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ที่มีอยู=ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ=ายทอดไปสู=บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย=างเปVนระบบ (Explicit 

Knowledge) จนเกิดเปVนแนวปฏิบัติท่ีดี    

มหาวิทยาลัย จึงได3รวบรวมผลงานแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ประจำปiการศึกษา 2564 

จากทุกหน=วยงาน ใน 3 ประเด็นองค?ความรู3 คือ ด3านการผลิตบัณฑิต ด3านการวิจัย และด3านการพัฒนาสมรรถนะ
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  “สอนอย&างไรให-บัณฑิตสมัยใหม& เข-าใจและใช-เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย&างเหมาะสม” 

 
 

1. เจ&าของผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา พิษณุโลก 

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา พิษณุโลก 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด2านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด2านการวิจัย 

   o  ด2านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 1. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช2ในการเรียนการสอน 

 2. วิธีการสอนท่ีมุMงเน2นให2ผู2เรียนเกิด “ความรู2/ทักษะ” จากวิธีการ หรือ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี

นำมาใช2 

 3. การประเมินผลการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานจากการใช2เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ท่ีนำมาใช2

ประกอบการเรียนการสอน 

 4. ปUญหาและอุปสรรคในการใช2เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และวิธีการแก2ไขปUญหาท่ีเกิดข้ึน 

5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เน2นแบMงปUนองค]ความรู2 เสริมสร2างประสบการณ] พัฒนาศักยภาพด2าน

ความรู2 ทักษะ ความสามารถ รังสรรค]องค]ความรู2 สร2างคุณคMาให2ตนเองสMงตMอให2ผู2เรียน ผMานรูปแบบจัดการเรียน

การสอนแนวใหมM โดยใช2เทคโนโลยีเป_นสื่อสMงเสริมทักษะใหมMให2กับนักศึกษา ที่จะสMงผลให2เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะอยMางยิ ่งให2เป_นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที ่มุ Mงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมี

ความสามารถแก2ไขปUญหาด2วยการสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรมได2ดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา พิษณุโลก มีภาระกิจด2านการเรียนการสอนเป_นภารกิจหลัก ซ่ึง

ในปUจจุบันการเรียนที่จะสMงผลให2เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษา จะต2องประกอบไปด2วยกระบวนการ

ทางด2าน การสร2างและแสวงหาความรู2 การจัดความรู2ให2เป_นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู2 การ

เข2าถึงความรู2 การแบMงปUนแลกเปลี่ยนเรียนรู2 และการเรียนรู2และได2แนวปฏิบัติที่ดี จึงได2จัดทำโครงการการจัดการ

ความรู2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริมการสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุMงเน2นการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสอดคล2องกับความต2องการของประเทศ  

โดยมีวัตถุประสงค]ในการดำเนินโครงการดังน้ี 

 1) เพื่อสMงเสริมให2บุคลากรได2แลกเปลี่ยนเรียนรู2เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริม

การสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุMงเน2นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล2องกับความต2องการของ

ประเทศ  
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2) ได2องค]ความรู2ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน]ที่สMงผลให2เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ

การสร2างบัณฑิตนักปฏิบัติที ่สร2างหรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุMงเน2นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ี
สอดคล2องกับความต2องการของประเทศ 

มีเปcาหมายเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผู2เข2ารMวมโครงการอยMางน2อย 20 คน  
2) ได2องค]ความรู2สำหรับใช2ในการพัฒนาด2านการเรียนการสอน 1 ประเด็น และ 
3) มีการเผยแพรMความรู2ให2แกMบุคลากร ไมMน2อยกวMา 2 ชMองทาง  

มีเปcาหมายเชิงคุณภาพ  
1) บุคลากรมีการนำองค]ความรู2ด2านการจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริมการสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดยมุMงเน2นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล2องกับความต2องการของประเทศ เพื่อการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให2มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากข้ึน  
2) มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู2ครบ 7 ขั้นตอน (บMงชี้ความรู2, สร2างแสวงหาความรู2, 

จัดการให2เป_นระบบ, ประมวลและกลั่นกรองความรู2, การเข2าถึงความรู2, การแบMงปUนแลกเปลี่ยนเรียนรู2, การ

เรียนรู2) และ 
3) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช2ประโยชน] 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา พิษณุโลก ได2จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู2เพื่อค2นหาแนว

ทางการปฏิบัติที่ดีในเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริมการสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
มุMงเน2นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล2องกับความต2องการของประเทศ และได2ดำเนินการตามกระบวนการ

จัดการความรู 2ครบ 7 ขั ้นตอน ที ่ระบุไว2ในแผนงาน โดยเครื ่องมือการจัดการความรู 2ที ่ใช2คือกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู2จากตัวแทนอาจารย]ผู2สอนใน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร] และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร]  

โดยท่ีประชุมได2สรุปประเด็นการเรียนรู2 จำนวน 3 ประเด็น ได2แกM  
 1. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช2ในการเรียนการสอน 
 2. วิธีการสอนท่ีมุMงเน2นให2ผู2เรียนเกิด “ความรู2/ทักษะ” จากวิธีการ หรือ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี

นำมาใช2 
 3. การประเมินผลการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานจากการใช2เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ท่ีนำมาใช2
ประกอบการเรียนการสอน 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมได2สรุปประเด็น การจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริมการสร2างหรือใช2เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยรวบรวมองค]ความรู2ที่มีจัดทำเป_น “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่สMงเสริมการสร2าง
หรือใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพ่ือเป_นแนวปฏิบัติท่ีดีในการเรียนการสอนตามรายละเอียดตMอไป 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสYงเสริมการสร&างหรือใช&เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 เทคโนโลยีการศึกษาเป_นการนำเอาเทคโนโลยีเข2ามามีสMวนรMวมในการวิเคราะห] ออกแบบ พัฒนา 
ดำเนินการ และประเมินผล ของสภาพแวดล2อมของการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู2 เพื่อนำไปพัฒนาเป_น
ระบบของการสอนและการเรียนรู2ให2มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 นอกจากนี ้การนำเทคโนโลยีเข2ามาใช2รMวมกับระบบการศึกษา ยังชMวยให2สามารถแก2ปUญหาระบบ
การศึกษาซ่ึงได2แกM 

• การสร2างแรงกระตุ2นให2เกิดการเรียนรู2 

• ชMวยสร2างวินัยจากการเรียนรู2ด2วยตนเอง 

• ชMวยพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู2ให2ทันสมัย 

• ชMวยให2ผู2เรียนเกิดทักษะในการคิดเชิงวิพากษ] (Critical Thinking) อยMางเป_นระบบมากข้ึน 
เทคโนโลยีท่ีนYาสนใจในการนำมาใช&ในระบบการเรียนการสอน 

1. การเรียนรู2แบบไฮบริด (Hybrid Learning) 
เป_นรูปแบบระบบการเรียนรู2ท่ีเป}ดกว2างให2ผู2เรียนได2เข2าถึงการเรียนรู2ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง 

เป_นเทคโนโลยีการศึกษาท่ีผู2เรียนสามารถโต2ตอบหรือทำกิจกรรมท่ีชMวยให2เกิดการเรียนรู2รMวมกับคนอ่ืน ๆ ได2 
การเรียนรู2แบบไฮบริดไมMได2จำกัดเฉพาะความรู2ท่ีจำเป_นในห2องเรียนเทMาน้ัน แตMรวมไปถึงความรู2 

ท่ัวไปหรือในเฉพาะด2าน โดยผู2เรียนสามารถเข2าถึงแหลMงข2อมูลได2ทุกท่ีผMานอินเทอร]เน็ต เชMน 

• บทความ 

• หนังสือ 

• ระบบ E-learning 

• Podcast 

• Video 

• ทำแบบทดสอบออนไลน] 
โดยเปcาหมายของการเรียนรู2แบบน้ี คือการปรับให2สภาพแวดล2อมในการเรียนนน้ันมีความ 

เหมาะสมตMอการแลกเปลี่ยนเรียนรู2 ซึ่งผู2เรียนสามารถพบปะผู2เรียนคนอื่น ๆ ที่กำลังเรียนรู2ในเรื่องเดียวกัน โดย
สามารถแลกเปล่ียนความรู2 ต้ังคำถาม เพ่ือทำความเข2าใจในเน้ือหาท่ีเรียนรMวมกัน 

2. การเรียนรู2แบบไมโคร (Micro Learning) 
เป_นรูปแบบการเรียนรู2ผMานการใช2งานสมาร]ทโฟน หรืออุปกรณ]การส่ือสารในสมัยปUจจุบัน ท่ีเรียก 

ได2วMาเป_นแหลMงเรียนรู2ขนาดเล็ก หรือ Microlearning ที่ผู2ใช2งานทุกคนสามารถเลือกเรียนรู2ได2 ซึ่งสMวนใหญMจะเป_น
รูปแบบคอนเทนต]ที่ให2ความรู2ที่สั้นกระชับงMาย และตัวผู2เรียนสามารถเลือกเรียนรู2ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได2ตาม
ความต2องการ เชMน 
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• การฟUงเน้ือหาจาก Podcast 

• การดู YouTube video 

• การทำแบบทดสอบ 

การเรียนรู2ผMานสมาร]ทโฟน ใช2เวลาเพียง 10-20 นาที ก็สามารถทำให2ผู2เรียนได2รับความรู2ท่ี 

สามารถนำไปพัฒนาให2เกิดทักษะได2เชMนกัน 

3. การเลMาเร่ืองผMานส่ือดิจิทัล (Digital Storytelling) 

การส่ือสารแบบเลMาเร่ืองหรือ storytelling เป_นรูปแบบการถMายทอดความรู2ท่ีมีมายาวนานและคน 

สMวนใหญMคุ2นเคยเป_นอยMางดี ตั้งแตM การเลMานิทาน การเลMนละคร การเลMาเรื่องราวที่เกิดขึ้นผMานสื่อตMาง ๆ และใน

ปUจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข2ามารMวมกับการเลMาเร่ืองให2มีความนMาสนใจมากข้ึนกวMาเดิม เชMน 

• การสร2างเป_นภาพยนตร]หรือหนังส้ัน 

• การสร2างวีดีโอ 

• การสร2างแอนิเมชัน 

• การบันทึกเป_นภาพถMาย 

• การใช2เสียงดนตรี หรือเพลง 

Digital Storytelling ถูกนำมาใช2ในการเรียนรู2ในห2องเรียน ผMานการสร2างเร่ืองราวด2วยตัว 

ผู2สอนเอง หรือให2ผู2เรียนได2นำเอาเทคโนโลยีตMาง ๆ ที่กลMาวมาซึ่งถูกสร2างด2วยระบบดิจิทัลหรือระบบคอมพิวเตอร]

ในปUจจุบัน มาชMวยสร2างเคร่ืองมือหรือวิธีการในการเลMาเร่ืองราวให2กับเพ่ือนรMวมช้ันฟUง โดยมีเปcาหมายคือให2ผู2เรียน

สามารถแสดงความคิดสร2างสรรค]จากการบอกเลMาเรื่องราวด2วยวิธีที่หลากหลาย เป_นการกระตุ2นให2ผู2เรียนเกิด

ความคิดเชิงระบบท่ีมากข้ึนในกระบวนการดังกลMาวอีกด2วย 

นวัตกรรมและแนวคิดท่ีชYวยให&วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. การสอนเชิงสร2างสรรค] 

             เป_นการใช2เครื่องมือ เกม หรือรูปแบบการฝçกความคิดสร2างสรรค] เพื่อมากระตุ2นความคิดของผู2เรียน 

และสามารถดึงดูดความสนใจของผู2เรียนได2 เป_นการสนับสนุนให2ผู2เรียนมีสMวนรMวมในความคิดสร2างสรรค] พยายาม

นำมาใช2ในทุกวิชาไมMวMาจะเป_นคณิตศาสตร] วิทยาศาสตร] และเทคโนโลยี  

  2.  เคร่ืองมือเสียงและวิดีโอ 

             เป_นใช2สื่อโสตทัศนศึกษาเพื่อสMงเสริมการเรียนรู2ตMาง ๆ เชMน ภาพสไลด] ภาพยนตร] ภาพอินโฟกราฟ}ก

หรือ Mind Mapping โดยเคร่ืองมือน้ีจะชMวยกระตุ2นให2จินตนาการของผู2เรียนได2ดีย่ิงข้ึน  

3.  ระดมสมอง 

             การระดมสมอง คือ การรวบรวมความคิดจากหลาย ๆ คนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงมีประโยชน]อยMางมาก

ในการแสดงความคิดเห็นของผู2เรียน   

4. ช้ันเรียนนอกห2องเรียน 
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             บทเรียนบางเร่ือง สามารถเรียนรู2ได2ดีท่ีสุด เม่ือได2ออกไปเรียนรู2นอกห2องเรียน เชMน การจัดทัศนศึกษาท่ี
เก่ียวข2องกับบทเรียน 
  5. สตอร่ีบอร]ด 
             สตอรี่บอร]ด เป_นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมที่สุดในการสอนวิชาที่มีการทMองจำทีละขั้นตอน และการสอน
โดยการสร2างผังมโนภาพทางความคิด ซ่ึงจะชMวยให2ม่ันใจได2ผู2เรียนจะเข2าใจความคิดท่ีซับซ2อนได2อยMางงMายข้ึน 
  6.  ทำงานรMวมกันเป_นทีม 
             การทำงานรMวมกันเป_นทีมจะชMวยทำให2งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และยังใช2เวลาอยMางคุ2มคMา และยัง
เป_นการแบMงปUนแนวคิดในกลุMมด2วยกัน เพื่อจะได2มองเห็นมุมมองของคนหลายคนและหลายฝëายที่ทำงานหรือ
รับผิดชอบในแตMละด2านท่ีแตกตMางกัน และยังสามารถนำมาปรับปรุงให2เข2ากับการสอนได2อีกด2วย    

7. ปริศนาและเกม 
             การนำปริศนาและเกม เข2ามามีสMวนหนึ่งในการเรียนการสอน จะให2ชMวยให2ผู2เรียนสนุกกับการเรียน
ย่ิงข้ึน และยังชMวยจดจำเน้ือหาได2ดี ซ่ึงจะชMวยให2ผู2เรียนคิดอยMางสร2างสรรค]และเผชิญกับความท2าทาย 
  8. อ2างอิงหนังสือเก่ียวกับความคิดสร2างสรรค] 
             ในการจะเป_นผู2สอนที่มีความคิดสร2างสรรค] จะต2องศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับความคิดสร2างสรรค]และ
เทคนิคตMาง ๆ ซึ่งมีอยูMจำนวนมาก และผลงานที่ดีที่สุดและทำความเข2าใจในวิธีการเทคนิคตMาง ๆ เหลMานั้นเพื่อจะ
นำมาเป_นประโยชน]อยMางมากสำหรับผู2สอน 
เทคนิคและวิธีการสอนในการประยุกตQใช&เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

จากสถานการณ]โควิด-19 ที่ผMานมา ทำให2มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาอยูMบนออนไลน]เกือบ
ทั้งหมด เพื่อให2การเรียนการสอนเป_นไปอยMางตMอเนื่อง ซึ่งเป_นจุดเปลี่ยนแปลงในการใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนของประเทศไทยในปUจจุบัน โดยผู2สอนและผู2เรียนได2มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
เรียกวMาออนไลน]มาใช2เป_นหลัก ซึ่งเป_นการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน
ท่ีสามารถนำมาประยุกต]ในการสอนที่มุMงเน2นให2ผู2เรียนใช2นวัตกรรมและเทคโนโลยีได2อยMางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยสามารถจำแนกออกได2เป_น 4 รูปแบบหลัก ๆ ได2แกM 

1. การสอนออนไลน]ผMานส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
เชMน การใช2โปรแกรม Moodle Education และแบMงห2องเรียนตามรายวิชาและระดับช้ันอยMางชัดเจน 

โดยผู2เรียนในแตMละรายวิชาจะมีการเผยแพรMสื่อการสอนในโปรแกรม กำหนดให2ผู2เรียนสามารถเข2ามาเรียนรู2จาก
เอกสารท่ีทำการเผยแพรMได2 และสามารถทำแบบทดสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู2ได2อีกด2วย  

2. การสอนผMานคลิปวีดีโอ 
เชMน ผู2สอนจะอัดคลิปวิดีโอ อธิบายเน้ือหาการเรียนรู2 หรือสาธิตวิธีการปฏิบัติในแตMละวีดีโอ สามารถสMง

ลิงค]วีดีโอให2ผู2เรียนทำการเรียนรู2ได2 หรือเผยแพรMทางชMองทางออนไลน]เพ่ือให2ผู2เรียนสามารถเข2ามาศึกษาได2ภาพ
หลังการเรียนรู2ในห2องเรียนก็ได2 

3. การสอนออนไลน]โดยใช2ส่ือประสม 
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เชMน การสอนออนไลน]แบบสดผMานโปรแกรมไมโครซอฟท]ทีม (Microsoft Teams) โดยเน2นให2ผู2สอนทำ
เนื้อหาการเรียนที่นMาสนใจ เข2าใจงMาย และจัดกิจกรรมให2ผู2เรียนได2มีสMวนรMวม มีการจัดทำแบบทดสอบที่นำไป
วัดผลการเรียนรู2วMา สื่อนั้นทำให2ผู2เรียนเกิดความเข2าใจหรือไมM เพื่อที่ผู2สอนจะได2นำมาปรับแนวทางสำหรับการทำ
ส่ือการเรียนการสอนในคร้ังตMอ ๆ ไป 

4. การสอนออนไลน]ก่ึงออฟไลน] 
ผู2สอนอาจมีการออกแบบการเรียนออนไลน]ที่เน2นให2ผู2เรียนได2มีโอกาสเรียนรู2ทักษะในรายวิชานั้นผMานส่ือ

ทางการออนไลน]ในปUจจุบัน สMวนการเรียนแบบออฟไลน]จะเน2นให2ผู2เรียนทำงานด2วยตนเองที่บ2านหรือในชMวงเวลา
อ่ืน และนำผลงานน้ันมาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นรMวมกันในห2องเรียนรMวมกันอีกคร้ังหน่ึง 
เทคนิคการสอน (การกระตุ&นผู&เรียน การสร&างความนYาสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น การใช&
วิธีการในการดึงดูดผู&เรียน)  

1. การบูรณาการแบบ PBL 
PBL หรือ Problem-Based Learning คือการให2ผู2เรียนได2เรียนรู2ด2วยตัวเอง โดยใช2ปUญหาท่ี 

สามารถพบเจอได2ใกล2ตัวในชีวิตประจำวัน เป_นตัวนำในการเรียนรู2 ผู2สอนต2องเปลี่ยนบทบาทจากผู2สอนหน2าช้ัน
เรียน เป_นผู2ดูแลกระบวนการและผู2สร2างสถานการณ] เพ่ือกระตุ2นให2ผู2เรียนเกิดการเรียนรู2  

2. เพิ่มความยืดหยุMนของโครงสร2างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู2 ความยืดหยุMน
ในการใช2เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให2ครูสามารถออกแบบหนMวยการเรียนรู2ที ่เหมาะสมและ
สMงเสริมการเรียนรู2รายบุคคล (personalized learning) ได2 เชMน มีการแบMงรูปแบบชั่วโมงการเรียนรู2เป_นหลาย
ชMวง ได2แกM ชั่วโมงเรียนรู2ผMานจอสำหรับผู2เรียน โดยคำนึงถึงพัฒนาการด2านรMางกาย (ปUญหาด2านสายตา) และ
พัฒนาการด2านสังคม (ปฏิสัมพันธ]กับผู2อื่น) ชั่วโมงการเรียนรู2ด2วยตนเองที่บ2านจากการทำใบงาน ชิ้นงาน ค2นคว2า
ด2วยตัวเอง และช่ัวโมงท่ีผู2สอนและผู2เรียนทำกิจกรรมเรียนรู2รMวมกัน 

