุ      
 อื่นๆ ระบุ
....................................................................................................…………………........... 

 ค ารับรองจากผู้วิจัย 
 ๑. ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทัง้หมดท่ีน าเสนอตอ่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์มทร. ลา้นนา ดว้ยตนเอง  
๒. ขา้พเจา้รบัทราบวา่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์มทร.ลา้นนา จะไมร่บั

พิจารณา 

         งานวิจยัท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้ 
 

ลายเซน็....................................................................................... 

  ช่ือตวับรรจง (.............................................................................) 
วนัท่ี............................................................................................ 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (สําหรับกรรมการฯ) 
 

 เรียน  ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มทร.ลานนา 
 ครงการวิจัยนี้ 

          เข้าข่ายได้รับการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย 
        เข้าข่ายการพิจารณาแบบ Expedited review 
        เข้าข่ายการพิจารณาแบบ Full board review 
        ไม่เปน ครงการที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย 
 

เห็นสมควร 
         ออกหนังสือแจ้งยกเว้นพิจารณาจริยธรรมแก่ผู้วิจัยและบรรจุในระเบียบวาระประชุมต่อไป 
         เห็นชอบเบื้องต้น และบรรจุในระเบียบวาระประชุมต่อไปเพ่ือขอรับรองต่อไป 
          แจ้งผู้วิจัยให้ยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ครบถ้วนเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
          แจ้งให้ผู้วิจัยชี้แจง/แก้ไขเพ่ิมเติม                                
         เสนอกรรมการพิจารณา                    ท่าน ได้แก่                         

 
จึงเรียนมาเพ่ือ ปรดพิจารณา 

                                        ลงชื่อ                                                                                                                        
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารยทนงศักดิ์  สัสดีแพง) 
                                               เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
                                                     วันที่                                                           

 
  

สําหรับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มทร ล้านนา 
         เห็นชอบ และดําเนนิการตามที่เสนอ 

                                                                                                              
 
      ลงชื่อ                                                                
                   (นายสุรพล  ใจวงศษา) 
    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย   

                    วันที่                                         
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7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ไดแก เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ไดรับ การเปนแบบอยางที่ดีใหกับ 
    หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ) 

7.1.  ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  มีแนวปฏิบัติในการทิศทางเดียวกัน  
7.2  ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง นําความรู้มาปรับใช้ในงานเพื่อความคลองตัว รวดเร็ว และถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น 
7.3  ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ขั้นตอน เส้นทาง การเดินทางเอกสารการวิจัย และ

นําไปใช้ประโยชน ทําให้เกิดความรู้ใหมๆ 
7.4   ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผูท้ี่เก่ียวข้อง ได้แนวการปฏิบัติที่ดี ในการดําเนินงานและประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
8.ปจจัยความสําเร็จ  (สรุปเปนขอๆ) 

8.1  ผู้บริหารในหนวยงานให้ความสําคัญในกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานในแตละงาน 
8.2  บุคลากรในแตละสวนงาน ได้มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
8.3  ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีสวนรวมในกระบวนการและขั้นตอนในการปฎิบัติงาน 
8.4  มีการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้ในกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 9. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป 
กระบวนการพัฒนาขั้นตอน แผนผังการเดินทางเอกสารการวิจัยกระบวนการพัฒนาขั้นตอน แผนผังการ

เดินทางเอกสารการวิจัย จะมีระยะเวลาในการเดินทางของเอกสารท่ีใช้เวลาท่ีนาน และมีขั้นตอนหลายขั้นตอนทําให้
การปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในแตละขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเอกสารมีข้อผิดพลาดที่ต้องดําเนินการแก้ไข ทําให้การเดินทาง
ของเอกสารลาช้ามากข้ึน ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางเอกสารการวิจัย เปนไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ควรมีการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและให้ความรู้และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อลดการผิดพลาดให้มากข้ึน  

 
10. เอกสารอางอิง (ถามี) 

 
 

 
***ควรมีภาพประกอบ อาจอยูในแตละหัวขอก็ได*** 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านสิทธิประโยชน6ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 

“การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด-วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส6” 
 

1. เจ&าของผลงาน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล&านนา  
2. สังกัด  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล&านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด#านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด#านการวิจัย 

R  ด#านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 ประเด็นเรียนรู#คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ของระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด#วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกสJ (Pensions’ Electronic Filing) เพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญของผู#เกษียณอายุราชการด#วย
ตนเองเพื่อลดเวลาในการติดต_อกับหน_วยงานต#นสังกัด และลดข#อผิดพลาดของข#อมูลผู#รับบริการและความ
รวดเร็วในการขอรับบำเหน็จบำนาญ สามารถตรวจสอบข#อมูลด#วยตนเอง 
5.ความเปOนมา  (ปPญหา วัตถุประสงคS เปTาหมาย) 

การอบรมเพื ่อแลกเปลี ่ยนเร ียนรู #ของระบบ การยื ่นขอรับบำเหน็จบำนาญด#วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกสJ (Pensions’ Electronic Filing) เป`นการแลกเปลี่ยนเรียนรู#เพื่ออำนวยความสะดวกให#แก_ผู#มี
สิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญ ได#รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบำเหน็จบำนาญของตนเองด#วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสJ โดยนำฐานข#อมูลที่มีอยู_มาใช#ให#เกิดประโยชนJสูงสุด ลดขั้นตอนและภาระงานของส_วนราชการ 
และให#ผู#ขอรับสิทธิทราบข#อมูลของตนเอง ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการได#ทุกขั้นตอนเพื่อสร#าง
ความโปร_งใสด#านการอนุมัติสั่งจ_ายบำเหน็จบำนาญ สอดคล#องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเป`นการเพิ่มช_องทางในการบริการแก_ผู#รับบำเหน็จ
บำนาญในด#านต_างๆ อย_างเหมาะสม รวมทั้งยังเป`นคู_มือสำหรับเจ#าหน#าที่ผู#ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล_าวเพื่อให#
เกิดความเข#าใจและปฏิบัติได#อย_างถูกต#อง 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
วิธีการ 

1. ศึกษาการใช#งานระบบให#เกิดความเข#าใจ  
2. เตรียมข#อมูลสำหรับการถ_ายทอดและแลกเปล่ียนความรู#แก_ผู#ปฏิบัติงานท่ีกำลังจะเกษียณอายุราชการ 

กระบวนการ 
1. กำหนดวันจัดกิจกรรม  
2. นัดหมายผู#ปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินการจัดประชุม 
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เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&   
1. ระบบการย่ืนขอรับบำเหน็จบำนาญด#วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสJ (Pensions’ Electronic Filing)  
2. คู_มือการใช#งานระบบตามล้ิงคJด#านล_างน้ี 

https://pws.cgd.go.th/pwsDocument/includes/download/EFiling2.pdf 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปOนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

มีผู#เข#าร_วมประชุม จำนวน 5 คน ผู#เข#าประชุมได#ร_วมรับฟ|งการถ_ายทอดความรู#และแลกเปล่ียนเพ่ือ
สร#างความเข#าใจการใช#งานระบบและสามารถทำได#ด#วยตนเอง ร#อยละ 90  

 
8.ปPจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปOนข&อๆ) 

