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เร่ือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ-งให-ทราบ

๑.๑ ประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 

เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๕

เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง

๓.๑ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู, ๓ ประเด็น

RMUTL KM CoP TALK 2565

เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

๓.๑ การรายงานความก,าวหน,า คร้ังท่ี ๑

๓.๒ การจัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี RMUTL Good Practice Award 2022

-บทความ/คลิปวีดิโอ

เร่ืองท่ี ๕ เร่ืองอื่นๆ (ถ-ามี)



- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6ยุค New Normal ที่สCงผลตCอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มทร.ลMานนา เชียงราย)

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ6 COVID – 19  (มทร.ลMานนา นCาน)

- ขMอสอบออนไลน6โดยใชMโปรแกรม Microsoft Forms (คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการเกษตร)

- ทักษะการออกแบบสื่อสรMางสรรค6สำหรับการเรียนรูMออนไลน6 (คณะศิลปกรรมและสถาปmตยกรรมศาสตร6)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ที่สCงผลใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

CoP TALK ด้านการผลิตบัณฑติ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยุค New Normal

ดร.กรุณา  ใจนนถีย์

มทร.ล้านนา เชียงราย
ผศ.กนกทิพย์  อโนราช

มทร.ล้านนา เชียงราย
ผศ.ดร.พชร  สายปาระ

มทร.ล้านนา น่าน
อาจารย์กิตติศักด์ิ อํามา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกษตร

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ผ่านระบบออนไลน์ MS.TEAM
วันท่ี      2565 เวลา               น เป็นต้นไป



- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6ยุค New Normal ที่สCงผลตCอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มทร.ลMานนา เชียงราย)

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ6 COVID – 19  (มทร.ลMานนา นCาน)

- ขMอสอบออนไลน6โดยใชMโปรแกรม Microsoft Forms (คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการเกษตร)

- ทักษะการออกแบบสื่อสรMางสรรค6สำหรับการเรียนรูMออนไลน6 (คณะศิลปกรรมและสถาปmตยกรรมศาสตร6)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ที่สCงผลใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร6)
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CoP TALK ด้านการวิจัย
การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ผศ.ดร.ว่าท่ีร้อยตรีทนงศักด์ิ สัสดีแพง

มทร.ล้านนา ลําปาง

ผศ.ยุรธร จีนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางมาลี จินดาแกว้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ผ่านระบบออนไลน์ MS.TEAM
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- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6ยุค New Normal ที่สCงผลตCอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มทร.ลMานนา เชียงราย)

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ6 COVID – 19  (มทร.ลMานนา นCาน)

- ขMอสอบออนไลน6โดยใชMโปรแกรม Microsoft Forms (คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการเกษตร)

- ทักษะการออกแบบสื่อสรMางสรรค6สำหรับการเรียนรูMออนไลน6 (คณะศิลปกรรมและสถาปmตยกรรมศาสตร6)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ที่สCงผลใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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CoP TALK ด้านการพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น

นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน

กองบริหารงานบุคคล

นางอุมาพร เจริญธนากุล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ผ่านระบบออนไลน์ MS.TEAM
วันท่ี      2565 เวลา               น เป็นต้นไป
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การรายงานความก*าวหน*า ผ.านเว็บไซต5
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การรายงานความก*าวหน*า คร้ังท่ี 1
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การรายงานความก*าวหน*า คร้ังท่ี 1



เร่ือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

การรายงานความก*าวหน*า คร้ังท่ี 1



- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6ยุค New Normal ที่สCงผลตCอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มทร.ลMานนา เชียงราย)

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ6 COVID – 19  (มทร.ลMานนา นCาน)

- ขMอสอบออนไลน6โดยใชMโปรแกรม Microsoft Forms (คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการเกษตร)

- ทักษะการออกแบบสื่อสรMางสรรค6สำหรับการเรียนรูMออนไลน6 (คณะศิลปกรรมและสถาปmตยกรรมศาสตร6)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ที่สCงผลใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี

RMUTL Good Practice Award 2022

• ด"านการผลิตบัณฑิต

• ด"านการวิจัย

• ด"านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ประเภทแนวปฏิบัติท่ีดี ดีเดBน

ประเภทกิจกรรม Popular Vote

View/Like (สนใจ) มากท่ีสุด

Share (เผยแพรB) มากท่ีสุด

Comments (แลกเปลี่ยน) มากท่ีสุด



- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6ยุค New Normal ที่สCงผลตCอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มทร.ลMานนา เชียงราย)

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ6 COVID – 19  (มทร.ลMานนา นCาน)

- ขMอสอบออนไลน6โดยใชMโปรแกรม Microsoft Forms (คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการเกษตร)

- ทักษะการออกแบบสื่อสรMางสรรค6สำหรับการเรียนรูMออนไลน6 (คณะศิลปกรรมและสถาปmตยกรรมศาสตร6)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ที่สCงผลใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี

RMUTL Good Practice Award 2022

1.บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  (ตามแบบฟอร8ม)

2.คลิปวีดิโอ (ความยาวไม?น@อยกว?า 3 นาที และไม?เกิน 5 นาที)

ระยะเวลา เปFดรับผลงาน ระหว?าง กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

เปFดโหวตและพิจารณาตัดสินการประกวด  ระหว?าง สิงหาคม – กันยายน 2565

ประกาศผลมอบรางวัล  กันยายน 2565
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