3. รูปแบบการสอน 
การปรับเนื้อหาวิชา การบ2าน การสอบ หาวิธีการรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมกับผู2เรียน โดยการจัดการ

เรียนรู2แบบ Active Learning สามารถสร2างให2เกิดขึ้นในการเรียนออนไลน]ได2 รวมทั้งสามารถใช2ได2กับผู2เรียนทุก
ระดับ ทั้งการเรียนรู2เป_นรายบุคคล การเรียนรู2แบบกลุMมเล็ก และการเรียนรู2แบบกลุMมใหญM โดยนำเทคโนโลยีมาใช2
เป_นตัวชMวยสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2ตMาง ๆ ของผู2เรียนให2ดำเนินไปอยMางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่สุด โดยผสมผสานทั้งการเรียนออนไลน]และออฟไลน]รMวมกัน ภายใต2รูปแบบที่เกิดจากความคิดเห็น
รMวมกันของผู2สอน ยกตัวอยMางเชMน  

- Microsoft Team เป_นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ออกแบบการเรียนรู2 และจัดคอร]สสอนออนไลน]ได2 
- Microsoft Forms ใช2สำหรับการสร2างแบบฟอร]มฟรี แบบทดสอบ และแบบสอบถามออนไลน] ซ่ึง

ผู2สอนสามารถเลือกใช2ให2เหมาะสมกับกิจกรรมในแตMละรายวิชา 
4. เทคโนโลยีการศึกษาชMวยเสริมกิจกรรมระหวMางการสอน 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

7

6



ในระหวMางเรียนต2องมีการจัดกิจกรรมให2ผู2เรียนรู2สึกสนุก เพิ่มความสนใจและเป}ดโอกาสให2ผู2เรียนถามข2อ
สงสัยมากขึ้น แบMงเป_นกลุMมใหญMและกลุMมยMอยในการสMงงานหรือการนำเสนองาน สMวนวิชาที่เป_นโครงงานที่ต2องมี
การติดตาม ก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการนัดหมายออนไลน]เป_นกลุMม ๆ ยกตัวอยMางเชMน  

- การใช2โปรแกรม Kahoot ใช2สำหรับสร2างคำถามในรูปแบบตMาง ๆ เชMน คำถามหลายตัวเลือกโดย
สามารถใช2ข2อความ รูปภาพ หรือวิดีโอมาใช2ในการต้ังคำถาม 

5. การใช2อุปกรณ]เทคโนโลยีในการสอน 
ผู2สอนต2องเรียนรู2ทักษะการใช2อุปกรณ]การสอนให2คลMองแคลMว โดยสิ่งสำคัญที่ผู 2สอนต2องนึกถึง คือ 

วัตถุประสงค]ของการเรียนการสอน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู2เรียนที่จะต2องเรียนรู2และนำเครื่องมือตMาง ๆ มา
ประยุกต]กับการสอน เชMน การใช2 Presentation Files การใช2วีดีโอคอล การรับ-สMงเอกสารแบบฟอร]มตMาง ๆ   
การประเมินผลการเรียนการสอน (ข&อสอบ แบบฝ̀กทักษะ ผลงาน การวัดประเมินผล ผลสะท&อนกลับ) 
การวัดและประเมินผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

1. ด2านความรู2  
1) ใช2การทดสอบเป_นหลัก ข2อสอบที่ใช2ในการทดสอบมีทั้งข2อสอบแบบเลือกตอบและข2อสอบแบบ

เขียนตอบ ใช2วิธีการทดสอบที่หลากหลาย ได2แกM การใช2โปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งรูปแบบออนไลน] 
และรูปแบบที่ไมMได2เชื่อมตMอในคอมพิวเตอร]เครือขMาย (ออฟไลน]) โดยให2ผู2เรียนสามารถสอบท่ี
บ2านได2  

2) มีการมอบหมายงานเป_นกลุMม เพ่ือฝçกทักษะในด2านการทำงานเป_นทีมและทำงานรMวมกับผู2อ่ืน  
3) การทดสอบด2วยข2อสอบแบบเขียนตอบ มีกำหนดให2ผู2เรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ  

         และจัดสMงข2อมูลการทำข2อสอบมาให2ผู2สอนผMานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ด2านทักษะกระบวนการ  

1) การวัดและประเมินผลใช2การประเมินภาคปฏิบัติเป_นหลัก เน2นการประเมินตามสภาพจริงท่ีบ2าน 
ใช2แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบบันทึกผลงาน และแบบบรรยายการปฏิบัติงาน  

2) วิธีการจัดสMงงาน ใช2การถMายวีดีทัศน] การถMายรูปภาพผลงาน การบันทึกเสียง  
3) มีการมอบหมายงานเป_นกลุMมเล็ก ๆ ให2ปฏิบัติงานทั้งที่บ2านหรือสถานศึกษา เพื่อจะได2ทำการ

ประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู2เรียน 
3. ด2านคุณลักษณะ  

1) การวัดและประเมินผล ใช2การสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป_นหลัก เครื ่องมือวัดและ
ประเมินผู2เรียนมีหลากหลายประเภท เชMน แบบสัมภาษณ] แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ 
และแบบประเมินตนเอง เป_นต2น 

2) มีการมอบหมายงานให2ผู2เรียนปฏิบัติงาน นัดหมายรMวมกันเป_นกลุMมเล็ก ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
และตรวจสอบคุณลักษณะของผู2เรียน 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี

ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 

ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ  

1) จำนวนผู2เข2ารMวมโครงการอยMางน2อย 20 คน  

2) ได2องค]ความรู2สำหรับใช2ในการพัฒนาด2านการเรียนการสอน 1 ประเด็น  

3) มีการเผยแพรMความรู2ให2แกMบุคลากร ไมMน2อยกวMา 2 ชMองทาง คือ เผยแพรMผMานทางเอกสาร  

และผMานทางอินเตอร]เน็ต 

เชิงคุณภาพ  

1) บุคลากรมีการนำองค]ความรู2ด2านการจัดการเรียนการสอนท่ีสMงเสริมการสร2างหรือใช2 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุMงเน2นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสอดคล2องกับความต2องการของประเทศเพ่ือ การ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให2มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากข้ึน  

2) มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู2ครบ 7 ข้ันตอน  

3) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช2ประโยชน] 

8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

8.1 ปMจจัยด&านผู&สอน 

1) ผู2สอนต2องมีการประยุกต]เน้ือหารายวิชาท่ีสอน กับการใช2เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน 

รูปแบบใหมMท่ีเกิดข้ึน 

2) ผู2สอนต2องมีความสามารถในการถMายทอดความเข2าใจในด2านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได2 

อยMางมีครบถ2วนและมีประสิทธิผล  

3) ผู2สอนต2องมีความมุMงม่ันและยอมรับในการใช2นวัตกรรมรูปแบบใหมMท่ีสอดคล2องกับการ 

เรียนการสอนในยุคปUจจุบัน 

8.2 ปMจจัยด&านผู&เรียน 

1) ผู2เรียนต2องมีความต้ังใจในการเรียนรู2 มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีการแสวงหาความรู2 

เพ่ิมเติม 

2) ผู2เรียนต2องมีสMวนรMวมในกิจกรรมในช้ันเรียน สามารถทำงานเป_นทีม กล2าแสดงความ 

คิดเห็น และยอมรับในความเห็นของคนอ่ืน 

8.3 ปMจจัยด&านการบริหารจัดการและทรัพยากร 

1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนในด2านความพร2อมของอุปกรณ]อิเล็กทรอนิกส] เคร่ืองมือเทคโนโลยี 

ท่ีใช2ในการเรียนการสอน  

2) มีการนำผลงานวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีมีการใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบท่ี 

สอดคล2องกับการเรียนการสอนมาประยุกต]ใช2ในการสอนรMวมด2วย 
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9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 
 - บุคลากรผู2เข2ารMวมกิจกรรม KM มีภารกิจหลายด2าน ทำให2การดำเนินกิจกรรมไมMเป_นไปตามกำหนด

ระยะเวลาได2อยMางครบถ2วนตามท่ีกำหนด (เวลาในการทำกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู2น2อยเกินไป) 

 -  ผู2ถMายทอดองค]ความรู2ในด2านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช2กับการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ ปUจจุบันมี

จำนวนน2อย และยังไมMมีนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลายในการนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู2รMวมกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการสอนออนไลน-และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู8ผ9านการใช8เทคโนโลยี   

 
 

1. เจ&าของผลงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
2. สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด9านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด9านการวิจัย 
   o  ด9านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 จากสถานการณDการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ท่ีมีการแพรVระบาด ท่ีผVานมา
วิทยาลัยฯ ได9จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนD เพื่อให9ไมVกระทบการหลักสูตรและเวลาของนักศึกษา แตV
เนื่องจากเป]นการเรียนที่ไมVได9จำกัดอยูVภายในห9องเรียน นักศึกษาแตVละคนอยูVในสภาพแวดล9อมที่ตVางกัน สVงผลให9
สมาธิ และความสนใจ ไมVได9จดจVออยูVท่ีเน้ือหา และมีผลกับการวัดแล9วประเมินผล 

วิทยาลัยฯ เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู9และคุณภาพของนักศึกษา และไมVสามารถคาดเดาได9วVาจะ
เกิดสถานะการณDที่จะต9องจัดการเรียนการสอนอีกหรือไมV ดังนั้นผู9สอนจึงจำเป]นที่จะต9องมีความพร9อมในทุก
สถานการณD และอาจารยDแตVละทVานมีเทคนิคละวิธีการสอน การจูงใจให9นักศึกษาแตVละกลุVมที่มีลักษณะเฉพาะท่ี
แตVตVางกัน เชVน เตรียมบริหารธุรกิจ เตรียมวิศวกรรมศาสตรD และเตรียมสถาปeตยกรรมศาสตรD และปeญหาที่พบ
รวมถึงวิธีการแก9ปeญหา 
5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 จากสถานการณDการแพรVระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) ทำให9เกิดการปรับตัวเป]นวิถีชีวิตแบบใหมV (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไมV
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได9 จึงจำเป]นต9องใช9รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนD เพื่อให9การ
เรียนรู9เกิดความตVอเนื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลนDเป]นวิธีการถVายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช9ส่ือ
หลายๆประเภท (Multimedia) รVวมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผVานอุปกรณDอิเล็กทรอนิกสD และ
เทคโนโลยีสมัยใหมV การพิจารณาองคDประกอบและรูปแบบที่สอดคล9อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของ
ผู9เรียนจะนำไปสูVการประยุกตDใช9สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนDอยVางมีประสิทธิภาพ สVงผลให9
ผู9เรียนเกิดผลลัพธDการเรียนรู9ตามวัตถุประสงคD 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได9เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู9มา
เป]นเครื่องมือในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการDที่ไมVปกติ ซึ่งเป]นลักษณะ
ของการเรียนผVานระบบเครือขVาย Online ตลอดจนการประยุกตDใช9เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนรู9ของ
ผู9เรียนในสถานการณDที่ไมVปกติ เพื่อให9เกิดเป]นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช9ในการจัดการเรียนการสอนในแตVละ
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หลักสูตร รวมทั้งเพื่อให9การจัดการเรียนการสอนเป]นไปตามผลลัพธDการเรียนรู9ของผู9เรียนที่กำหนดในแตVละ

หลักสูตรได9อยVางมีประสิทธิภาพ 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
วิทยาลัยฯ เห็นถึงความสำคัญของความรู9ที่ฝeงอยูVในตัวบุคคล เป]นความรู9ที่เหมาะสมกับแตVละองคDกร

อยVางแท9จริง จึงมีกระบวนการการดำเนินงานดังน้ี 

- ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู9ด9านวิจัย โดยเป]นตัวแทนอาจารยDจากแตVละรายวิชา 

- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดหัวข9อในการจัดการเรียนรู9 

- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู9 เร่ือง เทคนิคการสอนออนไลนDและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู9

ผVานการใช9เทคโนโลยี โดยอาจารยDแตVละทVานเลVาวิธีการสอน เทคนิค และการใช9ส่ือ รูปแบบการสอน 

คนละ 3-5 นาที 

- อาจารยDแตVละทVานเลVาถึงปeญหาท่ีพบ และวิธีการแก9ปeญหา คนละ 3-5 นาที 

- เลขาจดบันทึกเร่ืองเลVาของทุกคน  

- สรุปประเด็นการเรียนรู9 เรียบเรียงการแลกเปล่ียนเรียนรู9 

- เสนอองคDความรู9ท่ีได9สังเคราะหDเรียบร9อยแล9วให9ผู9บริหารทราบ 

- นำประเด็นความรู9ท่ีได9 เผยแพรVผVานสารสนเทศ Facebook, Line เพ่ือให9ทุกคนสามารถเข9าถึง

ข9อมูลได9 

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

 ข้ันตอนการดำเนินโครงการ มีดังน้ี 

1. ทำข9อตกลงรVวมกันกับนักศึกษาเร่ือง 

2. เร่ิมการเรียนโดยหากิจกรรมมากระตุ9นความสนใจของนักศึกษา เชVน เปÑดเพลงท่ีอยูVในกระแส 

เลVมเกมสDท่ัวไป 

3. เลVนเกมสDโดยนำมาผสมผสานกับความรู9ท่ีจะสอนนักศึกษาในคาบน้ัน 

4. เปล่ียนเกมสDทุกคร้ังท่ีเข9าสอบเพ่ือให9นักศึกษาเกิดความสนใจ 

5. ในคาบเรียนมีการใช9ส่ือตVาง ๆ มาใช9ในการสอน 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
- วิทยาลัยฯ เป]นบุคลากรรุVนใหมVทำให9งVายตVอการปรับเปลี่ยนวิธีการและพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอน 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

 
 
1. เจ&าของผลงาน รองศาสตราจารย* ดร.ชิติ ศรีตนทิพย* 

2. สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา จังหวัดลำปาง 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด@านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด@านการวิจัย 

   o  ด@านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาด@านบัณฑิตศึกษาให@สอดคล@องการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื ่อหาแนวทางในการบูรณาการในด@านการจัดการศึกษาให@สอดคล@องกับภารกิจของสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได@รTวมสนับสนุนจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร* และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต@คณะวิทยาศาสตร*

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา พื้นที่ลำปาง เพื่อให@การจัดการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาเปZนไปอยTางมีประสิทธิภาพ และเปZนไปตามข@อกำหนดของการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยา

ศาตร*มหาบัณฑิต ทางหลักสูตรพืชศาสตร*จึงมีความประสงค*ในการรTวมแลกเปลี่ยนเรียนรู@การดำเนินการของ

คณาจารย*ผู@สอน เพื่อเปZนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ       

เปZนการวางแนวทางในการบูรณาการการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื ่อให@สอดคล@องกับการจัดการศึกษา             

ในศตวรรษท่ี 21  
โดยในป\งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได@ดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู @การบูรณาการการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให@ผลการดำเนินงานของหลักสูตรมีความตTอเนื่อง เกิดผลสัมฤทธิ์ตTอนักศึกษา

อยTางแท@จริง 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร* โดยในป\การศึกษา 1/2565 จัดการเรียนการสอน 

แผน ก และ แผน ข ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Onsite ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ซึ่งในเทอม 1/2565 จะทดลองจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา แผน ข โดยจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

แบบ Online และภาคปฏิบัติ แบบ Onsite ในวิชาที่ต@องเรียนควบคูTกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให@จบเปZน

รายวิชา ภายในระยะเวลา 1 เดือน สTวนวิชาอื่นๆ ที่เปZนวิชาบรรยายทั่วไปจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งน้ี 

เพ่ือลดเวลาลดคTาใช@จTายของผู@เรียน เน่ืองจากต@องทำงานและเรียนไปพร@อมๆ กัน 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 
ได@แนวทางการในการบูรณาการในด@านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

การบูรณาการในด@านการจัดการศึกษารTวมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 

แนวทางการพัฒนาต\อไป 

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตร*มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร* และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต@คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา พื้นที่ลำปาง โดยหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให@กับผู@เรียนท่ี

เหมาะสมโดยบูรณาการสูTงานวิจัย ในรูปแบบของการลงพื้นที่ เพื่อนำไปสูTการทำวิทยานิพนธ* สามารถเรียนและ
แก@ปlญหาตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะเปZนแหลTงเรียนรู@ อำนวยความสะดวกแกTผู@เรียน สร@างเสริมประสบการณ*ให@
นักศึกษา 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลย ี

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

• มีการนำเกมส+และแอปพลิเคชันออนไลน+เปMนเคร่ืองมือสร?างการเรียนรู? 
• มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช?การสร?างนวัตกรรม 
• มีจิตวิทยาการสอนให?เหมาะสมกับลักษณะผู?เรียนท่ีมีความสนใจและเข?าใจแตกต4างกัน 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอยู4ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป มีลักษณะรายวิชาท่ีศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด?านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  กระบวนการสร?างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ+ระหว4างมนุษย+  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล?อม ผลกระทบของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต4อสังคมและสิ่งแวดล?อม ประเด็นร4วมสมัยในด?านวิทยาศาสตร+ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต ฝVกออกแบบนวัตกรรม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล4าว จำเปMนต?องใช?ทักษะ องค+ความรู? 
ประสบการณ+ และความสามารถของผู?สอน ที่จะถ4ายทอดความรู?ต4าง ๆ สู4ผู?เรียนให?เกิดนวัตกรรมที่เปMนประโยชน+
และใช?งานได?จริง และบรรลุตามวัตถุประสงค+ของรายวิชา 

ดังนั้น สาขาวิทยาศาสตร+ คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร ได?ตระหนักถึงความสำคัญของ
การจัดการเรียนการสอนดังกล4าว จึงเห็นควรจัดโครงการจัดการองค+ความรู? (KM) ด?านผลิตบัณฑิตหัวข?อ “การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี” โดยเน?นการแลกเปลี่ยนองค+ความรู?ระหว4างบุคลากร
ภายในหน4วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด?านการเรียนการสอนให?มีคุณภาพ ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค+ท่ีระบุไว?ใน มคอ.3 
 วัตถุประสงค+ 

 1)  เพ่ือแลกเปล่ียนองค+ความรู?ด?านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2)  เพ่ือสร?างแนวปฏิบัติท่ีดีด?านการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เปfาหมาย 
เชิงปริมาณ   
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- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านการผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไม4น?อยกว4า 1 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  

1) ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 ข้ันตอน (บ4งช้ีความรู?,สร?างแสวงหาความรู?,

จัดการให?เปMนระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรู?,การเข?าถึงความรู?,การแบ4งปjนแลกเปล่ียนเรียนรู?,การเรียนรู?) 

2) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 ได?ใช?วิธีการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู?เพ่ือค?นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีใน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี และได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 

7 ข้ันตอน ท่ีระบุไว?ในแผนงาน โดยเคร่ืองมือการจัดการความรู?ท่ีใช?คือแหล4งผู?รู?ในองค+กร ดังน้ี 

1. การบ4งช้ีความรู? มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรู? ปkงบประมาณ 2565 และ มีการเลือก

ประเด็นความรู?ด?านผลิตบัณฑิต 1 ประเด็น ได?แก4 “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยี” 

2. การสร?างและแสวงหาความรู? มีการจัดประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือสร?างและแสวงหาความรู?แบบออนไลน+ ใน

วันท่ี 28 , 29  เมษายน 2565 

3. การจัดความรู?ให?เปMนระบบ ผู?รู?ในองค+กรประมวลความรู?ท่ีได?จากการแลกเปล่ียนเรียนรู?มารวบรวมอย4าง

เปMนระบบ 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู? ผู?รู?ในองค+กรดำเนินการเรียบเรียง และ ปรับปรุงเน้ือหาให?มีคุณภาพดี 

รวมท้ังสรุป ประเด็นและกล่ันกรองความรู?จากการแลกเปล่ียนรู? เปMนแนวปฏิบัติท่ีดี ด?าน การจัดการเรียน

การสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

5. การเข?าถึงความรู? มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดี มาเผยแพร4ผ4านระบบ Ms.Teams KM สาขาวิทยาศาสตร+ 

เพ่ือให?บุคลากรนำความรู?ไปใช?ปฏิบัติ 

6. การแบ4งปjนแลกเปล่ียนเรียนรู? มีอาจารย+ 1 ท4าน บุคลากรในหน4วยงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู?เพ่ิมเติม

โดยได?ร4วมแสดงความคิดเห็นใน Ms.Teams KM สาขาวิทยาศาสตร+ 

7. การเรียนรู? มีบุคลากรในหน4วยงานนำแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช?ในการปฏิบัติงานเบ้ืองต?น จำนวน 1 ราย 
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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?านการผลิต

บัณฑิต ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 

ไม4น?อยกว4า 1 เร่ือง 

 

 

3 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  
- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   

7 ข้ันตอน 

- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

 

ครบ 7 ข้ันตอน 

 

2 คน 

 

ครบ 7 ข้ันตอน 

 

1 คน 
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8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1. ได?แนวปฏิบัติท่ีดีด?านการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 3 แนวทาง ได?แก4  

• การประยุกต+ใช?เกมส+ แอพพลิเคช่ันออนไลน+ในการจัดการเรียนการสอน โดย อ.กิตติศักด์ิ อำมา  

• การจัดการเรียนการสอนโดยใช?โครงงานเปMนฐาน (Project Based Learning)  โดย อ.ปรัชญา นามวงค+ 

• เทคนิคการสอนและจิตวิทยาการสอน โดย อ.ดร.ศกุนตลา สายใจ 

2. มีคณาจารย+สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 จำนวน 1 ท4าน ได?แก4 ผู?ช4วยศาสตราจารย+ชินานาฏ วิทยาประภากร ได?

นำแนวปฏิบัติท่ีดีด?านการจัดการเรียนการสอนโดยใช?โครงงานเปMนฐาน สรุปได?ดังน้ี 

• วางแผนจัดการเรียนสอนการสอนเปMนสัปดาห+ ได?ยกตัวอย4างงานนวัตกรรมที่น4าสนใจบนโลก online 

นำมาวิเคราะห+ สังเคราะห+ ให?เห็นภาพ 

• มีการนำเนื้อหาทฤษฎีมาผูกเข?ากับกับงานนวัตกรรม  เช4น ผลงานนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรม 

แห4งชาติ (NIA) มีการยกตัวอย4างงานวิจัยจากผลงานของผู?สอน ที่ได?นำองค+ความรู?ด?านการวิจัยและการ

บริการวิชาการลงไปช4วยแก?ไขปjญหาให?กับชุมชน 

• นักศึกษาเริ่มทำการค?นคว?า/ทดสอบต?นแบบนวัตกรรม ประมาณช4วงกลางภาค โดยให?นักศึกษาลงพื้นท่ี

ชุมชนใกล?เคียง หาปjญหา และคิดหาวิธีแก?ปjญหาด?วยนวัตกรรมใหม4 ๆ  แล?วนำเสนอส4งเปMนไฟล+ 

PowerPoint ซึ่งอาจารย+ผู?สอนได?ให?ข?อเสนอแนะต?นแบบงาน และให?นักศึกษานำกลับไปแก?ไข และ

ทดลอง 

• ช4วงปลายภาค จะให?นักศึกษาผลิตชิ้นงานจริง โดยจะต?องสามารถประยุกต+ใช?ได?จริง และมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู?ใช?ประโยชน+ และอัพโหลดกระบวนการทำงานลงใน YouTube 

3. เกิดเครือข4ายการบริการวิชาการร4วมกับชุมชนในการลงพ้ืนท่ี 

4. นักศึกษาบางคนได?งานจากชุมชนต4อเน่ือง 

5. ชุมชนสามารถเปMนแหล4งเรียนรู?ให?หน4วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีสนใจได?  

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
ด?วย ระยะเวลาเรียนมีจำกัดเพียง 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต?องผลิตชิ ้นงานนวัตกรรมที่เปMน

ประโยชน+ใช?ได?จริง อาจทำให?ผลงานนวัตกรรมยังไม4สมบูรณ+เท4าที่ควร ดังนั้น อาจเพิ่มแนวทางให?นักศึกษานำ

ผลงานนวัตกรรมของรุ 4นพี ่ ที ่เคยทำในรายวิชานี ้มาแล?วในภาคเรียนก4อน ๆ มาพัฒนาปรับปรุง ทำให?

ประหยัดเวลา ส4งผลให?ผลงานนวัตกรรมสมบูรณ+ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  กระบวนการจัดการความรู. การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  

การฝ8กงานในสถานประกอบการ และการฝ8กสอน 
 

 
1. เจ&าของผลงาน คณะกรรมการจัดการองค-ความรู0 ด0านการเรียนการสอน 
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ตาก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด0านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด0านการวิจัย 
   o  ด0านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
    รายงานการดำเนินงานการจัดการองค-ความรู0ด0านการเรียนการสอน เรื่อง กระบวนการจัดการความรู0 
การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝNกงานในสถานประกอบการ และการฝNกสอน ซึ ่งประกอบด0วย 
ความหมายของการจัดการความรู0 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีรRวมกับหนRวยงานภายนอก ได0แกR  

1. การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึก เปWนการจัดการเรียนการสอนรRวมกัน 3 ฝYาย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย-
ที่ปรึกษา) ผู0เรียน (นักศึกษา) และสถานประกอบการ เปWนการศึกษาที่เน0นการปฏิบัติงานในองค-กรผู0ใช0
บัณฑิตอยRางเปWนระบบโดยให0มีการเรียนในมหาวิทยาลัยรRวมกับการจัดให0นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการท่ีทำข0อตกลงกัน (MOU) โดยผู0เรียนจะได0รับประสบการณ-การเรียนรู0จากการทำงาน
จริงในองค-กรในลักษณะสหกิจศึกษา  มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ผู0เรียนปฏิบัติงานจริงเต็ม
เวลา เสมือนพนักงานในสถานประกอบการนั้น โดยมีขั้นตอนของการจัดการเรียนสอนแบบสหกิจศึกษา 
แบRงเปWน 3 กระบวนการหลัก คือ กRอนสหกิจ ระหวRางสหกิจ และ หลังสหกิจ 

2. การฝNกงาน เปWนความรRวมมือกัน 3 ฝYาย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย-ที่ปรึกษา) ผู0เรียน (นักศึกษา) และ
สถานประกอบการ เชRนเดียวกับสหกิจศึกษา แตRมีความแตกตRางที่นักศึกษาอาจจะหาสถานที่ฝNกงานด0วย
ตนเอง และสามารถเลือกฝNกงานตามที่ตนเองสนใจ นักศึกษาจะฝNกงานในชRวงภาคฤดูร0อนของแตRละปd
การศึกษาใช0เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห- หรือไมRน0อยกวRา 200 ชั่วโมง กระบวนการของการฝNกงาน
แบRงเปWน 3 กระบวนการเชRนเดียวกับสหกิจศึกษา 

3. การฝNกสอนหรือการฝNกประสบการณ-วิชาชีพครู เปWนความรRวมมือกัน 3 ฝYาย คือ มหาวิทยาลัย (อาจารย-
ที ่ปรึกษา) ผู 0ฝNกประสบการณ-วิชาชีพครู (นักศึกษา) และสถาบันการศึกษาที ่เปWนเครือขRาย มี 3 
กระบวนการ โดยแบRงเปWน กRอนฝNกสอน  ระหวRางฝNกสอน และหลังฝNกสอน 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
แผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ปd (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) รัฐบาลได0ให0ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาใน

ประเด็นของการสร0างขีดความสามารถในการแขRงขัน การพัฒนาคนรุRนใหมR การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ของ
ประเทศให0มีหลักคิดท่ีถูกต0องและมีทักษะท่ีจำเปWนสำหรับศตวรรษท่ี 21 มุRงเน0นให0ผู0เรียนมีทักษะการเรียนรู0และมี
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ใจใฝYเรียนรู0ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีดัชนีชี้วัดในยุทธศาสตร-ชาติที่ระบุถึงการเปลี่ยนโฉมบทบาทผู0สอนให0เปWนครูยุค

ใหมRและการสร0างระบบการศึกษาเพื่อความเปWนเลิศทางวิชาการ จากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร-ชาติ จึง

จำเปWนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ตาก ต0องปรับตัวและเปWนสRวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและ

สังคม โดยประเด็นสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักปฏิบัติควบคูRไปกับสRงเสริมศักยภาพผู0สอน

ซึ่งเปWนฝYายให0ความรู0และผู0เรียนซึ่งเปWนฝYายรับความรู0เพื่อให0เกิดคุณภาพการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต0องการ

ของสถานประกอบการซ่ึงเปWนองค-ประกอบสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ตาก เปWนสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนรับใช0สังคมเปWนท่ี

ยอมรับอยRางสูงในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐมากกวRา 80 ปd ได0ปรับบทบาทตนเองจากโรงเรียนชRางไม0ในอดีต

จนเปWนมหาวิทยาลัยในปoจจุบัน มีองค-ความรู0พื้นฐานและความเปWนมืออาชีพระดับปฏิบัติการตRางๆ ท่ีถูกสั่งสมมา

โดยตลอดจากรุRนสูRรุRน และในปoจจุบันเมื่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต0องการเรRงผลิตบัณฑิตที่เน0นด0าน

ปฏิบัติ มีทักษะอาชีพ รู0จริง ทำจริง สอดคล0องกับแผนยุทธศาสตร-ชาติที่มีเปqาหมายในการพัฒนาคนรุRนใหมRที่มี

ศักยภาพเรRงพัฒนากำลังคนที ่มีฝdมือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยจึงได0ดำเนินการจัดทำและรวบรวมองค-ความรู0ที่เปWนกระบวนการจัดการเรียนสอนจากผู0สอนที่ได0

ดำเนินการตั้งแตRอดีตจนถึงปoจจุบันด0วยการถอดบทเรียนและสังเคราะห-ความรู0ให0เปWนแนวปฏิบัติด0านการเรียน

การสอนท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดRนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ตาก 

 ในปdการศึกษา 2564 ตั้งแตRเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดการองค-ความรู0ด0าน 

การเรียนการสอน ได0ดำเนินการประชุมเพ่ือกำหนดประเด็นความรู0ท่ีเก่ียวข0องกับยุทธศาสตร-การพัฒนาการศึกษา

เพื่อผลิตกำลังคนนักปฏิบัติ โดยมีเปqาหมายการประชุมเพื่อหาแนวทางและกระบวนการที่ต0องจัดทำ และ

คณะกรรมการจัดการองค-ความรู 0ฯ ได0สรุปประเด็นสำคัญที ่จะดำเนินการ คือ การสกัดองค-ความรู 0เรื ่อง 

“กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝYกงานในสถานประกอบการ และการฝYกสอน” เพื่อเปWน

แนวทางปฏิบัติให0กับบุคลากรผู0สอน/สาขาวิชา/คณะของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ท่ี

เปtดโอกาสให0นักศึกษาสามารถเรียนรู0และได0รับประสบการณ-จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค-กร

ผู0ใช0บัณฑิต จำนวนไมRน0อยกวRา 16 สัปดาห- ซึ่งเปWนการฝNกการประยุกต-ใช0ความรู0 แนวคิด ทฤษฎี ให0สามารถ

นำไปใช0ในการทำงานจริง อีกทั ้งการถอดบทเรียนจากการสกัดความรู 0นี ้ยังตอบสนองตRอยุทธศาสตร-ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา ตาก ประจำปdงบประมาณ 2565 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
1. สหกิจศึกษา มีแนวทางปฏิบัติท่ีได0จากการถอดองค-ความรู0 และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู0 สามารถสรุป
เปWนข้ันตอนได0 ดังแผนภาพ 

 
 
2. การฝNกงานในสถานประกอบการ มีแนวทางปฏิบัติเชRนเดียวกับสหกิจศึกษา แตRมีข0อแตกตRางคือ 

1. การนิเทศนักศึกษาฝNกงานแบบ On-site 1 คร้ัง 
2. นักศึกษาไมRต0องนำเสนอโครงงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝNกงาน ยกเว0น เงื่อนไขบางหลักสูตรให0

นักศึกษาทำ Mini Project และให0มีการนำเสนอตามท่ีหลักสูตรน้ันกำหนด 
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3. การฝNกสอน มีแนวทางปฏิบัติท่ีได0จากการถอดองค-ความรู0 และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู0 สามารถ
สรุปเปWนข้ันตอนได0 ดังแผนภาพ 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตbาง ๆ ได&แกb เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยbางท่ีดี

ให&กับหนbวยงานตbาง ๆ ฯลฯ) 
1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู0ประสบการณ- ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝNกงาน

ในสถานประกอบการ การฝNกสอน 

2. นำความรู0ท่ีได0รับจากการแลกเปล่ียนประสบการณ-ไปใช0ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษา การฝNกงานในสถานประกอบการ การฝNกสอน ของหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรวิชาใหมRๆ ได0นำองค-ความรู0ท่ีมีไปประยุกต-ใช0ดำเนินการในอนาคตตRอไป 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1. บุคลากรตRางคณะ ตRางสาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนสอนแบบสหกิจศึกษา การฝNกงานในสถานประกอบการ 

การฝNกสอน รRวมมือกันในการการแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณ-เพื่อให0เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

แบบสหกิจศึกษา การฝNกงานในสถานประกอบการ การฝNกสอน  

2. ผู0บริหารเห็นถึงความสำคัญในการจัดการองค-ความรู0 ให0คำชี้แนะแกRคณะกรรมการจัดการองค-ความรู0เปWน 

อยRางดี 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตbอไป 
เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด อาจต0องมีการปรับเปลี่ยนชRวงเวลาของการดำเนินงานให0เร็วขึ้น สอดคล0อง

กับการเปtดภาคการศึกษา ประจำปdการศึกษา เพื่อให0เห็นผลการนำประเด็นความรู0ไปใช0 อีกทั้งควรมีการเก็บ

ข0อมูลการนำประเด็นความรู0ไปใช0อยRางตRอเนื่อง และอาจจะนำประเด็นความรู0เดิมที่เคยทำมาถอดความสำเร็จอีก

คร้ัง ผRานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู0 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการใช+สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให+เกิดผลสัมฤทธิ ์

 
1. เจ&าของผลงาน ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.พชร สายปาระ, ผู#ช%วยศาสตราจารย.ธิตินันท. กุมาร, 

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.ชาญยุทธ. กาญจนพิบูลย., อาจารย. ดร.วุฒิกร สระแก#ว, อาจารย.ประเสริฐ ศรีพนม 
อาจารย. ดร.กิจจาณัฏฐ. ต้ังจิตนุสรณ., นายชุมพล พาใจธรรม, นางณปภัช พันธุ.แก#ว 
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล#านนา น%าน  

3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด#านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด#านการวิจัย 

   o  ด#านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
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5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
  ปMญหา 
  สื่อการเรียนการสอน เปTนเครื่องมือช%วยสอนที่สำคัญอย%างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู# การเลือกใช#สื่อที่มี

อยู%หลากหลายได#อย%างเหมาะสม จะช%วยให#ผู#เรียนสามารถเข#าใจเน้ือหาความรู#ท่ีผู#สอนต#องการส่ือได#รวดเร็วและดี

ยิ่งขึ้น แต%กลับกันการที่ผู#สอนเลือกใช#สื่อผิดประเภทหรือใช#อย%างไม%เหมาะสมก็อาจจะส%งผลเสียกับผู#เรียนได#

เช%นเดียวกัน ปZจจุบัน ถึงแม#ว%าจะได#รับการสนับสนุนสื่อการเรียนรู#ต%าง ๆ ไม%ว%าจะเปTน หนังสือ สื่อวัสดุ เครื่องมือ

ช%าง อุปกรณ.ช%วยสอน สื่อวีดีทัศน. คอมพิวเตอร. แต%ปZญหาในเรื่องของการใช#สื่อก็ยังคงมีให#พบเห็นอยู%โดยทั่วไป 

ซ่ึงปZญหาและอุปสรรคในการใช#ส่ือน้ัน ได#แก% 
            1. ปZญหาด#านผู#สอน คือ ขาดความรู#ความเข#าใจในการผลิตสื่อ ขาดประสบการณ.และความรู#ความ

ชำนาญในการใช#ส ื ่อนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการไม%ส %งเสร ิมให#เก ิดการใช#งานอย%างต%อเนื ่อง 

            2. ปZญหาด#านวัสดุ อุปกรณ.และงบประมาณ คือ ขาดการสนับสนุนด#านงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุ

และอุปกรณ.ในการผลิตส่ือหรือนำส่ือมาประยุกต.ใช#กับการสอนต%าง ๆ 

            3. ปZญหาด#านสภาพแวดล#อม คือ การท่ีส่ิงแวดล#อมเปTนอุปสรรคหรือไม%เหมาะต%อการใช#ส่ือบางประเภท 

หร ือส ื ่อนวัตกรรมบางชน ิด ไม % เหมาะก ับการจ ัดก ิจกรรมให #ผ ู # เร ียนในห#องเร ียนท ี ่ม ีจำนวนมาก   

            4. ปZญหาด#านการเรียนการสอน คือ ความแตกต%างของผู#เรียนส%งผล_ทำให#การใช#สื ่อมีผลลัพธ.ท่ี

หลากหลาย มีทั้งสนใจและไม%สนใจ และสื่อหรือนวัตกรรมบางชนิดใช#เวลาในการใช#มากเกินไป ไม%เหมาะสมกับ

การจัดเวลาเรียน 

            5. ปZญหาด#านการวัดและประเมิน คือ การขาดการวัดและประเมินผลการใช#สื่อ ทำให#ไม%สามารถหาได#

ว%าส่ือหรือนวัตกรรมใด มีผลต%อผู#เรียนอย%างไร 
   จากปZญหาทำให#คณะกรรมการจัดการความรู# มองว%า เราควรมาแลกเปล่ียนเรียนรู#ร%วมกันเพ่ือค#นหาหา

เทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให#เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

  วัตถุประสงคQ 
  1. เพ่ือให#คณาจารย.ได#แลกเปล่ียนเรียนรู#เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็น  เทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการ 

เรียนการสอนให#เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

  เปRาหมาย 
  1. คณาจารย.นำเทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนไปใช#ประโยชน.  

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
           มหาวิทยาลัยแต%งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู# โดยมีอาจารย.ท้ัง 3 คณะ  

 ใช#กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
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   ขั้นตอนที่ 1 การบ<งชี้ความรู@   ครั้งที่ 1  วันที่ 22 มีนาคม 2565 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู# เพ่ือเลือกประเด็น และเขียนแผนการดำเนินงาน  

 

เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

การบYงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 

  ขอบเขตของ KM   
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู# ได#พิจารณาแล#วเห็นว%าประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี
มหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรู#ไปประยุกต.ใช# ได#แก% 

  ยุทธศาสตรQ การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช%วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
สู%ศตวรรษท่ี 21  
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  เปRาประสงคQ  
          -มุ%งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีสมรรถนะด#านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล#อง

กับความต#องการของประเทศ  

          -มุ%งพัฒนาผู#ประกอบการท่ีประยุกต.ใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรมร%วมกับภูมิปZญญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร#างสรรค. และทรัพยากรท#องถ่ินอย%างเหมาะสม  

          -การพัฒนาการเรียนรู#ตลอดชีวิตของสังคม พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร#างสรรค. 

การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขัน 

          -เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย%างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และสร#างค%านิยมร%วม 

 องคQความรู&ท่ีได&  : เทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให#เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

 
 จัดประชุมระดมสมองในกลุ%มคณะกรรมการจัดการความรู#  เพ่ือกำหนดประเด็นความรู#  

คณะกรรมการได#แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประธานให#ทุกคนร%วมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู# ของ

ปhงบประมาณ 2565     

  นําหวัขอ้มาพจิารณาคดัเลอืก ใชม้ตทิี<ประชมุ  เสยีงสว่นใหญ่   
  การตัดสินใจเลือกเพราะ   

  1. สอดคล#องกับเปjาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน. ประเด็นยุทธศาสตร.ขอมหาวิทยาลัย 

  2. ต#องการแลกเปล่ียนเรียนรู# เกิดแนวปฏิบัติท่ีดี ในการใช#ส่ือของคณาจารย. จากหลาย ๆ ศาสตร. 
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  ขั้นตอนที่ 2 การสร@างและแสวงหาความรู@ 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& :    การเล่าเรื)อง   
  คณะกรรมการจัดการความรู#แลกเปล่ียนเรียนรู# เทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให#เกิดผล
สัมฤทธ์ิ คนละ 3 นาที ให#ครบทุกคน ผู#บันทึกจะต#องบันทึกคำพูดท้ังหมดไว# โดยยังไม%ต#องสรุปประเด็น 
  คณะกรรมการ km ได#มีถ%ายทอด แลกเปล่ียนความรู#ร%วมกัน ดังน้ี 
 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 เมษายน 2565 ผYานระบบ Microsoft teams  
จากท่ีคณะกรรมการเล%าเร่ือง สรุปได#ดังน้ี 
ส่ือการสอน  
- ทฤษฎี เช%น  การบรรยาย การเลคเชอร.  
- การบรรยาย คำนวน เขียนในสไลด. PowerPoint ร%วมกับ VDO 
- จัดทำเอกสารประกอบการสอน  
- จัดทำ VDO อัพเดทลง Youtube 
- เอกสารประกอบการสอนท่ีเรียบเรียงเอง 
- การทำคลิป ในเน้ือหาท่ียาก 
- การเรียนออนไลน. สรุปเปTน PowerPoint 
- PowerPoint กับหนังสือ วิชาปฏิบัติเอาตัวอย%างจริงฝ}กสอน เรียนรู#จาก Youtube เพ่ิมเติม 
- ใช#ส่ือช%วยสอน ASSURT โมเดล 
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คร้ังท่ี 2 วันท่ี 29 เมษายน 2565 ผYานระบบ Microsoft teams 
จากท่ีคณะกรรมการเล%าเร่ือง สรุปได#ดังน้ี 
 สรุป  ในคร้ังน้ีมีการจัดทำประเด็นย%อย 2 หัวข#อ คณะกรรมการ KM ได#แลกเปล่ียนเรียนรู#ร%วมกัน    
ในหัวข#อ หลักการเลือกส่ือของอาจารย. ต%อรายวิชาท่ีสอน มีหลักการเลือกอย%างไร และเทคนิคการผลิตส่ือ  

- หลักการเลือกส่ือ ดูจากเปjาหมายนักศึกษาก%อน ว%าเราอยากให#นักศึกษารู#อะไร หรือทำอะไรได# 
จากน้ันเปTนการเลือกส่ือ วิชาทางทฤษฎีก็ใช# PowerPoint , word 

- ดูเน้ือหารายวิชาเปTนหลัก บรรยายเพ่ือสร#างความเข#าใจจะใช# PowerPoint ในการอธิบาย อีกวิธี
เปTนสาธิต แสดงวิธีทำ ใช#กระดาน มีตัวอย%างเปTนเอกสาร และให#นักศึกษาทำตามตัวอย%าง 

- ศึกษาจากหนังสือในรายวิชาท่ีจะสอนหลาย ๆ เล%ม ชอบของท%านไหน สามารถเอามาเปTนแนวทาง
ในการสอนหากระดาษเปล%ามาเขียนใช#เวลา 5-10 นาที เขียนหัวข#อท่ีจะสอน คิดอะไรออกเขียนไป
ก%อน ร%างแต%ละหน#าของ PowerPoint ต้ังแต%พ้ืนฐานถึงข้ัน Advance 

- การเลือกส่ือ ต#องเห็นด#วยตา สอนในส่ิงท่ีผู#เรียนไม%เจอบ%อย พยายามท่ีจะสรุปออกมา เปTนรูปภาพ
ได#มากท่ีสุด  ไม%ใช#ตัวอักษรมาก หรือใช#รูปออกแบบส่ือให#สอดคล#องกับหน%วยการเรียนเปTนหลัก 
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คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ผYานระบบ Microsoft teams 

สรุปความรู&ท่ีได&รYวมแลกเปล่ียน 

การทำ KM ในการแลกเปล่ียนเรียนรู# เร่ือง เทคนิคการใช#ส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให#เกิดผล
สัมฤทธ์ิในประเด็นวันน้ีคือ วิธีการประเมินส่ือการสอนและการนำผลการประเมินไปปรับปรุงส่ือ  
1. การประเมินเนื้อหาการเรียนการสอน คำอธิบายรายวิชาสอดคล#องกับเนื้อหาสื่อการสอน  เทคนิคการใช#
ส่ือการสอน (สอดคล#องกับเน้ือหาแต%ละคนแต%ละบท)  การประเมินในเร่ืองของแบบทดสอบ 
2. ประเมินคุณภาพส่ือ ประเมินด#านความน%าสนใจในส่ือการสอน การประยุกต.การใช#ส่ือ 

3. การประเมินส่ือทางหลักสูตรการบัญชี มีแบบฟอร.มสำหรับการประเมิน ท้ังทางอาจารย.เปTนผู#ประเมิน
และนักศึกษาเปTนผู#ประเมิน โดยทำแบบประเมินตามไฟล.รายละเอียดท่ีกำหนดทางคอมพิวเตอร. เพ่ือ
ประมวลผล 

4. การประเมินส%วนของอาจารย.และนักศึกษา การประเมินแยกเปTน 2 ส%วน คือ 1) ผลิตส่ือมาแล#วก็จะ
นำไปใช# แล#วก็วิธีการประเมินผลใช#วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาและดูจากคะแนน 2) นำส่ือไปใช#แล#วก็
อาจจะออกแบบการประเมินแล#วให#นักศึกษาเปTนคนประเมิน 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู@ให@เปKนระบบ  
  - ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2665  คณะกรรมการ km  ได#ดำเนินการรวบรวมข#อมูล จัดประเภท จัด

หมวดหมู%ความรู#  
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู@ :  
  ในวันท่ี  22  มิถุนายน 2665   คณะกรรมการ km ได#ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร

ให#เปTนมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุงอภิธานศัพท.ให#ทันสมัยให#ผู#ใช#สามารถนำไปใช#ประโยชน.ได# 

    - การเรียบเรียง ตัดต%อ และปรับปรุงเน้ือหาให#มีคุณภาพดีในแง%ต%าง ๆ เช%น ความครบถ#วน เท่ียงตรง 

ทันสมัย สอดคล#องและตรงตามความต#องการของผู#ใช# 
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ผลจากการดำเนินงานข้ันตอนท่ี 3  และข้ันตอนท่ี 4  ดังน้ี 
การจัดการความรู@  

เรื่อง เทคนิคการใช@สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให@เกิดผลสัมฤทธิ ์
 
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน   
  1. สื่อประเภทวัสดุ ได#แก% สื่อเล็ก ซึ่งทำหน#าที่เก็บความรู#ในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรในรูปแบบต%าง 

ๆ ที ่ผู #เรียนสามารถใช#เปTนแหล%งหาประสบการณ. หรือศึกษาได#อย%างแท#จริงและกว#างขวาง แบ%งออกเปTน  

2 ลักษณะ คือ 

      1.1 วัสดุที่เสนอความรู&ได&จากตัวมันเอง ได#แก% หนังสือเรียนหรือตำรา ของจริง หุ%นจำลอง รูปภาพ 

แผนภูมิ แผนท่ี ปjายนิเทศ เปTนต#น   

      จากการแลกเปล่ียนเรียนรู& ได&แกY  ตำรา  เอกสารประกอบการสอน  ส่ือส่ิงพิมพQ  รูปภาพ 
      1.2 วัสดุที่ต&องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เปTนตัวนำเสนอความรู# ได#แก% ฟçล.มภาพยนตร. แผ%น

สไลด. ฟçล.มสตริป เส#นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน. รายการท่ีใช#เคร่ืองช%วยสอน เปTนต#น 

  2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณQ คือสื่อการสอนที่ใช#ประกอบในบทเรียนหรือวิชาที่มีความ

เฉพาะด#าน เช%น นาฏศิลปè ภาพยนตร.ศึกษา เคมี ฟçสิกส. ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความแตกต%างกันไปในแต%ละหัวข#อของ

ว ิชาต%าง ๆ ต ัวอย%างส ื ่อประเภทนี ้  ม ักจะเปTน ของจริง ห ุ %นจำลอง เคร ื ่องเล %นเทปเสียง เคร ื ่องเล%น 

วีดิทัศน. เคร่ืองฉายแผ%นใส อุปกรณ.และเคร่ืองมือในห#องปฏิบัติการ เปTนต#น  

  3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ คือสื่อการสอนที่เน#นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อช%วยในเพิ่มความเข#าใจ

ในบทเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู #เรียน สื ่อประเภทนี ้มักจะเปTนการสื ่อสารแบบสองทาง (Two-way 

Communications) ที่ทั้งผู#สอนและผู#เรียนร%วมกันจัดกิจกรรม โดยอาจเปTนกิจกรรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมท่ี

แสดงต%อสาธารณะก็ได# เช%น การสาธิต การอภิปราย การฝ}กปฏิบัติ การฝ}กงาน การจัดนิทรรศการ และการจัด

สถานการณ.จำลอง เปTนต#น 

     จากการแลกเปล่ียนเรียนรู& 
     - เทคนิคการสอนโดยใช#ตัวอย%างจริง 

     - สถานการณ.จำลอง 
  4. สื่อประเภทคอมพิวเตอรQ คือสื่อการสอนที่คอมพิวเตอร. และ/หรือ Internet เข#ามามีบทบาทอำนวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน มักะใช#กับทั้งบทเรียนทั่วไปและบทเรียนเฉพาะด#านในวิชาต%าง ๆ เพราะสมัยน้ี

ความก#าวหน#าทางเทคโนโลยีทำให#มีความหลากหลายทางเนื้อหาและตัวระบบ เทคโนโลยีเหล%านี้จึงค%อนข#างทัน

ต%อเหตุการณ.ปZจจุบันและสามารถนำไปประยุกต.ใช#ได#หลากหลาย  

  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู& 
  -  PowerPoint    

  -  คลิปวีดีโอ 
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หลักการเลือกสื่อการสอน   
  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู& 
  1. เลือกส่ือต#องสัมพันธ.กับเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ%งหมายท่ีจะสอน 

  2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกต#อง ทันสมัย น%าสนใจและเปTนส่ือท่ีจะให#ผลต%อการเรียนการสอนมากท่ีสุดช%วย

ให#ผู#เรียน เข#าใจเน้ือหาวิชาน้ันได#ดี เปTนลำดับข้ันตอน 

  3. เปTนส่ือท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน ความรู#และประสบการณ.ของผู#เรียน 

  4. เลือกส่ือการสอนให#เหมาะสมกับจำนวนของผู#เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในการสอนแต%ละ

คร้ังจำนวนของผู#เรียนและกิจกรรมท่ีใช#ในการเรียนสอน ในห#องก็เปTนส่ิงสำคัญท่ีต#องนำมาพิจารณาควบคู%กันใน

การใช#ส่ือการสอน 

  5. เลือกส่ือการสอนท่ีมีลักษณะน%าสนใจและดึงดูดความสนใจ ควรเลือกใช#ส่ือการสอนท่ีมีลักษณะ

น%าสนใจและดึงดูดความสนใจผู#เรียนได# 

  6. เลือกส่ือจากหน%วยงานภายนอก เช%น ขอใช#ส่ือการสอนสำหรับพนักงานภายในศูนย.โตโยต#า  

  7. เลือกใช# ASSURE โมเดล  
  ASSURE Model เปTนรูปแบบของการวางแผนหรือออกแบบการสอนโดยเน#นการใช#ส่ือ และเทคโนโลยี

เปTนองค.ประกอบ และเน#นการมีส%วนร%วมของผู#เรียนเปTนสำคัญ ซ่ึงเปTนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให#ผู#สอนเกิดความ

ม่ันใจ ท่ีจะใช#ส่ือการเรียนการสอนได#อย%างมีประสิทธิภาพ และท าให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#ได#สูงสุดตาม

ความสามารถ ของแต%ละคน รายละเอียดของโมเดลมีดังน้ี 

   1. Analyze Leaner Characteristics การวิเคราะห.ลักษณะผู#เรียน 

   2. State Objectives การกำหนดวัตถุประสงค. 

   3. Select, Modify, of Design Materials การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบส่ือใหม% 

   4. Utilize Materials การใช#ส่ือ 

   5. Require Learner Response การกำหนดการตอบสนองของผู#เรียน 

   6. Evaluation การประเมิน 

  
เทคนิคการผลิตสื่อการสอน  

1. ศึกษาหนังสือหรือตำราให#หลากหลาย ทันสมัย 
2. สมมุติตัวอาจารย.เปTนผู#เรียน แล#วเขียนโครงสร#างส่ือท่ีจะสอนให#เหมาะกับหัวข#อท่ีจะสอน 
3. ผลิตส่ือท่ีนำไปสอนให#เห็นภาพจริง  
4. เน#นรูปภาพในการอธิบายเน้ือหา 
5. เลือกผลิตส่ือท่ีสอดคล#องกับงบประมาณท่ีได#รับสรร 
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เทคนิคการใช<สื่อการสอน  
  เพ่ือให#การใช#ส่ือมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน.สูงสุดต%อการเรียนรู#ของนักเรียนและการดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน  ครูต#องคำนึงถึงเทคนิคต%าง ๆ ท่ีสำคัญในการใช#ส่ือ ดังน้ี 

1. ใช#ส่ือการสอนตามลำดับ 
2. แสดงส่ือให#เห็นชัดเจน 
3. คำนึงถึงความปลอดภัย 

4. ใช#ส่ือด#วยความคล%องแคล%ว 
5. การใช#ส่ือควรใช#อุปกรณ.ท่ีเหมาะสม 
6. คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช#ส่ือ 

7. เปçดโอกาสให#นักเรียนมีส%วนร%วมในการใช#ส่ือ 
8. ใช#ส่ือให#คุ#มค%ากับท่ีได#เตรียมมา 
9. ใช#อุปกรณ.ประกอบการใช#ส่ืออย%างเหมาะสม 

10. ให#เวลาเพ่ือทำความเข#าใจเน้ือหาสาระจากส่ือพอสมควร 
11. ให#โอกาสนักศึกษาซักถามเม่ือมีปZญหาข#อข#องใจ 

 

 

วิธีการประเมินและการนำผลการประเมินไปปรับปรุงสื่อการสอน  
   1.  ประเมินคุณภาพส่ือจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

  2.  ทวนสอบรายวิชา โดยในแบบฟอร.มจะรายละเอียดการประเมินส่ือการสอน 
  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงส่ือการสอน 
  1. ปรับปรุงจากการสังเกตของอาจารย.ผู#สอน 
  2. คัดเลือกส่ือจากนำเสนอของนักศึกษาเพ่ือใช#เปTนส่ือการสอนในปhถัดไป 
 

 

การสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนของหนEวยงานต<นสังกัด (คณะ) ในอดีตและแนวโน<ม
ในอนาคต  
  1. ต#องการให#มีทีมผลิตส่ือของมหาวิทยาลัย 

   2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให#เข#าอบรมการผลิตส่ือ อบรมออนไลน. 
  แนวโน&มในอนาคต 
  1. ต#องการให#มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณด#านการผลิตส่ือเพ่ิมข้ึน 
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ภาพกิจกรรม ข้ันตอนท่ี 3 – 4 วันท่ี 22 มิถุนายน 2565  
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  ขั้นตอนที่ 5 การเข@าถึงความรู@  
  -เผยแพร%องค.ความรู#ผ%านทางออนไลน. ได#แก% กลุ%มไลน.คณะ  ไลน. KM   เพจประชาสัมพันธ. เปTนต#น   
  -ส%งเปTนเอกสารเพ่ือเผยแพร%ไปยังคณะ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  ทักษะความท*าทายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานบนสื่อดิจิทัล      

 
 
1. เจ&าของผลงาน คณะศิลปกรรมและสถาป0ตยกรรมศาสตร3 
2. สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาป0ตยกรรมศาสตร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล>านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ด>านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด>านการวิจัย 
   o  ด>านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
             สังคมป0จจุบันได>เข>าสูKการเปLนสังคมฐานความรู>ซึ่งคนในสังคมจะต>องเปLนแรงงานที่ใช>ความรู>ในการ 
ทำงาน (Knowledge worker) ซ่ึงมีคุณลักษณะสำคัญคือ เปLนบุคคลท่ีพร>อมเรียนรู>อยูKตลอดเวลา ดังน้ันทักษะ ท่ี
ควรมีของคนในศตวรรษที่ 21 ได>แกK ทักษะด>านการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ทักษะการรู> 
สารสนเทศ เปLนต>น นอกจากน้ีรัฐบาลไทยได>มีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน3นำพาประเทศไทยไปสูKโมเดลประเทศ ไทย 
4.0 โดยให>ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร>างโทรคมนาคมและการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมี 
อินเทอร3เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศให>มากที่สุดเพื่อเปLนฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด>วย
นวัตกรรม จากบริษัททั้งของโลกและของประเทศไทยที่เปลี่ยนไปอันเปLนผลมา จากความก>าวหน>าอยKางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยียุคดิจิทัลและการสื่อสารผKานเครือขKายอินเทอร3เน็ต เหลKานี้สKงผล ตKอพฤติกรรมการสร>าง การใช>
และการสื่อสารสารสนเทศของคนในสังคมอัน ได>แกK การนำสารสนเทศดิจิทัลมา ใช>เรียบเรียงโดยการดัดแปลง 
การทำสำเนาในรูปแบบตKางๆ จากนั้นแบKงป0นโดยการโพสต3เผยแพรKสารสนเทศ เหลKานี้เปLนสิ่งที่สามารถทำได>
โดยงKายทั้งที่บ>าน ที่ทำงาน ในห>องเรียนหรือแม>กระทั่งในที่สาธารณะตKาง ๆ ซึ่ง สังคมมักคาดหวังวKาผู>ทำกิจกรรม
ดังกลKาวควรทราบวKาต>องกระทำภายใต>กฎหมายรวมถึงมีการพิจารณา ไตรKตรองในเรื่องความเหมาะสมตKางๆ แตK
ก็พบวKามักมีการกระทำในการใช>และเผยแพรKสารสนเทศดิจิทัลด>วย ความไมKตระหนักรู>วKาส่ิงใดเปLนเรื่องที่ผิด
หรือไมKเหมาะสมอยูKเสมอ เนื่องจากสื่อดิจิทัลมีพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาการเรียนรู>ของคนและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม คนในสังคมจึงต>องมีความรู>ความเข>าใจในสื่อ ดิจิทัลทั้งการรับสKง การใช> การจัดการสื่อดิจิทัล
และกระบวนการทำงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ จัดการกับอารมณ3ของตนในสังคมสื่อออนไลน3ซ่ึง
เหลKานี ้คือ การรู >ดิจิทัล (Digital literacy - DL) ดังนั ้น การรู >ดิจิทัล จึงเปLนหัวข>อสำคัญในการผลิตสื ่อที ่ใช>
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงไปอยKาง รวดเร็วเกินกวKาสังคมจะตามทัน ในขณะความก>าวหน>าท่ี
เกิดขึ้นนี้ทำให>บุคคลสามารถทำงานได>รวดเร็วและ งKายดายมากขึ้น สามารถค>นข>อมูลจากฐานข>อมูลออนไลน3 ดู
หนังฟ0งเพลง สKงหรือเผยแพรKข>อความให>ผู>อื่นได> อยKางงKายดาย จากสิ่งตKาง ๆ ดังกลKาวทำให>เกิดความท>าทายอยKาง
เรKงดKวนเพื่อนำมาซึ่งบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบการตลาดและกรอบกฎหมายโครงสร>างทางสังคม มาตรฐาน
หรือกฎเกณฑ3ของพฤติกรรมที่เหมาะสม ในบริบทสภาพแวดล>อมดิจิทัลและยังไมKมีการรับรู>แพรKหลายโดยเฉพาะ
อยKางยิ่งในบริบทการเรียนการสอนใน ระดับตKาง ๆ รวมถึงการสร>างแนวความคิดที่ถูกต>องในเรื่องการรับ การใช> 
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การเผยแพรK ลิขสิทธ์ิรวมถึง จริยธรรมทางวิชาการในบริบทดิจิทัลซึ่งพบวKาในประเทศไทยยังไมKปรากฏมาตรฐาน
การรู>สารสนเทศดิจิทัลท่ี ชัดเจนที่จะสามารถนำไปใช4เป5นบรรทัดฐานในการศึกษาและการสอนในระดับต@าง ๆ ดังน้ัน