1. ความร_วมมือของผู#เข#าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู# 
2. การลงมือปฏิบัติจริงทำให#เกิดความเช่ือม่ันในตัวเองว_าทำได# 
3. การท่ีผู#เข#าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู#มีความอยากเรียนรู# ทำให#เกิดผลลัพธJท่ีดีในการฝÄกอบรม 

9.ปPญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 
ผู#เข#าอบรมส_วนใหญ_เป̀นผู#เกษียณอายุราชการจะไม_ค_อยมีความรู#ในการใช#งานของระบบฯทำให#ต#องมี 

การสอนการใช#งานค_อนข#างเป̀นเวลานาน และบางคนไม_อยากเข#าไปกรอกข#อมูลในระบบเน่ืองจากทำไม_เป̀นจึง
ต#องแนะนำให#มีการลงมือปฏิบัติเอง ซ่ึงทำให#ผู#เข#าร_วมอบรมมีความกล#าท่ีจะลงมือทำเพ่ือเป̀นประโยชนJต_อตัวผู#
เข#าอบรมเอง 
 

  

  



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

344

  
 

 
 



แนวปิิััิิ่่�ี่��(Good�Practices)��การััีการความร้��ปีการึึกษา��2563

345

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน ว#าท่ีร)อยตรีเกรียงไกร   ศรีประเสริฐ 
2. สังกัด สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล)านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด)านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด)านการวิจัย 

R  ด)านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

  สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู #ช ุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล)านนา ได)จัดให)มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู)โดยการดำเนินงานมีการจัดประชุมและแผนการปฏิบัติงาน ด)านการจัดความรู)ของหน#วยงาน 
ที่ต)องการใช)การจัดการความรู)เปOนส#วนหนึ่งของยุทธศาสตรRในการขับเคลื่อนพันธกิจและงานโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อสร)างความรู) และแลกเปลี่ยนเรียนรู)จากผู)ประสบการณR สร)างความเข)าใจทางด)านงานติดตามและ
ประเมินโครงการบริการวิชาการด)วย CIPP Model  และการตรวจเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการเพื่อเปOน
ขวัญกำลังใจของคณะทำงานและชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร)อมกับให)คำแนะนำเพิ่มเติม เสนอแนะเพื่อเปOน
ทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการต#อไป 
 
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

การบริการวิชาการแก#สังคมเปOนส#วนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยต)องคำนึงถึง
กระบวนการในการให)บริการวิชาการแก#สังคม ศึกษาความต)องการของกลุ#มเป`าหมายนำมาจัดทำแผนบริการ
วิชาการ เพ่ือสร)างประโยชนRแก#ชุมชนหรือสังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมา
จัดเปOนแผนการใช)ประโยชนRจนเกิดผลลัพธRท่ีสร)างความพึงพอใจต#อชุมชนและสังคมอย#างต#อเน่ืองและย่ังยืน  

สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน ได)เล็งเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการแก#สังคม โดยเฉพาะ
โครงการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งลักษณะของพันธกิจของหน#วยงานการให)ทุนหรือ
งบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของหน#วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และต)องติดตามและประเมินผล
โครงการให)ไปตามวัตถุประสงคRของโครงการและสร)างประโยชนRแก#ชุมชนหรือสังคมโดยการประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ และมีการบูรณาการเพ่ือใช)ประโยชนRทางด)านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยพัฒนาตำแหน#งทางวิชาการของอาจารยR สร)างเครือข#ายกับหน#วยงานต#าง ๆ เปOนแหล#งเรียนรู)ของ
นักศึกษา โดยพบว#าการนำกระบวนการจัดการความรู)มาเปOนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู)ภายในหน#วยงาน เพื่อให)บรรลุเป`าหมายและบังเกิดผลต#อ
การปฏิบัติด)านพัฒนาองคRกร จึงได)จัดทำโครงการการจัดการความรู)ของสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน 
เร่ืองซ่ึงได)มีการกำหนดประเด็น เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในคร้ังน้ี 
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6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
การบริการวิชาการแก#สังคมเปOนส#วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยต)อง

คำนึงถึงกระบวนการในการให)บริการวิชาการแก#สังคม ศึกษาความต)องการของกลุ#มเป`าหมายนำมาจัดทำแผน
บริการวิชาการ เพื่อสร)างประโยชนRแก#ชุมชนหรือสังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ 
และนำมาจัดเปOนแผนการใช)ประโยชนRจนเกิดผลลัพธRที่สร)างความพึงพอใจต#อชุมชนและสังคมอย#างต#อเนื่อง
และย่ังยืน  

สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู #ชุมชน ได)เล็งเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการแก#สังคม 
โดยเฉพาะโครงการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งลักษณะของพันธกิจของหน#วยงานการให)
ทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของหน#วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และต)องติดตามและ
ประเมินผลโครงการให)ไปตามวัตถุประสงคRของโครงการและสร)างประโยชนRแก#ชุมชนหรือสังคมโดยการ
ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และมีการบูรณาการเพื่อใช)ประโยชนRทางด)านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน#งทางวิชาการของอาจารยR สร)างเครือข#ายกับหน#วยงานต#าง ๆ เปOนแหล#งเรียนรู)
ของนักศึกษา โดยพบว#าการนำกระบวนการจัดการความรู)มาเปOนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู)ภายในหน#วยงาน เพื่อให)บรรลุเป`าหมายและบังเกิดผลต#อ
การปฏิบัติด)านพัฒนาองคRกร จึงได)จัดทำโครงการการจัดการความรู)ของสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน 
เร่ืองซ่ึงได)มีการกำหนดประเด็น เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในคร้ังน้ี 
 
4.วัตถุประสงคQ และเปRาหมายของการดำเนินการ (ระบุวัตถุประสงคRชัดเจนและกำหนดเป`าหมายอย#างเปOน
รูปธรรม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล)องกับสภาพปgญหา) 

1.) เพ่ือให)ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เปOนไปในทิศทางเดียวกันใน
การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 

2.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)มา ปรับปรุงทบทวนให)เปOนองคRความรู)สู#แนวทางการปฏิบัติงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการในรูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL 
 
5.กระบวนการดำเนินงาน (ระบุวิธีการ กระบวนการหรือข้ันตอน และเคร่ืองมือการจัดการความรู)ท่ีใช)) 

สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน ได)จัดกิจกรรมแบ#งปgนและแลกเปลี่ยนเรียรู)จากความรู) ทักษะ
ของผู)มีประสบการณRตรงในการทำงาน (Tacit Knowledge) จากผู)เข)าอบรม เพ่ือค)นหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีดี โดยมีกระบวนการการจัดการความรู)ดังน้ี  

