
บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

ช่ือผลงาน  การผลิตบัณฑิต ใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

 

1.เจาของผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

2.สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3.ชุมชนนักปฏิบัติ   ดานการผลิตบัณฑิต 

     ดานการวิจัย 

     ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสําเร็จ) 

ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

  1. ดานหลักสูตร 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

5.ความเปนมา  (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 

พระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีการเรียนรูรวมกัน  

การจัดการความรู  (Knowledge Management : KM) เปนเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อคนทํางานท้ังระดับปฏิบัติและบริหารท่ีตองการเรียนรูเรื่อง 

การจัดการความรู โดยเนนมุมมองใกลตัวท่ีงาย ส้ัน และกระชับ เปนจุดเริ่มสําหรับการศึกษาใหกวางขวาง

ลึกซึ้งตอไป  ซึ่งผูท่ีทํางานในองคกรใด ไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารก็ตองมีสวนรวมในการจัดการ

ความรู อาจจะอยูในระดับท่ีเปน เคร่ืองมือ หรือ ตัวชวย  ใหสามารถทํางานไดมากข้ึนและดีข้ึน โดยการสราง

ความมั่นใจ สะดวก งาย รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลท่ีตามมาคือ องคกรอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน ใน

สถานการณท่ีมีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน   

การจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การ

จัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน

ประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กระบวนการจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ในสายวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการณ เพื่อสรางงาน สรางเศรษฐกิจ และนําไปสูความเจริญของบานเมือง 

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/km/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%87.9-KM%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เปนสถานศึกษาใหความรูดานวิชาการ และวิชาชีพแก

นักศึกษา เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และระดับปริญญาตรี  มุงเนนใหนักศึกษา

มีความรอบรู มีความสามารถท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและ

ตอบสนองปณิธานมหาวิทยาลัยฯ ท่ีวา “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  และ  มทร.ลานนา เชียงราย เปนหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนสวนสนับสนุนการจัดการเรีย

การสอนแกสายวิชาการ  เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ และ

ผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการของสถานประกอบการณ ท้ังนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา กอง

การศึกษาเชียงราย จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน  และเกิดนวัตกรรมใหมใน

กระบวนการทํางาน 

 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรูท่ีใช) 

ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

 ดานหลักสูตร 

1. สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให

เปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ 

2. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรควรมีความสอดคลองกับแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ 

3. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรควรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

4. แนวคิดการทําหลักสูตร แบบ Non-degree หรือ Credit Bank หรือทวิภาคี 

5. การพัฒนาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแตละคาบใหอางอิงตามการนําความรูไปใชไดจริงใน

การปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวัน  

6. การพัฒนาเนื้อหาในวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

7.  การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพ 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของอาชีพ  

9. การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

10. การถอดบทเรียนจากการใชประสบการณจริงจากสถานประกอบการ เพื่อนํามาออกแบบหลักสูตร 

รายวิชา ใบความรู ใบงาน ส่ือและวิธีการสอน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

11. การเชิญผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1. ความรับผิดชอบ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอช้ินงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย และ

อาจารยกต็องมีความรับผิดชอบตอการตรวจติดตามงานจากนักศึกษา  

2. มอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 



3. การตรงตอเวลาของผูเรียนท่ีปฏิบัติตนในเวลาเรียน และการปฏิบัติหนาท่ีการเรียน และการทํางาน

สงอาจารย 

4. การตรงตอเวลาของอาจารย อาจารยเปนตัวอยางท่ีดีใหแกนักศึกษาในเรื่องของการเขาสอนตรง

ตามเวลา และการนัดหมายการจัดการเรียนการสอน การสงงาน ท่ีชัดเจนใหกับนักศึกษา 

5. การทํางานเปนทีม เชน การแบงกลุมใหนักศึกษาทํางานเปนทีมรวมกัน 

6. การฝกฝนทักษะทางวิชาการ โดยการฝกคิดและคํานวณตามหลักวิชาการซึ่งเปนกระบวนการแบบ

ลําดับข้ันตอนและความละเอียดของเลขนัยสําคัญจากขอมูลการคํานวณ 

7. การฝกฝนใหนักศึกษามีการสํารวจช้ินงานกอนนําสง เพื่อฝกดานความละเอียดรอบคอบและการ

เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

8. การฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการกลาแสดงออก โดยการมอบหมายงานใหทํางาน

เปนทีม และมีการนําเสนอความกาวหนาของงาน 

9. การฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

10.  กลาแสดงออกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดการฝกใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาช้ัน

เรียน และการถาม-ตอบในระหวางการเรียน 

11. การพัฒนาอาจารยผูสอน เพื่อใหมีองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันตอสถานการณ 

12. การนําองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ  

13. ความละเอียดรอบคอบในการทํางานการตรวจผลงานของนักศึกษาพรอมใหขอเสนอแนะหากพบ

ขอผิดพลาด 

 

5.ความเปนมา  (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 

พระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีการเรียนรูรวมกัน  

การจัดการความรู  (Knowledge Management : KM) เปนเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อคนทํางานท้ังระดับปฏิบัติและบริหารท่ีตองการเรียนรูเรื่อง 

การจัดการความรู โดยเนนมุมมองใกลตัวท่ีงาย ส้ัน และกระชับ เปนจุดเริ่มสําหรับการศึกษาใหกวางขวาง