เพื่อจะเผยแพร@ความรู4พื้นฐานทักษะการรู4ดิจิทัลในบริบทการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู4เพื่อให4เป5นที่รู4จัก และนำไปสู@

การศึกษาค4นคว4าอย@างกว4างขวางมากข้ึนในอนาคต 
 กรอบแนวคิดการรู&ดิจิทัล มากำหนดเปMนทักษะและสมรรถนะ 7 ประการตPอไปน้ี  
1.ความสามารถในการสร>างความรู>จากสารสนเทศท่ีถูกต>องจากแหลKงตKาง ๆ  
2.การมีทักษะการค>นคืนผสมผสานกับการคิดอยKางมีวิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศที่ค>นได> โดยมีความ 
ระมัดระวังในเร่ืองความถูกต>องและความสมบูรณ3ของแหลKงอินเทอร3เน็ต  
3.ความสามารถในการอKานและการทำความเข>าใจสารสนเทศที่ไมKตKอเนื่องและมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  
4.การตระหนักรู>คุณคKาเคร่ืองมือรูปแบบเดิมในบริบทรKวมกับส่ืออินเทอร3เน็ต  
5.การตระหนักในความสำคัญของเครือขKายบุคคล (People network) เสมือนเปLนแหลKงที่ให> คำแนะนำและให>
การชKวยเหลือ  
6.ความสามารถในการคัดกรองและจัดการสารสนเทศท่ีได>รับเข>ามา  
7.ความสามารถในการเผยแพรK และตรวจสอบส่ือสารสนเทศเทKาๆ กับการเข>าถึงสารสนเทศ 
    รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน3 มีหลายรูปแบบ ที่ได>รับการยอมรับอยKางกว>างขวางและมีการ
นำมาใช>ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในชKวงสถานการณ3การระบาดของโรค Covid 19  คณะ
ศิลปกรรมและสถาป0ตยกรรมศาสตร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล>านนา ได>จัดการเรียนการสอนออนไลน3
ในหลายรูปแบบ โดยผKาน โปรแกรม Microsoft Team, Zoom, OBS, Facebook Live สด เปLนต>น จากการ
สอนออนไลน3มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู>ในกลุKมอาจารย3พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ ภายใต>
ประเด็น “ทักษะความท>าทายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานบนสื่อดิจิทัล  ” เพื่อจัดการเรียนการ
สอนอยKางตKอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค3ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  คณะกรรมการจัดการความรู>ได>
ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู> พบวKา การเรียนการสอนออนไลน3จะประสบความสำเร็จ ผู >สอนต>องมี 
บทบาทตามองค3ประกอบดังน้ี 

1. ศาสตรTการสอน ความรู>ความชำนาญในเนื้อหาที่สอน จะต>องวางแผนการสอน   การออกแบบการเรียน
การสอนอยKางเปLนระบบ (Instructional Design) ออกแบบประมวลรายวิชาออนไลน3ที่มีประสิทธิภาพ
และชัดเจน โดยชี้แจง กิจกรรมในรายวิชา ความรับผิดชอบและหน>าที่คาดหวังของผู>เรียน เกณฑ3การ
ประเมินผล  จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู>อยKางเปLนระบบ กำหนดวัตถุประสงค3ที่ชัดเจนและแจ>งให>
ผู>เรียนทราบในการสอนทุกคร้ัง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู&ออนไลนT  การจัดสภาพแวดล>อมในการเรียนออนไลน3 และ การสKงเสริมการมี
สKวนรKวมของผู>เรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานการเรียน กำหนดการสKง
งานอยKางชัดเจน เลือกใช>แหลKงการเรียนรู> ตัวอยKาง เครื่องมือ และกลยุทธ3ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
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ผู>เรียนทั้งด>านความต>องการ ความสนใจ และประสบการณ3 สร>างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน3 เพ่ือ

กระตุ>นให>ผู>เรียนมีสKวนรKวมในการเรียน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู& (Knowledge Sharing) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู>เปLนกระบวนการสำคัญใน 

การเรียนรู> ดังนั้น ต>องมีการรวบรวมข>อมูล แหลKงข>อมูล ภาพ เสียง เนื้อหาและนำเสนอผKานสื่อสังคมออนไลน3

เพื่อ แบKงป0นให>กับผู>เรียน/สมาชิกในกลุKมโครงงานและในเครือขKาย เชKน การแบKงป0นโดยใช> Google Drive , 

Google Docs , Google Forms , Google Sheets , Google Presentation เปLนต>น 

4.เครื ่องมือในการสร&างเนื ้อหารPวมกัน (Content co-creation Tools) คือ การที่สมาชิกในกลุKมและ 

สมาชิกนอกกลุKมที่อยูKในเครือขKายมีสKวนรKวมในการสร>างสรรค3 (Co-Creation) และนำเสนอข>อมูลเนื้อหาแสดง

ความคิดเห็น (Comment) ด>วยการโพสต3คอมเม>นต3โต>ตอบกันได>อยKางอิสระทำให>เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู> 

โดยผู>เรียน จะเปLนท้ังผู>รับและผู>ให> เชKน การแบKงป0น การโต>ตอบ การนำเสนอ การทำแผนท่ีความคิด 

    5.การแนะนำและการชPวยเหลือผู&เรียน  ให>คำแนะนำการเรียนแตKละหัวข>อการอภิปรายอยKางชัดเจน 

5.ความเปMนมา (ปlญหา วัตถุประสงคT เปnาหมาย) 
             การเรียนการสอนออนไลน3 (Online learning) จัดเปLนนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง

สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให>เปLนการเรียนใหมK ท่ีใช>เทคโนโลยีเข>ามาชKวยทำการสอน 

นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผKานเว็บไซต3 อีกด>วย การเรียนการสอน

แบบออนไลน3 (Online learning) จะเปLนเรียนทางผKานทางอินเทอร3เน็ต โดยอยูKในรูปแบบของคอมพิวเตอร3 เปLน

การใช>เทคโนโลยีสมัยใหมK บวกเข>ากับเครือขKายอินเทอร3เน็ต สร>างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ3คุณภาพสูง โดยไมK

จำเปLนต>องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข>าถึงได>อยKางรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เปLนการสร>างการศึกษา

ตลอดชีวิต การเรียนการสอนแบบออนไลน3 เปLนการศึกษาผKานเครือขKายอินเทอร3เน็ต ด>วยตนเอง ผู>เรียนสามารถ

เลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในสKวนของเน้ือหาของเรียน ประกอบด>วย ข>อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO 

และMultimedia อ่ืนๆ ส่ิงเหลKาน้ีจะถูกสKงตรงไปยังผู>เรียนผKาน Web Browser ท้ังผู>เรียน , ผู>สอน และเพ่ือนรKวม

ชั้นทุกคน สามารถติดตKอ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดย

การใช> E-mail, Chat, Social Network เปLนต>น ด>วยเหตุนี้การเรียนรู>แบบออนไลน3 จึงเปLนเหมาะสำหรับทุกคน 

,เรียนได>ทุกเวลา 

การเรียนการสอนแบบออนไลน3มีความจำเปLนมากในป0จจุบัน เนื่องจากการเรียนรู> ในศตวรรษที่ 21 

ผู>เรียนจำเปLนต>องมีทักษะทางด>านการสื่อสาร การใช>คอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู>เทKาทันสื่อ เพ่ือ

สKงเสริมให>เกิดการเรียนรู>ตลอดชีวิต4 รวมทั้งในสถานการณ3ป0จจุบันมีการแพรKระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) โดยองค3การอนามัยโลกได>ประกาศ เปLนภาวะฉุกเฉินทางด>าน

สาธารณสุข ทำให>สถาบันการศึกษาไมKสามารถจัดการเรียนการสอนได>ตามปกติ หนึ่งในมาตรการเพื่อการควบคุม

การแพรKกระจายเชื้อ COVID-19 ภายใต>สถานการณ3ภาวะฉุกเฉิน ด>านสาธารณสุขนั้น ได>แกK วิธีการเว>นระยะหKาง

ทางสังคม (Social Distancing) เปLนการเว>นระยะหKางในการ ทำกิจกรรมตKางๆ ระหวKางบุคคล ทำให>เกิดกระแส

ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานและการศึกษา จำนวนมาก โดยในสKวนของการศึกษามีการปรับเปLน

รูปแบบการสอนออนไลน3 เพื่อให>นักศึกษาได>เรียนรู>ด>วย ตนเองอยKางตKอเนื่อง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค3เพื่อนำ
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ประสบการณ3ของคณะอาจารย3ซึ่งเปLนผู>สอนใน สถาบันการศึกษา ที่ได>ปรับบทบาทการสอนตามผลกระทบจาก
สถานการณ3การแพรKระบาดของโรคติดเชื ้อ COVID-19 เข>าสู Kระบบการสอนห>องเรียนออนไลน3ในประเด็น
องค3ประกอบ รูปแบบ และการประยุกต3ใช>การ เรียนการสอนแบบออนไลน3 เพื่อเตรียมความพร>อมสำหรับผู>สอน 
และพัฒนาผลลัพธ3การเรียนรู> (Learning Outcomes) ของผู>เรียนให>เปLนไปตามวัตถุประสงค3ของการเรียนรู>ตKอไป 
กลุPมเปnาหมายผู&เข&ารPวมโครงการ  
          อาจารย3และเจ>าหน>าท่ีคณะศิลปกรรมและสถาป0ตยกรรมศาสตร3 จำนวน 20 คน ประกอบด>วย 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรสถาป0ตยกรรม 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรสถาป0ตยกรรมภายใน 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรทัศนศิลปö 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรออกแบบส่ือสาร 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรออกแบบแฟช่ัน ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรเซรามิก 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ3 
          อาจารย3ประจำหลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร>างสรรค3 

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

รูปแบบการสอนออนไลนTท่ีอาจารยTในหลักสูตรใช&ในการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน3ที่คณะและหลักสูตรเปLนรูปแบบที่การผสมผสานหลายรูปแบบขึ้นกับ

วัตถุประสงค3ในการจัดการเรียนการสอนในแตKละรายวิชาและหัวอข>อเรื่องในการการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
ระบบที่ทางหลักสูตรเลือกใช>มากที่สุด ได>แกK Zoom meeting, Facebook โดยการสตรีมมิ่งผKาน  OBS studio 
streaming, Google classroom, โปรแกรม Loom, โปรแกรม Quizz   เพราะเปLนชKองทางที ่ เข >าถ ึงง Kาย 
สามารถแชร3ไฟล3งาน ไฟล3เอกสารประกอบการสอน แชร3คลิปวีดิโอในการจัดการเรียนการสอนตKางๆ ให>ทุกคน
ดาวน3โหลดได> พร>อมมีรวมรวบไฟล3งานที่ได>รับมอบหมายอยKางเปLนระเบียบ มีระบบการแจ>งเตือนกKอนหมดเวลา
สKงงานอยKางชัดเจน ตKอมามีการใช> Microsoft team เพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบมีความเสถียร และเปLนรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยจัดซื้อ มีการอบรมให>อาจารย3ทั้งคณะฯได>มีทักษะการใช>โปรแกรม และใช> Google classroom, 
Google Meet ในการสอนนักศึกษามากขึ้นเนื ่องจากเปLนระบบที่ใช>ได>งKาย ระบบที่อาจารย3ใช>น>อยลง คือ
โปรแกรม Zoom เนื่องจากมีการจำกัดเวลา และระบบไมKเสถียร สKวนโปรแกรม Loom น>อยลง เพราะการเรียน
การสอนที่ใช>ระบบนี้ เปLนการสื่อสารทางเดียว ไมKเปLน Face to Face ไมKสามารถกำกับและติดตามผู>เรียนในการ
เข>าเรียนได>อยKางแท>จริง 

การวางแผนการเตรียมการสอนออนไลนT การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธTการสอน 
อาจารย3ในคณะฯได>มีการเตรียมการสอนออนไลน3ทันทีท่ีเกิดภาวะการระบาด ได>ให>นักศึกษากลับบ>านทุกคน และ
ดำเนินการประชุมอาจารย3เปLนการดKวนเพ่ือออกแบบการสอน กลยุทธ3การสอน ซ่ึงแบKงเปLน 3 ระยะดังน้ี 
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ระยะเตรียม 

  อาจารย3เตรียมความรู>เกี ่ยวกับรูปแบบออนไลน3ที ่จะใช>สอน วิธีการใช> เลือกให>เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนเองในการใช> IT 

   เตรียมความพร>อมของนักศึกษาในการเรียนแบบออนไลน3โดยแจ>งข>อมูลให>นักศึกษาได>ทราบ นัด

หมายเวลากับนักศึกษา ในกลุKม Line, Facebook กลุKมปûด , กิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอนนั้นและ

การประเมินผล 

  เตรียมเน้ือหาการสอนในรูปแบบ PowerPoint, pdf, วีดีโอ 

    เตรียมแบบฝ†กหัดภายหลังการเรียน 

  เตรียมข>อสอบท่ีสอดคล>องกับวัตถุประสงค3ในรายวิชา ท่ีเปLนลักษณะการนำไปใช> และสามารถใช>

สอบในรูปแบบข>อสอบออนไลน3 Google form 

ขณะสอน 

 เร่ิมสอนตามเวลา ให>นักศึกษารายงานตัว บอกรหัสเพ่ือเปLนการเช็คช่ือ 

 สอนตามเวลา ไมKยาวมากเปLนการส้ินเปลืองอินเตอร3เน็ตนักศึกษา 

 ติดตามการสอนออนไลน3โดยใช>ชKองทางการส่ือสารอ่ืนชKวยโดยเลือกชKองทางท่ีเข>าถึงได>งKาย เชKน 

Line chat เพ่ือให>ผู>เรียนสามารถปรึกษาผู>สอนได>ตลอดเวลา 

 ใช>การต้ังคำถามแทนการบรรยายอาจมีเกมส3 หรือ วิดิโอ แทรกเพ่ือสKงเสริมการทำความเข>าใจ 

 สอนผKานโปรแกรม Facebook live (นำเสนอผKานโปรแกรม OBS+ScreenStream) เปLนการสอน

แบบ real time และนำเสนอข้ึนหน>าจอเพ่ือให>ผู>เรียนและผู>สอนมีการ Reflection ตKอกัน

ตลอดเวลา เปLนการเรียนผKานออนไลน3แบบ Active learning ผู>สอนจะมีการกระตุ>นพูดคุยถามตอบ

ขณะสอนตลอดเวลา มีเพลงให>กำลังใจ 

 ขณะสอนจะทำการบันทึกไฟล3การสอนเผ่ือมีนักศึกษาต>องการทบทวนซ้ำ 

 ขณะสอนจะมีการซักถาม หรือต้ังข>อคำถามชวนตอบ และมีการให>คะแนน 

 ให>รางวัลชมเชยทุกคร้ังท่ีนักศึกษามีวินัยในการเรียน เพ่ือเปLนแรงจูงใจในการเรียน 

ระยะประเมินผล 
 สอบในรูปแบบข>อสอบออนไลน3 Google form 

 แจ>งเวลาในการสอบวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ระบบท่ีใช>ในการสอบ การเตรียมความพร>อม

อินเตอร3เน็ต 

 การทำข>อสอบเพ่ือทดสอบความเข>าใจของผู>เรียนตลอดการสอน 

 มีระบบการทดสอบ Online ให>นักศึกษาทบทวนอยูKเสมอ 

 การประเมินผลการเรียนในลักษณะการมอบหมายงานลKวงหน>าและจากการทดสอบยKอยในระบบ

การสอบออนไลน3 
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 ติดตามการสอนออนไลน3โดยใช>ชKองทางการส่ือสารอ่ืนชKวยโดยเลือกชKองทางท่ีเข>าถึงได>งKาย เชKน 

Line chat เพ่ือให>ผู>เรียนสามารถปรึกษาผู>สอนได>ตลอดเวลา ท้ังกKอนช่ัวโมงเรียน ขณะเรียนแบบ

สอนสดและหลังช่ัวโมงเรียน 

7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตPาง ๆ ได&แกP เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปMนแบบอยPางท่ีดี

ให&กับหนPวยงานตPาง ๆ ฯลฯ) 
ผู>สอนสามารถนำเสนอส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน3ได>อยKางมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู>เข>าชม

และมีตัวชีวัดในการชมท่ีเช่ือถือได> สามารถเปLนแบบอยKางในการผลิตส่ือหรือการบูรณาการให>กับหนKวยงานตKางๆ 

ในการสร>างสรรค3ส่ือออนไลน3ในลักษณะอ่ืนๆ 

 - นักศึกษาสามารถใช>งานโปรแกรมได> โดยมีการสอบถามเพิ่มเติมเล็กน>อยในเรื่องที่นอกเหนือจากคลิป

วิดีโอ 

 - นักศึกษาสามารถกลับมาดูย>อนหลังได> เม่ือไมKสามารถเข>าเรียนได>ตามเวลา 

 - ไมKมีข>อร>องเรียนเรื่องระดับคะแนน เนื่องจากนักศึกษาสามารถติดตามการสKงงาน และสอบถามข>อ

สงสัยท่ีมีตKอระดับคะแนนได> 

 - ข>อสอบออนไลน3 ทำให>สามารถสรุปคะแนนได>อยKางรวดเร็ว ชKวยให>การทำระดับคะแนนได>ไวข้ึน 

8.ปlจจัยความสำเร็จ (สรุปเปMนข&อๆ) 
     1.การใช>ส่ือสามารถชKวยแก>ป0ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนออนไลน3บางอยKางได> 