1) การบYงช้ีความรู& (Knowledge Identification) 
สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน มีการจัดประชุมหน#วยงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธR 2563 เพ่ือ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู) (KM)และกำหนดประเด็นองคRความรู)ของหน#วยงาน ซึ่งในที่ประชุมมีการ
เสนอให)ทุกฝ~ายจัดแผนองคRความรู)ของแต#ละฝ~าย ซึ่งในมติได)กำหนดกำหนดองคRความรู) เรื่อง เทคนิคการ
ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำป� 2563 ของฝ~ายกลุ#มงานส#งเสริมการเรียนรู)ตลอดชีวิต
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และการสร)างทักษะเพื ่ออนาคต(งานบริการวิชาการ) และคำสั ่งสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู #ช ุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล)านนา ที่ 4/2563 เรื่องการแต#งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู) (KM) ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธR 2563 และกำหนดประเด็นองคRความรู) “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการบริการ
วิชาการ” เปOนประเด็นองคRความรู)ที่เกี่ยวข)องกับกลุ#มงานและเปOนประเด็นเกี่ยวข)องกับผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดของหน#วยงานองคRประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก#สังคม การบริการวิชาการแก#สังคมเปOนส#วนหน่ึง
ในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยต)องคำนึงถึงกระบวนการในการให)บริการวิชาการแก#สังคม 
ศึกษาความต)องการของกลุ#มเป`าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ มาเพื่อสร)างประโยชนRแก#ชุมชนหรือ
สังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดเปOนแผนการใช)ประโยชนRจนเกิดผลลัพธR
ที่สร)างความพึงพอใจต#อชุมชนและสังคมอย#างต#อเนื่องและย่ังยืน และเพื่อการเพิ่มพูนความรู)และประสบการณR
ของอาจารยRอันจะนำมาสู#การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช)ประโยชนRทางด)านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน#งทางวิชาการของอาจารยR สร)างเครือข#ายกับหน#วยงานต#าง ๆ เปOนแหล#งเรียนรู)
ของนักศึกษาและเปOนการสร)างรายได)ของสถาบันจากการให)บริการทางวิชาการอีกด)วย 

2) การสร&างและแสวงหาความรู& (Knowledge Creation and Acquisition) 
จากมติที่ประชุมได)ตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู)ของหน#วยงานแล)วนั้น ทางคณะกรรมการได)

ดำเนินการประชุมกลุ#มย#อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)และจัดประชุมทำแผนการจัดการความรู)และกำหนดองคR
ความรู) เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 และหาแนว
ทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นองคRความรู) “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ” ซึ่งทางผู)
ประสานให)กลุ#มหัวหน)างานและหัวโครงการบริการวิชาการของหน#วยงาน โดยกำหนดบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นประมาณ 5 นาที ใช)เทคนิคการเล#าเรื ่องประการณR (Story Telling) ในการติดตามและประเมิน
โครงการบริการวิชาการและจัดทำรายละเอียดบันทึกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ในรายงานการประชุมกลุ#มย#อย
ในการแต#ละคร้ัง 

3) การจัดความรู&ให&เปLนระบบ (Knowledge Organization) 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู) (KM) คร้ังท่ี 4 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ได)สรุปประเด็น

ความรู) และข)อเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร#กระบวนการงานบริการวิชาการและจัดทำร#างคู#มือ
การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนำความรู)ท่ีได)จากการแลกเปล่ียนเรียนรู)มา ปรับปรุง
ทบทวนให)เปOนองคRความรู) โดยทางสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน ได)สรุปประเด็นความรู) ประสบการณRการ
ทำงาน (Tacit Knowledge) และข)อเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร#กระบวนการงานบริการวิชาการ 
และจัดทำร#างคู#มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนำความรู)ท่ีได)จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู)มา ปรับปรุงทบทวนให)เปOนองคRความรู) โดยเน้ือหาเปOนทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล
โครงการในรูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL เพ่ือให)แบบการประเมินผลเปOนไปตามหลักวิชาการโดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou ท้ังระบบการติดตามรายงานผลการจ)างงาน ระบบรายงานผล
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การปฏิบัติงาน ระบบรายงานผลตัวช้ีวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล)านนา เปOนต)น 

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู& (Knowledge Codification and Refinement) 
คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต#อ และ ปรับปรุงเน้ือหาให)มีคุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็นและกล่ันกรอง

ความรู)จากการ แลกเปล่ียนรู)ให)เปOนรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน และคณะกรรมการมีกล่ันกรองความรู)
และปรับปรุงเน้ือหาประเด็นความรู) เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร#กระบวนการงานบริการวิชาการ พร)อมท้ัง
แนวปฏิบัติการดำเนินงาน หลักเกณฑR  วิธีการ และเง่ือนไข  การทำงานบริการวิชาการต#อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการ เพ่ือให)ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ เปOนไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ จึงได)กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ โดยขอบเขตการติดตามและประเมินผล
โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจนกว#าโครงการน้ันจะส้ินสุดดังน้ี  

4.1.) การประเมินผลกYอนดำเนินโครงการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการเปOนผู)ประเมินโครงการ 
เพื่อศึกษาความเปOนไปได)ของโครงการเพื่อเปOนข)อมูลให)ผู)บริหาร พิจารณาอนุมัติโครงการ จาก แบบเสนอ
โครงการบริการวิชาการ ง.9 

4.2.) การประเมินผลระหวYางการดำเนินโครงการ คณะกรรมการฯ ของเขตพ้ืนที่ หรือคณะ/วิทยาลัย 
เปOนผู)ประเมินผลระหว#างการดำเนินโครงการ พิจารณาจากรายงานความก)าวหน)า ง.9.1 และคณะกรรมการ
ติดตามโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือคณะ ติดตามตัวชี้วัดของโครงการตาม
รูปแบบ CIPP MODEL และให)คำแนะนำและข)อเสนอแนะเพ่ิมกับหัวหน)าโครงการ 

4.3.) การประเมินผลสิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการของสถาบันถ#ายเทคโนโลยีสู#จะเปOนผู)ประเมินผล
โครงการจากรายงานฉบับสมบูรณRหลังจากส้ินสุดโครงการของทุกโครงการ ดังรูปภาพท่ี 1 

 
รูปภาพท่ี 1 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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5) การเข&าถึงความรู& (Knowledge Access) 
สร)างกระบวนการช#องทาง ให)ผู)ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข)อง สามารถเข)าร#วมทบทวนการพัฒนาระบบและ

สร)างคู#มือร#วมกัน เพ่ือสร)างความเข)าใจ ค)นหาและป̀องกันข)อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
อยู#แล)ว สนใจจะนำความรู)ประเด็นใดไปใช)ปฏิบัติ จะสามารถเลือกนำไปใช)ได)ผ#าน Website, Facebook, Line 
หรือ KM Blog ของหน#วยงานและนำเสนอองคRความรู)ท่ีได)สังเคราะหRเรียบร)อย แล)วแก#ผู)บริหาร ในการเข)าถึง
องคRความรู)เพ่ือสร)างความเข)าใจ ค)นหาและป̀องกันข)อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

6) การแบYงปMนแลกเปล่ียนเรียนรู& (Knowledge Sharing) 
 ทางหน#วยงานได)มีการเผยแพร#ผลงานผ#านเว็บไซตR https://cttc.rmutl.ac.th/page/cttc-km และ

ผ#านทางเว็บไซต/ https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-2563 และผ#าน Line กลุ#มโครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ และนำประเด็นความรู)ที่ได) เผยแพร#ผ#านสารสนเทศ Facebook, Line , 
Blog เพื่อให)มีส#วนเกี่ยวข)องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก)ไขปรับปรุงและคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู)กับผู)ท่ี
ได)นำความรู)ไปใช) เพื่อแก)ไขปรับปรุง พร)อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุ#ม
ประเด็น งานบริการวิชาการงาน RMUTL KM DAY 2021 