ลึกซึ้งตอไป  ซึ่งผูท่ีทํางานในองคกรใด ไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารก็ตองมีสวนรวมในการจัดการ

ความรู อาจจะอยูในระดับท่ีเปน เคร่ืองมือ หรือ ตัวชวย  ใหสามารถทํางานไดมากข้ึนและดีข้ึน โดยการสราง

ความมั่นใจ สะดวก งาย รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลท่ีตามมาคือ องคกรอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน ใน

สถานการณท่ีมีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน   



การจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การ

จัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน

ประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กระบวนการจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ในสายวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการณ เพื่อสรางงาน สรางเศรษฐกิจ และนําไปสูความเจริญของบานเมือง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เปนสถานศึกษาใหความรูดานวิชาการ และวิชาชีพแก

นักศึกษา เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และระดับปริญญาตรี  มุงเนนใหนักศึกษา

มีความรอบรู มีความสามารถท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและ

ตอบสนองปณิธานมหาวิทยาลัยฯ ท่ีวา “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  และ  มทร.ลานนา เชียงราย เปนหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนสวนสนับสนุนการจัดการเรีย

การสอนแกสายวิชาการ  เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ และ

ผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการของสถานประกอบการณ ท้ังนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา กอง

การศึกษาเชียงราย จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน  และเกิดนวัตกรรมใหมใน

กระบวนการทํางาน 

 

7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ไดแก เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีไดรับ การเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ) 

  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ  

ดานหลักสูตร 

1. ขอมูลดานความตองการของผูใชบัณฑิต และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให

เปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ 

2. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรมีความสอดคลองกบัแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ 

3. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

4. แนวคิดการทําหลักสูตร แบบ Non-degree หรือ Credit Bank หรือทวิภาคี 

5. การพัฒนาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแตละคาบใหอางอิงตามการนําความรูไปใชไดจริงใน

การปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวัน  

6. การพัฒนาเนื้อหาในวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

7.  การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพ 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของอาชีพ  

9. การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 



10. ถอดบทเรียนจากการใชประสบการณจริงจากสถานประกอบการ เพื่อนํามาออกแบบหลักสูตร 

รายวิชา ใบความรู ใบงาน ส่ือและวิธีการสอน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1. นักศึกษามีความรับผิดชอบตอช้ินงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย และอาจารยก็ตองมีความ

รับผิดชอบตอการตรวจติดตามงานจากนักศึกษา  

2. มอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 

3. การตรงตอเวลาของผูเรียนท่ีปฏิบัติตนในเวลาเรียน และการปฏิบัติหนาท่ีการเรียน และการทํางาน

สงอาจารย 

4. การตรงตอเวลาของอาจารย อาจารยเปนตัวอยางท่ีดีใหแกนักศึกษาในเรื่องของการเขาสอนตรง

ตามเวลา และการนัดหมายการจัดการเรียนการสอน การสงงาน ท่ีชัดเจนใหกับนกัศึกษา 

5. การทํางานเปนทีม เชน การแบงกลุมใหนักศึกษาทํางานเปนทีมรวมกัน 

6. การฝกฝนทักษะทางวิชาการ โดยการฝกคิดและคํานวณตามหลักวิชาการซึ่งเปนกระบวนการแบบ

ลําดับข้ันตอนและความละเอียดของเลขนัยสําคัญจากขอมูลการคํานวณ 

7. การฝกฝนใหนักศึกษามีการสํารวจช้ินงานกอนนําสง เพื่อฝกดานความละเอียดรอบคอบและการ

เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

8. การฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการกลาแสดงออก โดยการมอบหมายงานใหทํางาน

เปนทีม และมีการนําเสนอความกาวหนาของงาน 

9. การฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

10.  กลาแสดงออกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดการฝกใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาช้ัน

เรียน และการถาม-ตอบในระหวางการเรียน 

11. การพัฒนาอาจารยผูสอน เพื่อใหมีองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันตอสถานการณ 

12. การนําองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ  

13. ความละเอียดรอบคอบในการทํางานการตรวจผลงานของนักศึกษาพรอมใหขอเสนอแนะหากพบ

ขอผิดพลาด 

 

 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ 

ดานหลักสูตร 

1. จํานวนผูประกอบการท่ีเชิญเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1. จํานวนช้ินงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายจากอาจารย และอาจารยก็ตองมีความรับผิดชอบตอการ

ตรวจติดตามงานจากนักศึกษา  



2. จํานวนงานท่ีอาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 

3. การแบงกลุมใหนักศึกษาทํางานเปนทีมรวมกัน 

4. การฝกฝนทักษะทางวิชาการ โดยการฝกคิดและคํานวณตามหลักวิชาการซึ่งเปนกระบวนการแบบ

ลําดับข้ันตอนและความละเอียดของเลขนัยสําคัญจากขอมูลการคํานวณ 

5. การฝกฝนใหนักศึกษามีการสํารวจช้ินงานกอนนําสง เพื่อฝกดานความละเอียดรอบคอบและการ

เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

8.ปจจัยความสําเร็จ  (สรุปเปนขอๆ) 

 1. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

 2. อาจารยผูสอนและนักศึกษามีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 3. การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา 

 

9.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป 

    

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

1. อยูในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด 19 การ

ดําเนินการจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูของ

กลุมเปาหมายไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

1. ดําเนินการจัดประชุมผานระบบการประชุม

ทางไกล เชน ระบบ Microsoft Team  

 

 