     2.การปรับเปล่ียนแนวทางในการเรียนการสอน ชKวยให>สKงเสริมผลการเรียนรู>ในด>านใหมKๆ 

     3.การเปûดเผยระดับคะแนนเปLนการชKวยตรวจสอบความถูกต>องของระดับคะแนนได>อีกทางหน่ึง 

     4.เน้ือหาท่ีสอนผKานส่ือออนไลน3สามารถเข>าถึงผู>คนได>งKาย ไมKนKาเบ่ือ  

     5.มีตัวช้ีวัดการเข>าชมท่ีชัดเจน 

     6.ลดต>นทุน หรือคKาใช>จKายในการผลิตผKาน YouTube ท่ีเปLนส่ือออนไลน3มาตรฐานสากล 

     7.ผู>ผลิตส่ือสามารถสร>างรายได>จากการผลิตส่ือผKาน YouTube ซ่ึงถือวKาเปLนส่ิงท่ีสามารถเข>ามาสนับสนุนให>

ผู>ผลิตได>สร>างรายได>และสามารถนำมาพัฒนาการสร>างสรรค3ส่ือของตนเองตKอไป 

9.ปlญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตPอไป 
      1.ต>องใช>เวลา และทำส่ือการสอนแตKละสKวนเพ่ิมข้ึนกวKาเดิม 

       2.นักศึกษาเร่ิมไมKเห็นความสำคัญของการเข>าเรียนตามเวลา 

       3.การสKงงานออนไลน3ด>วย Google Classroom ไมKสามารถปûดการสKงงานได> 

       4.การเปûดเผยคะแนนทำให>นักศึกษาบางคน เม่ือพอใจกับระดับคะแนนแล>ว ไมKคิดจะสKงงานให>ครบ 
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การประชุม KM 
เร่ือง    ทักษะความท&าทายในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือนำเสนอผลงานบนส่ือดิจิทัล 
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ตัวอยPางส่ือสารการนำเสนอผลงานบนส่ือดิจิทัล 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการสอนออนไลน- ยุค “New normal” ที่ส>งผลต>อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

1. เจ&าของผลงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร3 , คณะวิศวกรรมศาสตร3 และคณะวิทยาศาสตร3ฯ 

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ลำปาง  

3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ดBานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดBานการวิจัย 

   o  ดBานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
       ประเด็นท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช&ในการสอนออนไลนN  

  1.1 ข้ันตอนการเตรียมการสอน 

      1.2 ข้ันตอนขณะทำการสอน 

      1.3 ข้ันตอนการประเมินผล 

    1) อาจารย3ผูBสอนตBองมีความรูB มีทักษะท่ีดี และความพรBอม และอัพเดตความรูBใหมWในการใชBเคร่ืองมือใน

การสอนออนไลน3เสมอ และมีการถWายทอดเทคนิคและวิธีการใชBเคร่ืองมือใหBนักศึกษาไดBทราบและนำไปปฏิบัติ

กWอนทำการเรียนการสอน  

2) มีการจัดทำ Course Syllabus แจBงใหBนักศึกษาทราบและมีการสWงไฟล3หรือเนื้อหาที่จะใชBสอนใหB

นักศึกษาทราบกWอนทำการสอนเพ่ือใหBนักศึกษาไดBศึกษากWอนเรียน 

          3)  มีการเตรียมรายช่ือนักศึกษาเพ่ือเรียกถามคำถามระหวWางการเรียนการสอน เพ่ือปgองกันใหBนักศึกษา

ต่ืนตัว ต้ังใจฟhง และเตรียมความพรBอมอยูWเสมอ  

 4) มีการมอบหมายใหBทำแบบฝkกหัด หรือ quiz ทBายบททุกคาบ เพ่ือวัดความรูB ความเขBาใจของผูBเรียน

และทำใหBผูBเรียนต้ังใจฟhง มีสมาธิกับการเรียน เน่ืองจากกลัวท่ีจะทำแบบฝkกหัดไมWไดB 

5)  มีการนำคลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนรูBตWางๆ มาใหBนักศึกาไดBศึกษา รวมไปถึงการสาธิตตWางๆ เพื่อใหB

นักศึกษานำไปปรับใชBในการทำงานท่ีไดBรับมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุWม 

 6)  ในลักษณะวิชาท่ีเปrนเชิงปฏิบัติมีการมอบหมายใหBนักศึกษาสWงงานเปrนคลิปวิดีโอ หรือเปrนไฟล3งาน 

 7)  การวัดผลประเมินผลจะเนBนในลักษณะการทำขBอสอบแบบอัตนัยหรือการบรรยาย เนBนการวัดความรูB

ความเขBาใจ นำความรูBมาปรับใชB มากกวWาการทWองจำ รวมไปถึงการทำคลิปวิดีโอหรือสื่อสำหรับรายวิชาที่ตBองลง

มือปฏิบัติตามข้ันตอน/ทฤษฎี 

 8) มีการนำแบบฝkกหัดหรือขBอสอบที่ไคยใหBนักศึกษาทำ มาปนหรือมาคละกับขBอสอบที่จะใชBทดสอบ

กลางภาคหรือปลายภาคดBวย 

 9) เพิ่มสัดสWวนการทำแบบฝkกหัด การบBาน หรือสั่งรายงาน/โครงงาน มากวWาการทดสอบ เนื่องจากการ

สอบออนไลน3ยากท่ีจะควบคุม อาจทำใหBนักศึกษาสามารถสอบถามกันไดB 
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 สรุป การสอนออนไลน3จะสำเร็จไดBจะตBองมีความพรBอมทั้งผูBสอนและผูBเรียน มีความรูB และทักษะในการ

ใชBเครื่องมือ และสื่ออนไลน3 รวมถึงเทคนิคการสอน/วิธีการสอนที่จะกระตุBนใหBผูBเรียนมีความสนใจและมีสWวนรWวม

ในการเรียนอยูWตลอดเวลา รูBจักบริบทของผูBเรียน รายวิชา และสภาพแวดลBอม เพื่อหาแนวทางที่ดีในการจัดการ

เรียนการสอนใหBประสบผลสำเร็จ  

ประเด็นท่ี 2 ปOจจัยของความสำเร็จในการใช&เคร่ืองมือในการสอนออนไลนN 
1) ผูBสอนตBองมีทักษะที่ดีในการใชBเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวขBองกับการเรียนการสอน มีการ

พัฒนาตัวเองในเรื่องการใชBเทคโนโลยีอยWางตWอเนื่อง เพื่อใหBบรรลุวัตถุประสงค3การเรียนการสอนมีความสามารถ

ในการถWายทอดไดBอยWางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกBไขปhญหาไดBเม่ือเกิดปhญหาข้ึน 

2) ผูBสอนตBองมีการวัดผลประเมินผลของผูBเรียนอยูWเสมอ เพ่ือวัดความรูBความเขBาใจ 

3) ผูBเรียนตBองมีความตั้งใจใฝ|เรียนรูB มีวินัย มีความซื่อสัตย3 และมีการศึกษาหาความรูBเพิ่มเติมควบคูW       

ไปกับการเรียนการสอนใน class ดBวย 

สรุป ปhจจัยของความสำเร็จในการใชBเครื่องมือในการสอนออนไลน3 สิ่งที่สำคัญที่สุดผูBสอนตBองมีความรูB 

ความเขBาใจ และความเช่ียวชาญในการใชBส่ือเทคโนโลยี หรือโปรแกรมตWางๆ เพ่ือใชBในการสอนออนไลน3และมีการ

พัฒนาความรูBอยWางตWอเน่ือง เพ่ือใหBบรรลุวัตุประสงค3ในการสอน 

ประเด็นท่ี 3 ปOญหา อุปสรรค ข&อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1) ระบบสัญญาอินเตอร3เน็ตไมWเสถียรหรือระบบขัดขBอง ทำใหBการเรียนการสอนขัดขBอง ไมWราบร่ืน 

สามารถแกBไขไดBโดยการอัพโหลดเอกสารที่ใชBในการสอนทั้งหมดเขBาไปกWอน ซึ่งสามารถใหBนักศึกษาดำเนินการ

แชร3ไฟล3ใหBไดB และควรเตรียมอุปกรณ3สำรองในการสอนกรณ3 อุปกรณ3หลักมีปhญหาเชWน มือถือ ไอแพด เปrนตBน 

และควรมีการเป�ดอบรมแกWอาจารย3ผูBสอนเพ่ือเพ่ิมความรูBเก่ียวกับการใชBส่ือออนไลน3ในการจัดการเรียนการสอน 

2) นักศึกษาบางรายไมWมีอุปกรณ3ที่ใชBในการเรียนออนไลน3หรือมีไมWเพียงพอ มีขBอเสนอแนะคืออาจจะ

มอบหมายใหBนักศึกษาทำงานเปrนคู W หรือเปrนกลุ Wม และเสอนใหBหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยควรมีบริการ

คอมพิวเตอร3สำหรับนักศึกษากลุWมน้ี 

3) มีการใชBโปรแกรมที่ไมWถูกลิขสิทธิ์ซึ่งทำใหBการเรียนการสอนไมWคWอยมีประสิทธิภาพ หากมีการตรวจพบ

อาจเกิดความเสียหายไดB ควรเลือกใชBโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 

สรุป  ปhญหา อุปสรรค สWวนใหญWที่พบเจอในการเรียนการสอนออนไลน3คือ อุปกรณ3การเรียนการสอน

ออนไลน3ที่เพียงพอและไมWมีความพรBอม และระบบสัญญาอินเตอร3เน็ตไมWเสถียรหรือระบบขัดขBอง ทำใหBการเรียน

การสอนขัดขBอง มีแนวทางในการพัฒนาคือขอสนับสนุนอุปกรณ3ที่ใชBในการเรียนออนไลน3ใหBกับนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยใหBกับนักศึกษาบางรายท่ีไมWพรBอม 

5. ความเปWนมา (ปOญหา วัตถุประสงคN เปYาหมาย) 
 การจัดการความรูB  (Knowledge Management, KM) คือการรวบรวมองค3ความรูBที่มีอยูWงในองค3กรซ่ึง

กระจัดกระจายอยูWในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหBเปrนระบบเพื่อใหBทุกคนในองค3กรสามารถเขBาถึงความรูB

และพัฒนาตนเองใหBเปrนผูBรูB รวมท้ังปฏิบัติงานไดBอยWางมีประสิทธิภาพ อันจะสWงผลใหBองค3กรมีประสิทธิภาพ อันจะ

สWงผลใหBองค3กรมีความสามารถในเชิงแขWงขันสูงสุดสำหรับ (สำนักงาน กพร.,2557) หรือเรียกไดBวWาเปrนกลไกท่ี

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

54



สำคัญประการหนึ่งที่ทำใหBองค3กรสามารถรวบรวม วิเคราะห3 และสังเคราะห3 ความรูBที่เกิดขึ้น และสะสมอยูWใน
องค3กรเพื่อแพรWกระจายความรูBดังกลWาวไปใชBในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค3กรอยWางตWอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ความรูBมี 2 ประเภท คือ 1) ความรูBที่ฝhงอยูWในคน (Tacit Knowledge) เปrนความรูBที่ไดBจาก
ประสบการณ3 พรสวรรค3หรือสัญชาติญาณของแตWละบุคคลในการทำความเขBาใจในสิ่งตWาง ๆ เปrนความรูBที่ไมW
สามารถถWายทอดออกมาเปrนคำพูดหรือลายลักษณ3อักษรไดBโดยงWาย เชWน ทักษะในการทำงาน งานฝãมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห3 บางครั้ง จึงเรียกวWาเปrนความรูBแบบนามธรรม 2) ความรูBที่ชัดแจBง (Explicit Knowledge) เปrน
ความรูBที่สามารถรวบรวม ถWายทอดไดB โดยผWานวิธีตWาง ๆ เชWน การบันทึกเปrนลายลักษณ3อักษร ทฤษฎี คูWมือตWาง ๆ 
และบางครั้งเรียกวWาเปrนความรูBแบบรูปธรรม นพ.วิจารณ3 พานิช ไดBระบุวWาการจัดการความรูBสามารถใชBเปrน
เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปgาหมายอยWางนBอย 4 ประการ ไดBแกW 1) บรรลุเปgาหมายของงาน 2) บรรลุเปgาหมายการ
พัฒนาคน 3) บรรลุเปgาหมายการพัฒนาองค3กรไปเปrนองค3กรเรียนรูB 4) บรรลุความเปrนชุมชน เปrนหมูWคณะ ความ
เอ้ืออาทรระหวWางกันในท่ีทำงาน 

การมีทักษะความรูB ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรในขององค3กรดBานการศึกษาจึงเปrนส่ิง
สำคัญและจำเปrนอยWางยิ่งในการพัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนการเรียนการสอนใหBมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการจึงเปrนสิ่งจำเปrนตWอสถาบันการศึกษา  เพื่อใหB
สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหBกับนักศึกษามากยิ่งขึ้นและมีการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต3ใชBในสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมปhจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอยWางรวดเร็ว  

ในปhจจุบันการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด -19 สWงผลตWอระบบการศึกษาเปrนอยWางมาก โควิด 19 มี
ผลกระทบทางการศึกษากับการศึกษาอยWางมาก เพราะเด็กนักเรียน นักศึกษา เม่ืออยูWรวมกันในสถานศึกษา   
สามารถเปrนแหลWงระบาดของไวรัสไดBเปrนอยWางดี เพราะบางรายอาจมีอาการนBอย หรือบางคนไมWมีอาการ แตW
สามารถนำเช้ือกระจายมาท่ีบBาน ใหBบุคคลในบBาน คุณพWอ คุณแมW ปู|ยWา ตา ยาย ซ่ึงสWวนใหญWจะเปrนผูBสูงอายุ จึงมี
ความเส่ียงสูง ในชWวงการระบาด เด็กนักเรียนนักศึกษาท่ัวโลก มากกวWา 1,500 ลBานคนตBองหยุดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน และมีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเปrนการสอนทางไกล เรียนท่ีบBาน ใชBเทคโนโลยีเขBามาชWวย 
หลายคนจะตBองปรับตัว กับระบบการเรียนการสอน เด็กนักเรียน นักศึกษาจะตBองปรับวิธีการเรียนการสอนมา
เปrนแบบออนไลน3มากข้ึน ระบบท่ีปรับเปล่ียนใหมW ยWอมมีท้ังขBอดีและขBอเสีย ท่ีตBองหาทางปรับปรุง และเลือกใน
แนวทางท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ีการเรียนออนไลน3น้ัน มีขBอจำกัดเร่ืองความพรBอมสWวนบุคคลมากมาย โดยเฉพาะใน
โรงเรียนท่ีอยูWตWางจังหวัดท่ีคุณครูก็ยังไมWมีความคุBนชินกับโปรแกรมตWาง ๆ นักเรียนก็ไมWมีอุปกรณ3 รวมถึงสัญญาณ
อินเทอร3เน็ตท่ีไมWดีนัก ทำใหBการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน3ไมWราบร่ืน ซ่ึงอาจสWงผลตWอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน นักศึกษาไดB 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ไดBมีประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอัน
เนื่องมาจากการแพรWระบาดของโรคไวสัสโคโรนา 2019 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ3แพรWระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ยังคงระบาดรุนแรงอยWางกวBางขวางในหลายพื ้นที ่และ
แพรWกระจายอยWางรวดเร็วในทั่วทุกภูมิภาค มหาวิทยาลัยจึงจัดใหBมีการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ ความความ
เหมาะสมของสถานการณ3การแพรWระบาด ตามบริบทของรายวิชา มีทั ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน3 
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(Online) การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (Onsite) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีท้ัง

แบบออนไลน3และในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหBพิจารณาตามความจำเปrน และความเหมาะสมและใหBเปrนไปตาม
มาตรการและแนวทางปgองกันการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวสัสโคโรนา 2019 อยWางเครWงครัด 
 จากสถานการณ3การแพรWระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวสัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการระบาดอยWางรุนแรง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ลำปาง ไดBเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน3 ไดBจัดกิจกรรมการจัดการความรู B KM เทคนิคการสอนออนไลน3 ยุค “New normal” ที ่สWงผลตWอ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื ่อเปrนแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน3ใน

สถานการณ3การแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

6. วัตถุประสงคN 
เพ่ือพัฒนารูปแบบ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน3 ยุค New Normal ท่ีสWงผลตWอ

ผลสัมฤทธ์ิตWอการเรียน 
7. เปYาหมาย 

 อาจารย3ผูBสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ลำปาง 

8.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช&ในการสอนออนไลนN 
  1.1 มีการใชBโปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรม RMUTL education ในการสอน

ออนไลน3 เพราะสามารถจัดการกับโปรแกรมไดBเปrนอยWางดี ไมWจำกัดเวลาในการสอน งWายตWอการใชBงานท้ังผูBสอน
และผูBเรียน สามารถบันทึกการสอนไดB นักศึกษาสามารถกลับมาทบทวนไดB กรณีสัญญาอินเตอร3เน็ตมีปhญหา
นักศึกษาก็สามารถกลับมาทำแบบทดสอบตWอจากเดิมไดBโดยไมWตBองเร่ิมทดสอบใหมW 

  1.2 มีการใชBแอพพลิเคช่ันส่ือสังคมออนไลน3 ไดBแกW Facebook, Line ท่ีนักศึกษาสWวนใหญWมี
บัญชีผูBใชBงานอยูWแลBว และมีความสะดวกรวดเร็วสำหรับนักศึกษา ซ่ึงมีการต้ังกลุWมรายวิชาอยูWแลBว ในการสอน
ออนไลน3 และการส่ังงาน รวมไปถึงการสWงงานท่ีไดBรับมอบหมายอีกชWองทางหน่ึง 

  1.3 มีการนำใชB แอพพลิเคช่ัน Youtube, Podcast ความรูBตWางๆ มาใชBเปrนเคร่ืองมือใหB
นักศึกษาไดBเรียนรูBผWานคลิปวิดีโอท่ีมีการสาธิตข้ันตอนตWางๆ หรือการปฏิบัติตWางๆ ทดแทนกรณีท่ีไมWสามารถไป
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีไดBเน่ืองจากการแพรWระบาดของโรคโควิด-19 

 2. วิธีการสอน 
  อาจารย3ผูBสอนสWวนใหญWใชBวิธีการสอนแบบผสมผสาน ดังน้ี 
  2.1 การสอนภาคทฤษฎีใชBการสอนแบบออนไลน3 100% โดยมีการแชร3ไฟล3เน้ือหาสำหรับการ

สอน ส่ือการสอนตWางๆ รวมไปถึงคลิปวิดีโอ Podcast ท่ีเปrนความรูBท่ีเก่ียวขBองกับรายวิชาท่ีสอน 
  2.2 การสอนภาคปฏิบัติหรือรายวิชาท่ีเปrนการปฏิบัติ กำหนดใหBนักศึกษาเขBามาปฏิบัติใน
หBองปฏิบัติการไดB สลับกลุWมเขBามาปฏิบัติ และเวBนระยะหWาง และปฏิบัติตามาตรการ D-M-H-T-T อยWางเครWงครัด  
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  2.3 กรณีมีรายวิชาท่ีเปrนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใหBทำการสอนภาคทฤษฎีท้ังหมดกWอนใน

ระหวWางรอสถานการณ3คล่ีคลาย เม่ือสถานการณ3มีแนวโนBมท่ีดีข้ึน ก็สามารถสอนภาคปฏิบัติไดBในหBองปฏิบัติการ

ไดB แตWยังคงปฏิบัติตามมาตรการอยWางเครWงครัด 

       4. กระบวนการสอน 
        4.1 ข้ันการเตรียมการสอน 

1)  นัดหมายนักศึกษา (เชWน ในกลุWม Line , Facebook หรือกลุWมป�ด ฯลฯ) 