7) การเรียนรู& (Learning) 
ทางหน#วยงานได)นำความรู)มาปรับใช)ในการปฏิบัติงานและจัดทำคู#มือ การติดตามและประเมิน

โครงการบริการวิชาการและเสนอองคRความรู)/แนวปฏิบัติที ่ดี ที ่ได)จากการดำเนินการเสนอผู)บริหารเพ่ือ
ประกาศให)บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช)ประโยชนR ทำให)เกิดความรู)ใหม# ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู)เดิมท่ีมีอยู#แล)วให)เกิด
ประโยชนRได)มากขึ้นและฝúกอบรมผ#านทางออนไลนRเพื่อทำการทดสอบและฝúกอบรมระบบการติดตามและ
ประเมินผล พร)อมทั้งวัดผลระบบสารสนเทศที่ได) โดยบ#งชี้ประโยชนRที่ได)รับ ในรูปแบบของผลลัพธRระบบที่แต#
ละกลุ#มงานหรือผู)ปฏิบัติได)รับ (Output) และผลของการมีส#วนร#วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Outcome) 
พร)อมทั้งเสนอแนะแนวทาง เพื่อพัฒนาองคRความรู) และสร)างแรงกระตุ)น ขวัญกำลังใจต#อผู)ปฏิบัติงานในการ
ร#วมพัฒนาระบบอ่ืนๆ ต#อไป 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี
ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 
  ทางสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู #ชุมชน ได)สรุปประเด็นความรู) ประสบการณRการทำงาน (Tacit 
Knowledge) และข)อเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร#กระบวนการงานบริการวิชาการ และจัดทำร#าง
คู#มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อนำความรู)ที่ได)จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู)มา 
ปรับปรุงทบทวนให)เปOนองคRความรู) โดยเนื้อหาเปOนทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลโครงการใน
รูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เพื่อให)แบบการประเมินผลเปOนไป
ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะก#อให)เกิดประโยชนRในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใช)สังคม และการประเมินผลงาน
ประกันคุณภาพศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพของการศึกษา (สมศ.) 
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8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 
ผู)บริหาร อาจารยRและเจ)าหน)าท่ี เข)าร#วมโครงการให)ความร#วมมือ และสนับสนุนการเข)าโครงการ 

บุคลากรในองคRกรมีเจตคติท่ีดีในการสร)างความรู)ใหม# การแบ#งปgนท่ีดีและแนวทางการปฏิบัติงานติดตามและ 
ประเมินโครงการบริการวิชาการอย#างเปOนรูปธรรม ตลอดจนได)ตระหนักถึงเป̀าหมายของการจัดการความรู)ท่ี
สนับสนุนวิสัยทัศนR กลยุทธR และการสอดคล)องกับสมรรถนะหลักของหน#วยงาน นอกจากน้ี บุคลากรของกลุ#ม
งานยังได)รับความรู) การแลกเปล่ียนเรียนรู) แนวทางการปฏิบัติงาน จากผู)ทรงคุณวุฒิและประสบการณRตรงมา
ปรับใช)ในการปฏิบัติจริงได) 
 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 

- เน่ืองด)วยปgญหาโรคระบาดโควิด 2019 ทำให)ต)องปรับเปล่ียนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียรู) 
กระทบต#อระยะเวลาการในการแลกเปล่ียนเรียนรู)และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต#าง ๆ 

- ควรเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู) 
- สร)างแรงกระตุ)นกลุ#มงานอ่ืน ๆ  เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู)ให)มากข้ึน 

 
10.เอกสารอ&างอิง (ถ)ามี) 
รูปภาพกิจกรรมท่ีดำเนินงาน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน  เทคนิคการวิเคราะห,ค-างาน  เพื่อกำหนดตำแหน-งที่สูงขึ้น 

 
1.เจ&าของผลงาน  นางศรัญญา อินทร,คำเช้ือ, นางสาวจันจิรา  สุขสามป;น  
2.สังกัด  กองบริหารงานบุคคล  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ดAานการผลิตบัณฑิต 
   £  ดAานการวิจัย 

R  ดAานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนาที่กำหนดเปOาประสงค,ในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนใหAกAาวหนAาในเสAนทางสายอาชีพ  ใหAดำรงตำแหนRงไมRนAอยกวRาระดับชำนาญการ  โดยเฉพาะ
บุคลากรประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเปYนบุคลากรทดแทนอัตราเกษียณของขAาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ใหAมีการพัฒนาตนเองโดยนำระบบการตRอสัญญาจAางมาควบคุมและกระตุAนแรงจูงใจใหA
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองเขAาสูRตำแหนRงท่ีสูงข้ึน 

ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคลจึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห,คRางาน เพื่อกำหนด
ตำแหนRงท่ีสูงขึ ้น  และไดAเผยแพรRใหAเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู AรRวมกันในเว็ปไซต,กองบริหารงานบุคคล 
https://personal.rmutl.ac.th/  พรAอมทั้งจัดทำแบบสอบถามแลกเปลี ่ยนเรียนรู Aแนวปฏิบัติที ่ดี  เรื ่อง  
เทคนิคการวิเคราะห,คRางาน  เพื่อกำหนดตำแหนRงที่สูงขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูA   การนำไปใชA  รวมถึงการ
เกิดองค,ความรู AใหมR ๆ  ตามวงจรของกระบวนการจัดการความรูA  ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรูA  ของบุคลากรจำนวน  49  ราย มีความคิดเห็นตRอแนวปฏิบัติที ่ดี  เรื ่อง  เทคนิคการ
วิเคราะห,คRางาน  เพื่อกำหนดตำแหนRงที่สูงขึ้น อยูRในระดับมาก ทุกหัวขAอในเรื่อง  มีการอธิบายครอบคลุมทุก
หัวขAอตามโครงสรAางการวิเคราะห,   มีเนื้อหาเขAาใจงRาย  การรวบรวมความรูAจากกฎ  ระเบียบ  ขAอบังคับ 
รRวมกับความรูAจากตัวบุคคลมีความเหมาะสม ครบถAวน   การนำไปปรับใชAในการวิเคราะห,คRางาน  และสามารถนำไป
พัฒนาตRอยอดเปYนองค,ความรูAใหมRไดA  ทั้งนี้ไดAมีขAอเสนอแนะใหAมีการอธิบายรายละเอียดใหAมากขึ้น  ควรจัด
อบรมการวิเคราะห,คRางานอยRางตRอเน่ือง   

ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคลจึงจัดอบรมการวิเคราะห,คRางานเพื่อกำหนดระดับตำแหนRงที่สูงขึ้น เม่ือ
วันที่ 9-10  สิงหาคม 2564  และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  
เพื่อเตรียมความพรAอมเขAาสูRระดับตำแหนRงที่สูงขึ้น” ในวันที่ 20-21  กันยายน 2564  เพื่อสรAางความรูAความ
เขAาใจใหAกับบุคลากรมากยิ ่งขึ ้น  ในสRวนขAอมูลจำนวนขAาราชการในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถวิเคราะห,คRางาน เพื่อกำหนดระดับตำแหนRงที่สูงขึ้น จะทราบผลใน
ปyงบประมาณ 2565  เนื่องจากเทคนิคการวิเคราะห,คRางาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหนRงที่สูงขึ้น  ไดAเผยแพรR
ต้ังแตRเดือนกรกฎาคม 2564  ซ่ึงตAองใชAระยะเวลาในการติดตามผลการนำความรูAไปใชAในปyถัดไป 
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5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วRาดAวยการกำหนดระดับตำแหนRงและการแตRงตั้งขAาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหAดำรงตำแหนRงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ สอดคลAองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนด
ระดับตำแหนRงและการแตRงตั้งขAาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหAดำรงตำแหนRงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึง
การกำหนดระดับตำแหนRงจะตAองเปYนไปตามกรอบของตำแหนRงและแผนพัฒนากำลังคนที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด  โดยการพิจารณากำหนดระดับตำแหนRงอยูRภายใตAเง่ือนไขตRาง ๆ เชRน  การพิจารณาปรับปรุงระบบงาน
หรือวิธีการทำงานใหมR  การพัฒนาบทบาท หนAาที่ คุณภาพงานของตำแหนRง  เปYนตAน  เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายและยุทธศาสตร,ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการกำหนดระดับตำแหนRงจะตAองมีหนAาที่และความรับผิดชอบ  
คุณภาพและความยุRงยากของงานในตำแหนRงเพ่ิมข้ึน  โดยไมRมีผลใหAมีการเพ่ิมงบประมาณ และอัตรากำลัง 

ดังนั้น กองบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรนำการจัดการองค,ความรูAที่อยูRในตัวบุคคลที่มีประสบการณ,ใน
การปฏิบัติงานในหนAาที่ตRาง  ๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ  ขAอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวขAอง  เพื่อสรAางแนวปฏิบัติท่ี
ดี และเทคนิคการวิเคราะห,คRางาน   เพื่อกำหนดตำแหนRงที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนใหAเปYนไปตามหลักเกณฑ,  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
วัตถุประสงคQ 

1.  เพื่อดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูAใหAเกิดองค,ความรูAใหมR ๆ ในกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานท่ีใชAเปYนแนวปฏิบัติท่ีดี 

2.  เพ่ือใหAบุคลากรไดAมีความกAาวหนAาในอาชีพ และขอกำหนดตำแหนRงใหAสูงข้ึน 
3.  เพื ่อใหAหนRวยงานสามารถกำหนดโครงสรAางของตำแหนRงไดAอยRางเปYนระบบ  สอดคลAองกับ

โครงสรAางและลักษณะของงาน  มีความสมเหตุสมผลในแงRของความสำคัญหรือคRาของงานตRาง ๆ ที่มีตRอการ
บรรลุเปOาหมายขององค,กร 
 
เปRาหมาย 

ขAาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ,  
และวิธีการวิเคราะห,คRางาน  เพ่ือกำหนดระดับตำแหนRงท่ีสูงข้ึน 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

กองบริหารงานบุคคลไดAนำแนวทางของ PDCA  มาปรับใชAในกระบวนการจัดการความรูA เพื่อใหA 
การดำเนินงาน  ตอบโจทย,ของหนRวยงานไดAตรงจุด สRงผลใหAการดำเนินงานสอดคลAองกับธรรมชาติของคน 
ในหนRวยงาน  จากการวางแผนอยRางเหมาะสมดAวยการใชAขAอมูลของสถานการณ,จริง และที่สำคัญ การดำเนินการ 
ไดAรับการเฝOาติดตามอยRางเปYนระยะ ซึ่งก็จะทำใหAสามารถปรับแผน ใหAสอดคลAองกับสถานการณ,ไดA รวมถึงมี
การสรุปบทเรียนที่ไดAหลังจากสิ้นสุดกระบวนการจัดการความรูA  ทำใหAสามารถเรียนรูAรูปแบบที่เหมาะสม
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สำหรับหนRวยงาน  และนำมาเปYนแนวทางในการดำเนินงานรอบใหมR ซึ่งจะทำใหAกิจกรรมดังกลRาวไดAรับการพัฒนา
และยกระดับไดAอยRางตRอเน่ือง  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนการดำเนินงาน 
 วางแผนการดำเนินงานดำเนินการจัดการความรูAของกองบริหารงานบุคคล เริ ่มดAวยการกำหนด
ประเด็นความรูAที่ตAองการพัฒนา  เพื่อแกAไขป;ญหาผRานการสนทนากลุRมของบุคลากรในสังกัดกองบริหารงาน
บุคคล  โดยพิจารณากำหนดประเด็นความรู Aที ่ตAองการจัดการความรู AใหAสอดคลAองกับยุทธศาสตร,ของ
มหาวิทยาลัยและพันธกิจของกองบริหารงานบุคคล  โดยกำหนดประเด็นองค,ความรูAที่บุคลากรตAองการนำไปทำ
การจัดการความรูA  เปYนรูปธรรมที่ชัดเจน  และมีความจำเปYนเรRงดRวน  จึงเลือกกระบวนการกำกับติดตามการ
ตRอสัญญาจAางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งรRวมกันจัดทำแผนการจัดการความรูAตามกระบวนการ
จัดการความรูA  เชRน  เปOาหมายตัวชี้วัด  จำนวนองค,ความรูA  จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูA  การเขAาถึง
ความรูA  เปYนตAน  
 

ข้ันตอนท่ี 2 ปฏิบัติตามแผนงาน 
 ดำเนินการจัดแตRงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูAของกองบริหารงานบุคคล  เลือกกระบวนการ
จัดการความรูA  โดยใชAวิธีเลRาเรื่องและมอบหมายผูAปฏิบัติหนAาที่จดบันทึกการเลRาเรื่อง  โดยการถอดความรูA 
จากตัวบุคคลในการบริหารงานบุคคลของแตRละงานตRาง ๆ ที่เกี ่ยวขAองมาเลRาใหAคนอ่ืน ๆ ฟ;งใหAเห็นภาพ 
การปฏิบัติงานจริง  รวมถึงป;ญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกAไขป;ญหาที่ไดAจากประสบการณ,มาถRายทอด
ออกมาเปYนลายลักษณ,อักษร  โดยกำหนดใหAมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูAรRวมกันตามแผนการดำเนินงาน  และ
รายงานผลการรวบรวมองค,ความรูAที ่ไดAจากตัวบุคคล  ซึ่งในสถานการณ,โรคระบาด COVID-19 รัฐบาลไดA
ประกาศสถานการณ,ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เพื่อควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล  สถานที่  ประเภท
กิจการ  และกิจกรรมท่ีเก่ียวขAอง  ทำใหAไมRสามารถจัดการประชุมรRวมกันไดA  
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ข้ันตอนท่ี 3  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน 
 จากสถานการณ,โรคระบาด COVID-19 ทำใหAการดำเนินการบางขั้นตอนไมRเปYนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  ถึงแมAจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชAประกอบการดำเนินการจัดการความรูA 
ในกระบวนการดังกลRาวแลAว  ทำใหAผลลัพธ,การจัดการความรูAลRาชAาไมRเปYนไปตามแผนการดำเนินงาน   จึงไดAนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชAประกอบการดำเนินการจัดการความรูA  โดยไดAสรุปองค,ความรูAที่ไดAจากตัวบุคคลมาเปYน
เทคนิคการวิเคราะห,คRางาน  เพ่ือดำรงตำแหนRงสูงข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันตอนท่ี 4  การปรับปรุง  
 จากสถานการณ,โรคระบาด COVID-19 ทำใหAการดำเนินการบางขั้นตอนไมRเปYนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชAประกอบการดำเนินการจัดการความรูA 
ในกระบวนการด ังกล Rาวแล Aว รวมท ั ้ งได A เผยแพร Rแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ด ี ในเว ็ปไซต ,กองบร ิหารงานบ ุคคล  
https://personal.rmutl.ac.th/ ในหมวด การขอกำหนดตำแหนRงสูงขึ้น (แนวปฏิบัติที่ดี) โดยใหAแสดงความคิดเห็น
ผRานชRองการการเผยแพรRดังกลRาว  และจัดทำเปYนหนังสือแจAงเปYนลายลักษณ,อักษร  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล
ที่ อว 0654.18/ว 1299  ลงวันที่ 8  ก.ค. 2564  เรื่อง  แจAงประชาสัมพันธ,แนวปฏิบัติที่ดี  เรื ่อง  เทคนิคการ
วิเคราะห,คRางาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหนRงที่สูงขึ้น    ผลปรากฏวRามีบุคลากรเขAารRวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูA
จำนวนนAอย กองบริหารงานบุคคลจึงจัดทำแบบสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรูAแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  เทคนิคการ
วิเคราะห,คRางาน  เพื่อกำหนดตำแหนRงที่สูงขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูA   การนำไปใชA  รวมถึงการเกิดองค,
ความรูAใหมR ๆ  ตามวงจรของกระบวนการจัดการความรูA  
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7.ผลสัมฤทธ์ิ  (ผลสัมฤทธ์ิด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย]างท่ีดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงคุณภาพ  ขAาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที ่มี
คุณสมบัติสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ2  และวิธีการวิเคราะห2ค:างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน:งที่สูงขึ้นไดI  ไม:นIอยกว:า
รIอยละ 80 
 
 7.2  เชิงปริมาณ  ขAาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติสามารถเปçดกรอบตำแหนRงท่ีสูงข้ึนของตนเองไดA  ไมRนAอยกวRารAอยละ  80   
 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

8.1  สรIางเทคนิคการวิเคราะห2ค:างาน  เพ่ือกำหนดระดับตำแหน:งท่ีสูงข้ึน มาใชIเปOนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 8.2  หน:วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำไปใชIเปOนแนวปฏิบัติท่ีดี  และไดIองค2ความรูIใหม: ๆ จากการจักการความรูIท่ี
ไดIแลกเปล่ียนเรียนรูIร:วมกัน 
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9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 
เน่ืองจากสถานการณ,การแพรRระบาดของโรคโควิด -19 ทำใหAเกิดอุปสรรคในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ถึงแมAวRากองบริหารงานบุคคลจะเผยแพรRขAอมูลที่เกี ่ยวขAองในการวิเคราะห,คRางาน  อีกทั้งมีการจัดอบรม
ออนไลน,  แตRการที่บุคลากรไดAฝéกปฏิบัติยังไมRสามารถไดAอยRางมีประสิทธิภาพ  เพราะการใหAคำปรึกษา  การใหA
ขAอเสนอแนะจากการตรวจผลการฝéกปฏิบัติจากผูAทรงคุณวุฒิ ไมRสามารถปฏิบัติไดAในระหวRางการประชุม  
 แนวทางในการพัฒนาในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งตRอไป  โดยอาจเพิ่มชRองทางการจัดสRง
ไฟล,แบบฝéกหัดของผูAเขAารRวมอบรม  เพ่ือใหAผูAทรงคุณวุฒิใชAเปYนกรณีตัวอยRางในการใหAขAอเสนอแนะ   
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาด)านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยอย7างมีประสิทธิภาพ 

สู7แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
1.เจ&าของผลงาน   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
2.สังกัด   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ £  ด1านการผลิตบัณฑิต 
   £  ด1านการวิจัย 

R  ด1านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู&   

งานสารบรรณ เปAนกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานราชการที่สำคัญและจำเปAนอยJางยิ่งตJอทุกหนJวยงาน 
ซึ่งเปAนงานพื้นฐานที่ทุกหนJวยงานในองคRภาครัฐต1องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวJาด1วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ซึ่งระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวJาด1วยงานสารบรรณฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมคJอนข1างมาก เพื่อให1การติดตJอสื่อสารท้ัง
หนJวยงานภายในและหนJวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยJางถูกต1องและเครJงครัด ผู 1ปฏิบัติงานหรือผู 1ท่ี
รับผิดชอบงานด1านสารบรรณ จึงจำเปAนต1องมีความรู1ความเข1าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวJาด1วยงานสาร
บรรณฯ เปAนอยJางดี เพื่อให1สามารถปฏิบัติงานได1อยJางถูกต1องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขั้นตอนการเสนอ
หนังสือขออนุมัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีความสำคัญ
อยJางย่ิงตJอการเสนอหนังสือตJอผู1บริหาร หากผู1ปฏิบัติงานมีความเข1าใจในรายละเอียดและข้ันตอนในการปฏิบัติ
แล1ว ก็จะสามารถเสนอหนังสือได1รวดเร็ว ถูกต1องตามระเบียบฯ  

กองกลาง จึงได้จัดทําขั 0นตอนการเสนอหนังสือขออนุม ัต ิ รวมทั ้งแนวปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการ
เกษียนหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย และได1เผยแพรJการพิมพRหนังสือราชการตามระเบียบสำนัก
นายกร ั ฐมนตร ี ฯ  ของสำน ั ก ง านปล ั ดสำน ั กนายกร ั ฐมนตร ี  เ ผยแพร J ใน เ ว็ป ไซตR กองกลาง 
https://center.rmutl.ac.th เพื4อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานดา้นสารบรรณของทุก
หน่วยงาน ซึ4งถอืเป็นแนวปฏบิตัทิี4ด ีทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง 
และรวดเรว็มากยิ4งขึ0น 
 
5.ความเปDนมา   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนา มีเปuาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูJองคRกรแหJง
การเรียนรู1 โดยมีนโยบายที่ผลักดันให1มีการจัดการความรู1ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนRและยุทธศาสตรR
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู1ที่มีอยูJในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถJายทอดไปสูJบุคลากร
และนำไปปฏิบัติอยJางเปAนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปAนแนวปฏิบัติให1เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู1
และถJายทอดความรู1ภายในหนJวยงาน เปAนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการ
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จัดการความรู1ของหนJวยงาน เพื่อให1บุคลากรได1ตระหนัก และเข1าใจถึงความสำคัญและประโยชนRของการ
จัดการความรู1มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู1 เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู1กับผู1เชี่ยวชาญ และ
ระหวJางหนJวยงาน ตลอดจนสามารถนำความรู1ที ่ได1รับไปจัดการความรู1ในหนJวยงานได1อยJางเปAนรูปธรรม 
ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช1เปAนเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให1มี
ความก1าวหน1า นำพามหาวิทยาลัยไปสูJองคRกรแหJงการเรียนรู1ตJอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล1านนา 
ได1เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู1มาเปAนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู1ภายในหนJวยงานและพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน 

เพื่อให1บุคลากรได1ตระหนัก และเข1าใจถึงความสำคัญและประโยชนRของการจัดการความรู1มากขึ้นมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู1 เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู1กับผู1เชี ่ยวชาญ และระหวJางหนJวยงาน
ตลอดจนสามารถนำความรู1ที่ได1รับไปจัดการความรู1ในหนJวยงานได1อยJางเปAนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมใน
ประเด็นยุทธศาสตรR การพัฒนาการบริหารจัการและการสร1างฐานวัฒนธรรมองคRกร ซึ่งมีองคRความรู1ที่จำเปAน
ตJอการปฏิบัติราชการ องคRความรู1ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรRและ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช1เปAนเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให1มีความก1าวหน1า นำพา
มหาวิทยาลัยไปสูJองคRกรแหJงการเรียนรู1ตJอไป 

กองกลางในฐานะหนJวยงานหลักที่ดำเนินการด1านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย จึงได1เล็งเห็น
ความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู1มาเปAนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู1ภายในหนJวยงาน เพื่อให1บรรลุเปuาหมายและบังเกิดผลตJอการปฏิบัติด1าน
การพัฒนาองคRกร จึงได1จัดทำโครงการการจัดการความรู1ของกองกลาง เร่ือง การพัฒนาด1านงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยอยJางมีประสิทธิภาพสูJแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

วัตถุประสงคR 
1) เพ่ือสJงเสริมให1องคRกรใช1การจัดการองคRความรู1เปAนเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือให1มีการแลกเปล่ียนเรียนรู1เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
3) เพื่อหาแนวทางแก1ไขปÄญหาและข1อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด1านสารบรรณของ

มหาวิทยาลัย 
 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  

การดำเนินแนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ดี ควรมีการระดมความคิดเห็น โดยมีการจัดประชุมหารือ
รJวมกันกับเจ1าหน1าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณของหนJวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรJวมกันวิเคราะหRปÄญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู1และประสบการณRจากการปฏิบัติงานรJวมกัน ตั้งแตJเริ่มต1นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ชJวยให1สามารถเข1าใจ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติได1อยJางชัดเจน เพื่อนำมาใช1ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให1เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยJางสูงสุด 
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ข้ันตอนการเสนอหนังสือขออนุมัติ 
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเกษียนหนังสือราชการ 

เพ่ือให1การดำเนินงานเก่ียวกับงานสารบรรณ ด1านการเกษียนหนังสือของผู1บริหารให1เปAนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน กองกลาง จึงขอความรJวมมือทุกหนJวยงานเกี่ยวกับการ
เกษียนหนังสือราชการของผู1บริหาร โดยขอให1ปฏิบัติดังน้ี 

1. เกษียนหนังสือเรียงลำดับกJอนและหลัง โดยเกษียนหนังสือตJอจากผู1ลงนามคนลJาสุด 
2. การเกษียนให1เริ่มจากบริเวณครึ่งหน1ากระดาษลงไป (จากบนลงลJาง) และจากซ1ายไปขวา 

หากพ้ืนท่ีไมJพอเกษียนให1พลิกหน1าถัดไป 
3. หลังจากที ่ผู 1บริหารเกษียนหนังสือเรียบร1อยแล1ว ให1เจ1าหน1าที ่สารบรรณหนJวยงาน 

ประทับตราช่ือและตำแหนJงพร1อมลงวันท่ีทุกคร้ัง 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ  

1) หนังสือราชการมีการจัดทำถูกต1องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวJาด1วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 

2) การเรียนรู1จากประสบการณRการปฏิบัติงาน แล1วนำมาประยุกตRใช1ได1อยJางเหมาะสม 
3) เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานตั้งแตJเริ ่มต1นจนสิ้นสุดกระบวนการ ชJวยให1สามารถเข1าใจ วิธีการ 

ข้ันตอนการปฏิบัติได1อยJางชัดเจน 
4) ผู1ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติและเปAนไปในทิศทางเดียวกัน 
5) ข1อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด1านสารบรรณของแตJละหนJวยงานลดลง 
6) มีการตระหนักถึงความสำคัญในการใช1องคRความรู1ตJอการพัฒนาองคRกรของผู1ปฏิบัติงาน 
7) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตRใช1และพัฒนาการทำงานให1เกิดประโยชนR 
8) ลดการใช1ทรัพยากร และประหยัดงบประมาณ 

 
8.ปTจจัยความสำเร็จ  

1) ผู1ปฏิบัติงานมีความรู1ความเข1าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวJาด1วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ี
แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 สามารถนำมาปฏิบัติได1อยJางถูกต1อง 

2) ผู1ปฏิบัติงานสามารถนำความรู1และประสบการณRจากการปฏิบัติงานมาประยุกตRใช1ได1อยJางเหมาะสม 
3) ผู1ปฏิบัติงานสามารถถJายทอดความรู1ออกมา เพื่อให1ผู1ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันน้ี นำไปปฏิบัติ

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได1 ทำให1เข1าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเปAนไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถตรวจสอบและลดข1อขัดแย1งระหวJางการปฏิบัติงานได1 

4) ผู1ปฏิบัติงานมีการแสดงความคิดเห็น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู1รJวมกันอยJางตJอเนื่อง เพื่อให1ทัน
ตJอการเปล่ียนแปลงตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
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9.ปTญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตZอไป 
ปTญหาอุปสรรค 
1) ผู1ปฏิบัติงานบางทJานยังใช1รูปแบบหนังสือราชการแบบเดิมๆ ซึ่งไมJถูกต1องตามระเบียบนายกรัฐมนตรี

วJาด1วยงานสารบรรณฯ 
2) การเสนอหนังสือราชการของบางหนJวยงาน ยังขาดความรอบคอบมีข1อผิดพลาด ทำให1ต1องสJงเอกสาร

กลับคืนหนJวยงานต1นเร่ือง เพ่ือนำกลับไปแก1ไข ทำให1การเสนอหนังสือลJาช1าและใช1เวลานาน 
 

ข&อเสนอแนะ 
• ควรมีการจัดอบรมงานด1านสารบรรณ เพื ่อปรับปรุงและพัฒนางานอยJางตJอเนื ่อง และ

กJอให1เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการพัฒนาตZอไป 

• ควรมีการสJงเสริมและพัฒนาความรู1งานด1านสารบรรณให1กับผู1ปฏิบัติงานอยJางตJอเนื่องเปAน
ประจำ เพ่ือให1เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู1จากการปฏิบัติงานอยJางสม่ำเสมอ 
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คณะทำงาน 
 

1. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เกรียงไกร ธารพรศรี   ประธานคณะทำงาน 
2. นายวิสุทธ์ิ   บัวเจริญ    รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู%ช'วยศาสตราจารย0นทีชัย ผัสดี      รองประธานคณะทำงาน 
4. นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร   คณะทำงาน 
5. นางอังคณา สุขเกษม   มีเกษ      คณะทำงาน 
6. นางรัญชนา   นำอิน    คณะทำงาน 
7. นางจันทร0เพ็ญ  สุวรรณ0    คณะทำงาน 
8. นางสาวโสภณา  สำราญ     คณะทำงาน  
9. นางสุทินา   พึงทอง    คณะทำงาน 
10. นางศุภัคษา   ศรีวิชัยสำพรรณ0   คณะทำงาน 
11. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ปXยะนุช รสเครือ    คณะทำงาน 
12. นายพชร   สายปาระ   คณะทำงาน 
13. นางนลัทพร   คูหา    คณะทำงาน 
14. นางณปภัทร   พันธุ0แก%ว     คณะทำงาน 
15. นางธิติมา   สมพงษ0    คณะทำงาน 
16. นางสาวนนิณี  นิติธรรมบัณฑิต   คณะทำงาน 
17. นางสาวธนพร  ยะสุทธิ    คณะทำงาน 
18. นางสาวณัฐพรรณ    งามสม    คณะทำงาน 
19. นางสาวแสงจันทร0  วงค0ขัดนนท0   คณะทำงาน 
20. นายนรินทร0   จิวิตัน    คณะทำงาน 
21. นางสุรีนาฎ   มะโนลา    คณะทำงาน 
22. นางสาวสุริยาพร  สุต̀าคำ    คณะทำงาน 
23. ผู%ช'วยศาสตราจารย0สุวิชช0 ธนะศานวรคุณ   คณะทำงาน 
24. นางสาวปวีณ0สุดา  บุษยธานินทร0   คณะทำงาน 
25. นางอุมาพร   เจริญธนากุล   คณะทำงาน 
26. นางสาววรัญญา  กันทะ    คณะทำงาน 
27. นางสาวเสาวลักษณ0  พรหมมินทร0   คณะทำงาน 
28. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ไกรลาศ ดอนชัย    คณะทำงาน 
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29. นางสาวสุกัญญา   โชคพาณิชย0วรกุล   คณะทำงาน 
30. นางสาววราพร   สมมิตร    คณะทำงาน 
31. นางณัฏฐนันท0   ศรีวรพจน0   คณะทำงาน 
32. นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท0   คณะทำงาน 
33. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เยาวนาถ นรินทร0สรศักด์ิ   คณะทำงาน 
34. นางสาวภาสินี  ศิริประภา   คณะทำงาน 
35. นางรักษ0คณา  กวาวสิบสาม   คณะทำงาน 
36. นางสาวโบว0   ถ่ินโพธ์ิวงศ0   คณะทำงาน 
37. นางสาววีรินทร0ภัทร0  สมพมิตร   คณะทำงาน 
38. นายธงชัย   เปdeยทา    คณะทำงาน 
39. นายจิรวัฒน0   แก%วรากมุข   คณะทำงาน 
40. นางสาวสุคนธ0  วงศ0หาญ   คณะทำงาน 
41. นางมาลี   จินดาแก%ว   คณะทำงาน 
42. นางสาวชูขวัญ  แสงทอง    คณะทำงาน 
43. นางมาลาริน   ประจำดี    คณะทำงาน 
44. นางศรัญญา   อินทร0คำเช้ือ   คณะทำงาน 
45. นางสาวอุบลรัตน0  ขัณฑ0แก%ว   คณะทำงาน 
46. นางสาวสุปราณี  ฟiงเย็น    คณะทำงาน 
47. นางสาวคัทรียา  ไชยน%อย    คณะทำงาน 
48. นางสาวดวงรัตน0  คำแดง    คณะทำงาน 
49. ว'าท่ีร%อยตรีวรกมล  สันชุมภู    คณะทำงาน 
50. นางนงลักษณ0  วรพจน0พรชัย   คณะทำงาน 
51. นางศิขรินทร0   บุญจ๋ี    คณะทำงาน 
52. นายวิทยา   กวีวิทยาการ   คณะทำงาน 
53. นายอาทิตย0   ใจคำฟู    คณะทำงาน 
54. นายศักด์ินรินทร0  ชาวง้ิว    คณะทำงาน 
55. นางสาวธนพร  ดีศิริ    คณะทำงาน 
56. นางจีรพัชร0   วงค0ทา    คณะทำงาน 
57. นายประเสริฐ  อุประทอง   คณะทำงาน 
58. นางนงคราญ   สีไชย    คณะทำงาน 

คณะทำงาน 
 

1. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เกรียงไกร ธารพรศรี   ประธานคณะทำงาน 
2. นายวิสุทธ์ิ   บัวเจริญ    รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู%ช'วยศาสตราจารย0นทีชัย ผัสดี      รองประธานคณะทำงาน 
4. นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร   คณะทำงาน 
5. นางอังคณา สุขเกษม   มีเกษ      คณะทำงาน 
6. นางรัญชนา   นำอิน    คณะทำงาน 
7. นางจันทร0เพ็ญ  สุวรรณ0    คณะทำงาน 
8. นางสาวโสภณา  สำราญ     คณะทำงาน  
9. นางสุทินา   พึงทอง    คณะทำงาน 
10. นางศุภัคษา   ศรีวิชัยสำพรรณ0   คณะทำงาน 
11. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ปXยะนุช รสเครือ    คณะทำงาน 
12. นายพชร   สายปาระ   คณะทำงาน 
13. นางนลัทพร   คูหา    คณะทำงาน 
14. นางณปภัทร   พันธุ0แก%ว     คณะทำงาน 
15. นางธิติมา   สมพงษ0    คณะทำงาน 
16. นางสาวนนิณี  นิติธรรมบัณฑิต   คณะทำงาน 
17. นางสาวธนพร  ยะสุทธิ    คณะทำงาน 
18. นางสาวณัฐพรรณ    งามสม    คณะทำงาน 
19. นางสาวแสงจันทร0  วงค0ขัดนนท0   คณะทำงาน 
20. นายนรินทร0   จิวิตัน    คณะทำงาน 
21. นางสุรีนาฎ   มะโนลา    คณะทำงาน 
22. นางสาวสุริยาพร  สุต̀าคำ    คณะทำงาน 
23. ผู%ช'วยศาสตราจารย0สุวิชช0 ธนะศานวรคุณ   คณะทำงาน 
24. นางสาวปวีณ0สุดา  บุษยธานินทร0   คณะทำงาน 
25. นางอุมาพร   เจริญธนากุล   คณะทำงาน 
26. นางสาววรัญญา  กันทะ    คณะทำงาน 
27. นางสาวเสาวลักษณ0  พรหมมินทร0   คณะทำงาน 
28. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ไกรลาศ ดอนชัย    คณะทำงาน 
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59. นางขนิฐา   นุชหมอน   คณะทำงาน 
60. ว'าท่ีร%อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ   คณะทำงาน 
61. ว'าท่ีร%อยตรีรัชต0พงษ0  หอชัยรัตน0    เลขานุการคณะทำงาน 
62. นางสาวอารีรัตน0  พิมพ0นวน    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
63. นางสาวเสาวลักษณ0   จันทร0พรหม   ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
64. นางสาวรัตนาภรณ0  สารภี    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
65. นางสาวสุพิชฌาย0  ถาวรลิมปะพงศ0   ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
66. นางสาวสุธาสินี  ผู%อยู'สุข    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 

 