                  2)  ผูBสอนตBองเตรียมความพรBอมในเน้ือหาสาระท่ีจะสอน รวมไปถึงส่ือตWางๆ และ

ติดต้ังโปรแกรมตWางๆ ใหBมีความพรBอมตWอการใชBงาน 

   3) สอนใหBนักศึกษาใชBงานโปรแกรมท่ีจะใชBสอนกWอนท่ีจะใชBในการเรียนการสอน 

   4) ช้ีแจBงคำอธิบายรายวิชา และCourse syllabus กWอนเร่ิมทำการสอนรายวิชาน้ันๆ 

                               5) สWงไฟล3ท่ีจะใชBสอน หรือแบบฝkกหัด หรือส่ือตWางๆ ท้ังหมดลงในโปรแกรมท่ีจะใชB

สอนกWอนทำการสอน 

   6) เตรียมอุปกรณ3สำรอง เชWน มือถือ ไอแพด กรณีเป�ดเหตุฉุกเฉินคอมพิวเตอร3ใชBงาน

ไมWไดB ไฟดับ หรือสัญญาณอินเตอร3เน็ตมีปhญหา 

   7) เตรียมรายช่ือนักศึกษาสำหรับเช็คการมาเรียนและเรียกตอบคำถาม 

   8) สรBาง ชWองทางการสWงงาน assignment สำหรับมอบหมายใหBนักศึกษาสWงงานหรือ

แบบฝkกหัด 

                     4.2  ข้ันขณะทำการสอน 

                               1) มีการตรวจสอบความรูBพ้ืนฐานของนักศึกษากWอนทำการสอน หรือมีการมอบหมาย

ใหBทำแบบทดสอบ Pre-test กWอนเร่ิมการเรียนการสอน 

   2) ระหวWางทำการสอนมีการเชิญชวนนักศึกษาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือลด

บรรยากาศท่ีตึงเครียด 

   3) ระหวWางทำการสอนมีการถามคำถามใหBนักศึกษาตอบเปrนระยะๆ 

   4) ใหBนักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญในเน้ือหารายวิชาท่ีไดBเรียน และมีการอภิปรายผล 

รWวมกันกับเพ่ือนในหBอง   

   5) มอบหมายงานจัดทำคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวขBองกับเน้ือหาการสอน เพ่ือเปrนการเก็บ

คะแนนทดแทนการทำงานใน paper เชWน คลิปการพูดภาษาอังกฤษ 

   6) การสาธิตการปฏิบัติผWานโปรแกรมตWางๆในคอมพิวเตอร3 

   7) ใหBนักศึกษาศึกษาผWาน Podcast เน้ือหาท่ีมีความรูBและสอดแทรกความสนุกสนานท่ี

เก่ียวขBองกับเน้ือหาการเรียน และใหBนักศึกษาแบWงกลุWมการเรียนประมาณ 2-3 คน/กลุWม  เพ่ือทำ Case study 

   8) มีการใหBนักศึกษาเฉลยแบบฝkกหัด/การบBานในหBองเรียนใหBเพ่ือนทราบเพ่ือทดสอบ

ความเขBาใจและทำความเขBาใจไปพรBอมๆกัน 
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   9) มีการใหBนักศึกษาฝkกปฏิบัติตามข้ันตอนดBวยตนเองในรายวิชาท่ีเปrนรายวิชาปฏิบัติ

และทำการสWงงานดBวยวิธีการแคปหนBาจอหรือทำเปrนคลิปวิดีโอ 

  4.3 ข้ันการประเมินผล 

         1) แจBงชWองทาง  วิธีการสWงงาน การตรวจงาน วิธีการทำแบบทดสอบ  วิธีการทดสอบ  

 2) มีการประเมินผลการสอนในชWวง 2 สัปดาห3แรก เพ่ือรับฟhงความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน3 เพ่ือใหBผูBสอนสามารถปรับปรุงการสอนใหBดีย่ิงข้ึน 

 3) นักศึกษาอัพโหลดไฟล3งานหรือแบบฝkกหัดไปดำเนินการ และสWงงานเปrนไฟล3งาน 

รูปแบบตWางๆ ในโปรแกรม MS Teams ในชWอง assignment หรือ หนBาโพส หรือชWองแชท หรือแอพลิเคช่ันอ่ืนๆ

เชWน Facebook Line กลุWมรายวิชา  

 4) มีการทำแบบฝkกหัด ทBายคาบทุกคาบเพ่ือทดสอบความเขBาใจ  

 5) มีการทำ Quizz หลังจากจบเน้ือหาน้ันๆ หรือรายวิชาน้ันๆ เพ่ือทดสอบความเขBาใจ 

 6) สำหรับการทำแบบทดสอบ หรือ Quizz โดยใชB Google form หรือ ระบบ 

education ของมหาวิทยาลัย ในการทำแบบทดสอบออนไลน3และมีการ Random ขBอสอบ เพ่ือปgองกันนักศึกษา 

Copy กัน โดยใหBนักศึกษาเป�ดกลBองในขณะทำขBอสอบ ผWานโปรแกรม MS Teams 

 7) มีการสุWมแบบทดสอบ หรือแบบฝkกหัด ท่ีเคยใหBนักศึกษาทำในระหวWางการเรียนการ

สอนมาวัดและประเมินผลอีกคร้ังในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค   

 8) มีการมอบหมายงานและนำเสนอผลงานเปrนกลุWมผWานระบบออนไลน3 เชWน MS 

Power point หรือ ส่ือตWางๆ  

   9) มีการตรวจสอบคะแนนเก็บของนักศึกษาใหBตรงกับ มคอ.3 

 10) มีการมอบหมายใหBนักศึกษา ศึกษา คBนควBา เพ่ิมเติม ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนมาชWวย

ในการทำแบบฝkกหัด แบบทดสอบ หรืองานท่ีไดBรับมอบหมายตWางๆ  

   11) เนBนในลักษณะการทำขBอสอบแบบอัตนัยหรือการบรรยาย เนBนการวัดความรูBความ

เขBาใจ นำความรูBมาปรับใชB มากกวWาการทWองจำหรือขBอสอบปรนัย รวมไปถึงการทำคลิปวิดีโอหรือสื่อสำหรับ

รายวิชาท่ีตBองลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน/ทฤษฎี 

7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต̀าง ๆ ได&แก̀ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปWนแบบอย̀างท่ีดี

ให&กับหน̀วยงานต̀าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงคุณภาพ    

 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน3 

 7.2  เชิงปริมาณ    

  รูปแบบ และโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน3 

8. ปOจจัยความสำเร็จ (สรุปเปWนข&อๆ) 

1) ผูBสอนตBองมีทักษะที่ดีในการใชBเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวขBองกับการเรียนการสอน มีการ

พัฒนาตัวเองในเร่ืองการใชBเทคโนโลยีอยWางตWอเน่ือง  
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2) ผูBสอนตBองมีความสามารถในการถWายทอดไดBอยWางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกBไขปhญหาไดBเมื่อเกิด
ปhญหาข้ึน 

2) ผูBสอนตBองมีการวัดผลประเมินผลของผูBเรียนอยูWเสมอ เพ่ือวัดความรูBความเขBาใจของผูBเรียน 
3) ผูBเรียนตBองมีความตั้งใจใฝ|เรียนรูB มีวินัย มีความซื่อสัตย3 และมีการศึกษาหาความรูBเพิ่มเติมควบคูWไป

กับการเรียนการสอนใน class ดBวย 
 4) การสรBางกระบวนในการเรียนการสอนท่ียืดหยุWน ไมWใหBเกิดภาวะความเครียดท้ังผูBสอนและผูBเรียน การ
สรBางเน้ือหาท่ีเชWน ผูBสอนมีคลิปบรรยายเน้ือหาท่ีสำคัญใหBนักศึกษาเขBาไปฟhงซ้ำหรือทบทวน การมอบหมายงานท่ี
เหมาะสม เปrนตBน 
 5) มีการปรับ และอัพเดตการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ใหBมีความเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีเรียน 
สภาพแวดลBอมการเรียนในหBองเรียนออนไลน3 และผูBเรียน 
 6) ความพรBอมอุปกรณ3อิเล็กทรอนิกส3ท่ีใชBในการเรียนการสอน  สัญญาณอินเตอร3เน็ต และส่ือสารสอน 
9. ปOญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต̀อไป 
 นักศึกษาบางรายไมWมีความพรBอม และความรูB ของอุปกรณ3และโปรแกรมตWางๆในการเรียนออนไลน3 รวม
ไปถึงสัญญาณอินเตอร3เน็ต อาจสWงผลตWอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดB ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรใหBความสำคัญ และใหB
การสนับสนุนหรือแนวทางในการเรียนออนไลน3สำหรับนักศึกษา 

ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู&  วันท่ี  19  พฤษภาคม  2565 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน3 และออนไซต3 ป8การศึกษา 2564 

 
 

1. เจ&าของผลงาน คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร- และคณะ

วิศวกรรมศาสตร-   

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา เชียงราย 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ þ  ดAานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดAานการวิจัย 

   o  ดAานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน- และออนไซต- ปMการศึกษา 2564 

5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ทักษะดAานความรูA ความสามารถ และองค-ความรูAในการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา 

เปUนสิ่งจำเปUนตXอการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อใหAเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และบัณฑิตที่จบ

การศึกษาเปUนบัณฑิตที่พึงประสงค-ตามความตAองการของสถานประกอบการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน

การจัดการศึกษา จึงเปUนสิ่งจำเปUนตXอสถาบันการศึกษา  เพื่อใหAสถาบันการศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาใหA

ทันตXอสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมป\จจุบัน และอนาคต 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา  เปUนสถานศึกษาใหAความรูAดAานวิชาการ และวิชาชีพแกX

นักศึกษา เป]ดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี  มุXงเนAนใหAนักศึกษามี

ความรอบรูA มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต-ใชAไดAอยXางเหมาะสมและ

ตอบสนองปณิธานมหาวิทยาลัยฯ ที่วXา “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  และ  มทร.ลAานนา เชียงราย เปUนหนXวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา  ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปUนสXวนสนับสนุนการจัดการเรียการสอน

แกXสายวิชาการ  เพื่อใหAการดำเนินงานดAานการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิต

ท่ีตรงตามความตAองการของสถานประกอบการณ- ท้ังน้ีคณะกรรมการการจัดการความรูA ดAสนบริหารจัดการ มทร.

ลAานนา เชียงราย จึงไดAจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร-และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปUนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานใหAดีข้ึน  

และเกิดนวัตกรรมใหมXในกระบวนการทำงาน 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 จากการเก็บขAอมูลตัวอยXางจากอาจารย-ผู AสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา เชียงราย 

จำนวนทั้งหมด 32 แบบสอบถาม โดยเปUนรายวิชาดAานทฤษฎี  จำนวน  22 แบบสอบถาม รายวิชาดAานปฏิบัติ  
จำนวน  1 แบบสอบถาม และรายวิชาดAานทฤษฎีและปฏิบัติ  จำนวน  9 แบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายวิชา
จำแนกตามลักษณะรายวิชา ไดAขAอมูลดังน้ี 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรAอยละจำแนกตามลักษณะรายวิชา 
 

ลักษณะรายวิชา จำนวนกลุYม
ตัวอยYาง 

ร&อยละ 

1. ภาษา 3 9.3 
2. สังคมและมนุษย-/บูรณาการ 4 12.5 
3. วิทยาศาสตร- 7 21.9 
4. คำนวณ 7 21.9 
5. งานชXาง 11 34.4 

รวม 32 100.0 
 
เพื่อประเมินคูXมือ/วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน-ยุค New Normal  ไดAสำรวจขAอมูลจาก

อาจารย-ผูAสอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในปMการศึกษาท่ีผXานมา  5 ประเด็นดังน้ี 
1. วิธีการสอน 
2. โปรแกรม เคร่ืองมือ อุปกรณ-ท่ีเลือกใชAในการสอน และการส่ือสาร  
1. การวางแผนเตรียมการสอนออนไลน- 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูAออนไลน-/ออนไซต- 
3. การวัดและประเมินผล 
โดยแตXละประเด็นมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. วิธีการสอน 
 จากขAอมูลตัวอยXางพบวXาอาจารย-สXวนใหญXเลือกวิธีการสอนแบบผสมผสานระหวXางออนไลน-และออน
ไซต- ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 สัดสXวนการสอนแบบออนไลด-/ออนไซต- 
 
 จากภาพท่ี 1 พบวXาอาจารย-สXวนใหญXแบXงสัดสXวนระหวXางออนไลน-และออนไซต-พอๆ กัน น่ันคือ สัดสXวน

เปUน 40/60 คิดเปUนรAอยละ 28.10 รองลงมาคือ 60/40 และ 50/50 คิดเปUนรAอยละ 18.80 

   

สัดสYวน (ออนไลนQ/ออนไซตQ) รายวิชา 
100/0 1. รายงานทางการเงินและการวิเคราะห- 

2. เคมีสำหรับวิศวกร 

3. Life and Social Skills 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

5. การวางแผนภาษีอากร 

80/20 1. การบริหารตAนทุนเชิงกลยุทธ- 

70/30 1. เคมีสำหรับวิศวกร, ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 

2. เคมี4, นวัตกรรมและเทคโนโลยีและโครงงานเตรียม

วิศวกรรม2 

 

60/40 1. การบัญชีช้ันสูง 1 

2. ฟ]สิกส- 2 สำหรับวิศวกร 

3. ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

5. (อ.หฤทัยรัตน- จันตÇะคาด) 

6. การควบคุมในงานอุตสหกรรม 

50/50 1. ศิลปการใชAชีวิต 
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2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

3. การบริหารจัดการระบบ 

4. วัสดุวิศวกรรม 

5. การควบคุมคุณภาพ 

6. การวางแผนและควบคุมการผลิต 

40/60 1. FUNSC202 

2. เคมีสำหรับวิศวกร 

3. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

4. การใชAโปรแกรมสำหรับเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

5. การบัญชีช้ันสูง2 

6. ENGIE 129 (เคร่ืองมือกลอัตโนมัติ) 

7. การจัดการโซXอุปทานเชิงนิเวศน- 

8. ENDEE108 Electrical Machines 1 

9. (ผศ.ดร.ศิระพงศ- ลือชัย) 

20/80 1. การบัญชีตAนทุน 

10/90 1. เคมี 4 

2. Intestinal Plant Design  

 

วิเคราะห-วิธีการสอนและรายวิชาท่ีเลือกสัดสXวนออนไลน- 

รายวิชาท่ีเลือกรูปแบบการสอนในสัดสXวนออนไลน-สูงในระดับรAอยละ 80 – 100 อาจเน่ืองมาจากกลุXม

ผูAเรียนหลายกลุXม หลายสาขา ดังน้ันอาจมีโอกาสแพรXกระจาย covid-19 สูง จึงทำใหAนัดหมายเรียนออนไลน-

สะดวกกวXา ลักษณะรายวิชาเปUนแบบบรรยาย กรณีศึกษา หรือเชิงหลักการ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนใหAอยูXใน

รูปแบบของออนไลน-ไดAคลXองตัวกวXาในลักษณะรายวิชาแบบอ่ืน และสามารถเรียนรูAเน้ือหารายวิชาไดAจากสถานท่ี

ท่ีนักศึกษาอยูXไดAโดยตรง ในกรณีท่ีอยูXในชXวงของการฝîกงานในสถานประกอบการ หรืออ่ืน ๆ  

รายวิชาท่ีเลือกรูปแบบการสอนในสัดสXวนออนไลน-ระดับรAอยละ 40 - 70  เปUนสXวนของการฝîกทักษะท่ี

จำเปUนตAองออนไซต-แตXเน่ืองจากมีนักศึกษามีความเส่ียงติดเช้ือมาเปUนระยะจึงจำเปUนตAองเรียนออนไลน-ตาม

สถานการณ-เปUนชXวงๆ  รวมถึงการประเมินผลตAองการความโปรXงใส ซ่ึงในกิจกรรมออนไลน-ไมXสามารถสังเกตุ

พฤติกรรมผิดปกติไดA จึงจัดใหAมีการออนไซต-เพ่ิมเติม   

รายวิชาท่ีเลือกรูปแบบการสอนในสัดสXวนออนไลน-ระดับรAอยละ 10 - 20  เปUนนักศึกษากลุXมเล็ก และ

สามารถควบคุมการเรียนการสอนภายใตAมาตรการปïองกันการติดเช้ือโควิด-19 ไดA  หรือเปUนนักศึกษาระดับปวช. 

ไมXมีสมาธิในการเรียนออนไลน-ในชXวงเวลาตXอเน่ืองยาวนาน 
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จุดเดYน/ข&อดี ท่ีเลือกใช&การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนQ 

- ปïองกันการระบาดโรคติดเช้ือโควิด 19 และลดความเส่ียงในการแพรXกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 

- สามารถอัดวิดีโอหรือคลิปวิดีโอไวAใหAนักศึกษาทบทวนหลังเรียน  

- ผูAเรียนและผูAสอนไดAมีปฏิสัมพันธ-โดยตรงตXอกันแบบเรียลไทม-ในขณะทำการสอน เมื่อผูAเรียนสงสัย

สามารถสอบถามขAอสงสัยไดAทันที รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนและเลือกใชAสื่ออื่นๆ 

ผสมในการสอนเพ่ือสรAางความเขAาใจเพ่ิมข้ึนของผูAเรียน 

- ผูAเรียนสามารถเลือกสถานท่ี ในการเรียนท่ีนักศึกษารูAสึกสะดวกและมีสมาธิในการเรียน 

ปMญหาและอุปสรรคของวิธีการสอนออนไลนQ  

 - การสอนแบบออนไลน-สXงผลใหAผูAเรียนอาจไมXเขAาใจในบทเรียนท่ีผูAสอนกำลังทำการบรรยายอยูXใน

หAองเรียนออนไลน-  และนักศึกษาไมXสามารถตอบคำถามไดAเต็มประสิทธิภาพ 

 - ระบบอินเตอร-เน็ตมีป\ญหาของท้ังอาจารย-และนักศึกษา  

 - อาจารย-และนักศึกษาขาดแคลนส่ือ/อุปกรณ-ในการเรียนออนไลน- บางคร้ังเกิดป\ญหาทางเทคนิค เชXน 

ไมXรูAวิธีการต้ังคXาเสียงและกลAองหรือการอนุญาตใหAแอพลิเคช่ันเขAาถึงกลAองและไมค- ทำใหAเป]ดไมค-หรือกลAองของ

ตนเองไมXไดA การเขAาใชAแอพลิเคช่ันโดยใชAอีเมล-อ่ืนท่ีไมXใชAอีเมล-ของมหาวิทยาลัย ทำใหAหางานไมXเจอหรือไมX

สามารถเขAาถึงทางแอพลิเคช่ันไดA รวมถึงนักศึกษายังขาดวินัยในการเรียนท่ีสามารถควบคุมไดAดAวยตนเอง เชXน 

ไมXไดAตอบคำถามโดยอAางวXาเขAาหAองน้ำ เปUนตAน 

 - กระบวนการติดตาม สังเกตุ พฤติกรรมทำไดAยาก และนักศึกษาขาดการปฏิสัมพันธ-กับเพ่ือนๆ รXวมช้ัน

เรียน ทำใหAไมXเกิดการพัฒนาการดAานสังคม , การมีสXวนรXวมของนักศึกษาลดลง , นักศึกษาเขAาช้ันเรียนไมXตรงตXอ

เวลา 

2. โปรแกรม เคร่ืองมือ อุปกรณQท่ีเลือกใช&ในการสอน และการส่ือสาร  
 

 
 

ภาพท่ี 2 โปรแกรมท่ีอาจารย-เลือกใชAในการสอนออนไลด- 
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 จากภาพท่ี 2 พบวXาอาจารย-ทุกทXานใชAโปรแกรม Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปUน

รAอยละ 100 รองลงมาคือเลือกใชA youtube คิดเปUนรAอยละ 50 และเลือกใชA Facebook คิดเปUนรAอยละ 40.6 

นอกจากน้ียังพบวXาอาจารย-สXวนใหญXเลือกใชA Computer และสัญญาณอินเตอร-เน็ต เปUนอุปกรณ-หลักในการสอน

และส่ือสารกับนักศึกษา  คิดเปUนรAอยละ 90.6 และ 87.5 รองลงมาเปUน หูฟ\ง โทรศัพท-มือถือ และแทปเลท คิด

เปUนรAอยละ 71.9, 68.8 และ 62.5 ตามลำดับ 

ท่ีเปUนเชXนน้ีอาจเน่ืองมาจาก   

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุน อบรมการใชAงานโปรแกรม Microsoft Team ใหAแกXบุคลากร 

2. สะดวกในการรวบรวมรายช่ือนักศึกษาเพ่ือเขAาหAองเรียนออนไลน-   

3. อาจารย-ผูAสอนมีความชำนาญในการใชA ระบบ MS Team ทำใหAงXายตXอการสอน  

4. มีเคร่ืองมือเอ้ือตXอการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เชXน การสรAางขAอสอบแบบสุXม

ตัวเลือกไดA  สามารถฝากไฟล-ไดAแบบไมXหมดอายุตลอดเทอม  สามารถอัดเปUนวิดีโอ เพ่ือทบทวน

ภายหลัง และสามารถเช็คช่ือไดAแบบอัตโนมัติตอนท่ีล็อคอินเขAามา เปUนตAน 

 

    ตารางท่ี 2 จำนวนและรAอยละจำแนกตามลักษณะรายวิชา 

 
 

ลักษณะวิชา 
Facebook youtube 

เลือก ไมYเลือก เลือก ไมYเลือก 
1. ภาษา 3 0 3 0 

2. สังคมและมนุษย-/บูรณาการ 3 1 3 1 

3. วิทยาศาสตร- 6 1 6 1 

4. คำนวณ 1 6 2 5 

5. งานชXาง 0 11 2 9 

รวม 13 19 16 16 
 
 จากตารางที่ 2 พบวXาลักษณะวิชาสXงผลตXอการเลือกโปรแกรมที่ใชAประกอบการสอน โดยรายวิชา

เกี่ยวกับภาษา สังคมและมนุษย-/บูรณาการ และวิทยาศาสตร-อาจารย-สXวนใหญXเลือกโปรแกรม Facebook  และ 

youtube มาใชAประกอบการจัดการเรียนการสอน Facebook นักศึกษามีความคุAนเคย และสามารถสรAางกลุXม

เพ่ือสXงงานและเก็บไฟล-ไดAนาน  และ youtube สามารถเปUนสื่อที่สามารถจำลอง และการสาธิตทำใหAนักศึกษา

เห็นภาพ และเขAาใจไดAชัดเจน 

สXวนวิชาเกี่ยวกับการคำนวณและงานชXางไมXนิยมเลือกโปรแกรม Facebook  และ youtube แตXจะ

เลือกเฉพาะโปรแกรม Microsoft Team มาใชAในการจัดการเรียนการสอน  

ที่เปUนเชXนนี้อาจเนื่องมาจาก มีลักษณะของรายวิชา เปUนการสอนตัวอยXางและตAองมีการทวนสอบระหวXางการ

เรียนกับนักศึกษาอยูXตลอดเวลา เพ่ือทดสอบความเขAาใจของนักศึกษา  
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3. การวางแผนเตรียมการสอนออนไลนQ  
 ในการเตรียมการสอนออนไลด-อาจารย-ไดAวางแผนการสอน 3 ระยะ ไดAแกX ระยะเตรียมการสอน ระยะ

ดำเนินการสอน และระยะประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 ระยะเตรียมการสอน 

1) อาจารย-ไดAมีวิธีการนัดหมายนักศึกษา โดยพบวXาสXวนใหญXนัดหมาย ผXาน Microsoft Team 

รองลงมาไดAแกX การนัดหมายนักศึกษาผXานกลุXม Line ที่เปUนเชXนนี้อาจเนื่องมาจาก อาจารย-ผูAสอนสามารถเพ่ิม

ชXองทางในการนัดหมายใหAกับนักศึกษา จากโปรแกรมหลักซึ่งอาจารย-เลือกใชA Microsoft Team โดยนิยมนำ

โปรแกรม Line มาเสริมเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย และเปUนโปรแกรมท่ีสะดวกตXอการใชAงาน และเปUน

โปรแกรมท่ีนักศึกษานิยมใชAในส่ือออนไลน- 

            2) วิธีการกำหนดแบบฝîกหัด และการมอบหมายงาน พบวXาอาจารย-สXวนใหญX อัพโหลดไฟล-

แบบฝîกหัด และการมอบหมายงาน เขAาในระบบ Microsoft Team แลAวใหAนักศึกษาดาวน-โหลดเพื ่อทำ

แบบฝîกหัด และงานที่มอบหมายใหA พรAอมทั้งกำหนดวัน เวลาที่ตAองสXงงาน คิดเปUนรAอย 90.6 รองลงมาพบวXา

อาจารย-ทำการตรวจทำแบบฝîกหัด และงานท่ีมอบหมายใหAกับนักศึกษา และเม่ือนักศึกษาทำแบบฝîกหัด และงาน

ท่ีมอบหมายแลAว ใหAนักศึกษาอัพโหลดไฟล- โดยสรAางโฟลเดอร-เปUนช่ือของตนเอง 

  นอกจากน้ียังพบวXาอาจารย-ท่ีสอนวิชาท่ีเปUนทฤษฎีสXวนใหญXจะใหAสXงงานกิจกรรมเคล่ือนไหวทาง

กลุXม Line เปUนความโดดเดXนของวิชาทางดAานภาษา นักศึกษาสXงงานการแนะนำตัวเอง การสนทนา ทำใหA

นักศึกษาสXงเปUนคลิปวิดีโอ ทำใหAเห็นภาพเคลื่อนไหว และฟ\งเสียงไดAชัดเจน และอัพโหลดไฟล-แบบฝîกหัด และ

การมอบหมายงาน เขAาในระบบ Microsoft Team แลAวใหAนักศึกษาดาวน-โหลดเพื่อทำแบบฝîกหัด และงานท่ี

มอบหมายใหA พรAอมทั้งกำหนดวัน เวลาที่ตAองสXงงาน สXวนวิชาที่เปUนทฤษฎีและปฏิบัติจะไมXคXอยเลือกวิธีการน้ี ท่ี

เปUนเชXนนี้อาจเนื่องมาจาก วิชาที่เปUนทฤษฎีและปฏิบัติมีกิจกรรมที่โตAตอบกับนักศึกษาทันที ไมXจำเปUนตAองใหA

นักศึกษาสXงงานผXานท้ัง 2 ชXองทางขAางตAน และมีการใหAคะแนน วัดผลใหAเสร็จส้ินภายในคาบเรียน  

3) เทคนิคท่ีจะใชAในการสอน พบวXาอาจารย-สXวนใหญXใชA Power Point อัพโหลดข้ึนไมโครซอฟต-

ทีมประกอบการบรรยายออนไลน- พรAอมมีการถามตอบเปUนชXวงๆ คิดเปUนรAอย 90.60 รองลงมาคือการทบทวน

ความเขAาใจดAวยการถามตอบ ในชั้นเรียน คิดเปUนรAอย 78.10 และใชAเทคนิคการตั้งคำถามใหAนักศึกษาตอบเปUน

รายบุคคล เพ่ือกระตุAนใหAนักศึกษามีความต้ังใจและเทคนิคการนำเสนองานประจำสัปดาห- คิดเปUนรAอย 68.80  

นอกจากนี้ยังพบวXาอาจารย-ที่สอนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร- การคำนวณและวิชางานชXาง เลือก

เทคนิคการสอนโดยการบรรยาย  อธิบายกรณีศึกษาตัวอยXางผXาน Microsoft Team พรAอมมีการถามตอบเปUน

ชXวงๆ ในชXองแชท และใหAนักศึกษาพิมพ-ตอบคำถาม เนื่องจากรายวิชาวิทยาศาสตร- การคำนวณและวิชางานชXาง 

เปUนรายวิชาตAองอธิบาย และซักถาม เพื่อทวนสอบความเขAาใจกับการศึกษา ตรงขAามกับอาจารย-ที่สอนทางภาษา 

สังคมและมนุษย-/บูรณาการที่ไมXนิยมเลือกใชAวิธีการน้ี แตXจะเปUนการบรรยายโดยใชA Power Point เปUนหลัก  

สอนจนครบเน้ือหาการเรียนการสอนในแตXละคาบเรียน และประมวลความเขAาใจตอนทAายคาบเรียน 

 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

67



         3.2 ระยะดำเนินการสอน 

              1) วิธีการเช็คความพรAอมของนักศึกษา  พบวXาสXวนใหญXจะเช็คความพรAอมของนักศึกษา 

ประมาณ 5-10 นาที คิดเปUนรAอยละ 93.80 รองลงมาคือการเรียกชื่อใหAนักศึกษาขานชื่อในหAองแชท Microsoft 

Team กXอนเขAาสูXบทเรียน คิดเปUนรAอยละ 87.50 

2) ชXองทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อชXวยใหAผูAเรียนสามารถปรึกษาผูAสอนไดAตลอดเวลา พบวXาสXวน

ใหญX ชXองทางใหAนักศึกษาติดตXอผXานชXองทาง Microsoft Team Chat และ Microsoft Team Post  คิดเปUน

รAอยละ 84.40 รองลงมาคือ ชXองทางใหAนักศึกษาสอบถามสื่อสารผXาน Facebook  Line  E-mail และเบอร-

โทรศัพท-สXวนตัว คิดเปUนรAอยละ 75.00 

3) การบันทึกไฟล- เพื่อใชAสำหรับการทบทวนซ้ำ พบวXาสXวนใหญXบันทึกการสอนทุกสัปดาห-ผXาน

ระบบ Microsoft Team นักศึกษาสามารถเขAาไปทบทวนไดAในหAองเรียน Microsoft Team   คิดเปUนรAอยละ 

90.10 รองลงมาคือบันทึกไฟล-วีดีโอสอน  เฉลยแบบฝîกหัด กรณีศึกษา หรือประเด็นที่ซับซAอน เพื่อใหAศึกษา

สามารถเขAาไปทบทวนไดAตลอดเวลา คิดเปUนรAอยละ 25.00 

         4) วิธีการสรAางแรงจูงใจผูAเรียน พบวXาสXวนใหญXใหAคะแนนในแตXละสXวนของการประเมิน เชXน 

คะแนนเขAาเรียน คะแนนแบบฝîกหัด คะแนนงานที่มอบหมาย คะแนนการนำเสนอ คะแนนการมีสXวนรXวมในการ

เรียนและการนำเสนอ และคะแนนสอบ คิดเปUนรAอยละ 84.40 รองลงมาคือการใหAคะแนนการตอบคำถาม และ

การมีสXวนรXวมในการเสนอความคิดเห็น คิดเปUนรAอยละ 81.30 

นอกจากนี้ยังพบวXาอาจารย-ที่สอนวิชาที่เปUนทฤษฎีสXวนใหญXจะสรAางแรงจูงใจผูAเรียนโดยใหAคะแนน

สำหรับการสXงงานเร็ว และตรงเวลา เนื่องจากไมXตAองการทิ้งชXวงเวลาในการทำแบบฝîกหัดนานเกินไป เพื่อใหA

นักศึกษาไดAเขAาใจประเด็นที่สอนไดAชัดเจน และสามารถเรียนตXอยอดในหัวขAอถัดไปไดA สXวนวิชาที่เปUนทฤษฎีและ

ปฏิบัติจะไมXคXอยเลือกวิธีการนี้ เนื่องจากลักษณะรายวิชาเปUนแบบที่ตAองใหAคAนควAาเพิ่มเติม และประชุมในกลุXม

ยXอยของนักศึกษาเองจึงมีลักษณะท่ีขยายเวลาใหAนักศึกษาทำงานตXอเน่ืองและกำหนดเวลาสXงท่ีชัดเจนภายหลัง 

  3.3 ระยะประเมินผล 

          อาจารย-สXวนใหญXมีชXองทาง  วิธีการสXงงาน การตรวจงาน วิธีการทำแบบทดสอบ และวิธีการ

ทดสอบ โดยการประเมินผลจากงานที่มอบหมาย การมีสXวนรXวมในการเรียน และการสอบ (ออนไลน-) ผXาน

โปรแกรม Microsoft Team คิดเปUนรAอยละ 87.50 รองลงมาคือการสXงงาน ตรวจงาน ผXานทาง Microsoft 

Team ประจำสัปดาห- และการทดสอบ Upload ไฟล-ผXานระบบ Microsoft Team ใหAนักศึกษา Download ไป

ทำและสXงไฟล-ผXาน Microsoft Team คิดเปUนรAอยละ 78.10              

นอกจากนี้ยังพบวXาอาจารย-ที่เลือกการสอนแบบผสมผสานระหวXางออนไลน-และออนไซต-โดย

แบXงสัดสXวนระหวXางออนไลน-และออนไซต-พอๆ กัน เชXน 40/60, 50/50 และ 60/40 จะเลือก  วิธีการสXงงาน โดย

สXงไฟล-งานเปUน PDF, สXง Hard-copy หนAาหAอง โดยดำเนินการตามมาตรฐานโควิด-19 ตามลักษณะการสอนใน

ชXวงเวลานั้นๆ สำหรับการสXง Hard-copy ทำใหAสะดวกในการตรวจงาน และสะทAอนจุดที ่ตAองแกAไขใหAกับ

นักศึกษาไดAชัดเจน  

  

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

68



4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู&ออนไลนQ/ออนไซตQ   
    4.1 การจัดสภาพแวดลAอม  

อาจารย-สXวนใหญXเป]ดกลAองเพื่อสรAางบรรยากาศการสนทนาแบบ Face to Face พรAอมทั้งมี

การซักถาม พูดคุยกับนักศึกษาเปUนระยะๆ คิดเปUนรAอยละ 81.30 รองลงมาคือจัดพื้นที่ในการเรียนการสอน

ออนไลน-โดยเนAนไมXใหAมีเสียงรบกวนจากภายนอก จัดเตรียมอุปกรณ-คอมพิวเตอร- กลAอง ไมโครโฟน อินเตอร-เน็ต 

ใหAพรAอม เพื่อใหAผูAเรียนไดAรับเสียงและภาพที่ชัดเจน คิดเปUนรAอยละ 78.10 และใชAการพูดคุยเปUนกันเองมีสXวนรXวม 

และทำงานเปUนทีม คิดเปUนรAอยละ 75.00 

4.2 กิจกรรมการมีสXวนรXวมของผูAเรียน   

  อาจารย-สXวนใหญXตั้งคำถามนักศึกษาตอบเปUนรายบุคคลตามการสุXม เชXนเดียวกับการแสดง

ความคิดเห็น และใหAนักศึกษามีเวลาคิดหาคำตอบ คิดเปUนรAอยละ 87.50 รองลงมาคือเป]ดโอกาสใหAนักศึกษาถาม

หลังจากบรรยายบทเรียน / เมื ่อจบหัวขAอยXอย เพื ่อใหAนักศึกษามีความเขAาใจในการบันทึกบทปฏิบัติการ 

กำหนดใหAนักศึกษาเป]ดกลAองเปUนรายคนตอนทAายคาบเรียนและแสดงแบบบันทึกใบงานปฏิบัติการเพื่อใหA

นักศึกษากระตือรือรAนและใชAเวลาในชั้นเรียนเพื่อบันทึกและคำนวณจากผลปฏิบัติการจากสื่อ   การสอนใหA

ไดAมากที่สุด คิดเปUนรAอยละ 81.30 และอาจารย-เป]ดโอกาสใหAนักศึกษาสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นไดA

ตลอดเวลาของเรียน หรือสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นหลังจากการเรียนไดA คิดเปUนรAอยละ 71.90 

นอกจากนี้พบวXาอาจารย-ผูAสอนเห็นวXาการสอนออนไซต- มีกิจกรรมที่สำคัญที่ใหAนักศึกษามีสXวน

รXวม คือ การที่นักศึกษาสามารถยกมือเพื่อถามในสิ่งที่ไมXเขAาใจไดAทันที และสามารถใชAวิธีการตั้งคำถามเพื่อใหA

นักศึกษาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไดA 

5.การวัดและประเมินผล 
       5.1 วิธีการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค-ของรายวิชา   

พบวXาอาจารย-สXวนใหญXเลือกใชAขAอสอบกลางภาค ออกขAอสอบใหAเปUนเชิงวิเคราะห- หรือการ

ประยุกต-ใชAงาน เพ่ือใหAสามารถเป]ดตำราประกอบไดA และใหAเขียนคำตอบลงในกระดาษพรAอมถXายรูปสXงในแชท

สXวนตัวพรAอมระบุช่ือ เวลาท่ีสXง คิดเปUนรAอยละ 53.10 

สXวนการทดสอบเก็บคะแนนยXอยเมื่อเรียนไดAครบทุก 3 บทเรียน และการสอบกลางภาคและ

ปลายภาค รวมถึงการนำเสนองานภาคปฏิบัติผXาน Microsoft Team และหนAาชั้นเรียน อาจารย-สXวนใหญXใชA

วิธีการทำโปรเจคในรูปแบบวิดีโอ และนำเสนองาน คิดเปUนรAอยละ 62.50 รองลงมาคือมอบหมายงานเพื่อใหA

นักศึกษานำเสนอเปUนรายบุคคลแบบ Face-to-Face และตอบคำถามที่ผูAสอนสอบถามจากงานที่นักศึกษาทำ

อยXางนAอย 3 คำถาม และตามรูปแบบท่ีสนใจ คิดเปUนรAอยละ 50.00 

5.2 วิธีการประเมินความพึงพอนักศึกษาตXอการสอน   

อาจารย-สาวนใหญXประเมินความพึงพอของนักศึกษาจากการสอบถามจากนักศึกษาโดยตรง

ระหวXางพักชXวงใหAนักศึกษาจดบันทึกผลการปฏิบัติการจากสื่อ การสอน และแบบประเมินผูAสอนตามระบบงาน

ทะเบียน คิดเปUนรAอยละ 53.10 
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ข&อเสนอแนะในการจัดทำคร้ังตYอไป 

1. ควรมีการกำหนดรAอยละการมีสXวนรXวมในการใหAขAอมูลของแตXละหนXวยงาน 

2. ควรมีการหารือเพื่อกำหนดกรอบแบบสอบถามใหAสามารถเก็บขAอมูลไดAแมXนยำ ใหAเปUนวาระหลักใน

การกำหนดประเด็น ประกอบดAวย  

2.1 ขAอมูลในแบบสอบถามจำกัดคำตอบของผูAตอบมากเกินไป 

2.2 การกำหนดผูAตอบแบบสอบถามควรแยกตามกลุXมรายวิชา 

2.3 กำหนดจำนวนผูAตอบแบบสอบถามใหAเพียงพอและท่ัวถึง 

2.4 เกณฑ-ในการกำหนดผู AตอบแบบสอบถามแตXละครั ้ง กXอนจัดการประชุมสรุปผลควร

กำหนดใหAชัดเจน และใหAมีผูAตอบแบบสอบถามตามเกณฑ-ท่ีกำหนด 

3. การดำเนินการ การจัดการความรูA ควรปฏิบัติใหAครบตามกระบวนการเผยแพรX และทบทวนการใชA

งาน เพ่ือใหAม่ันใจวXาไดAคูXมือการปฏิบัติงานท่ีดี  

7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี

ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 

  1. อาจารย-ผูAสอนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน- และออนไซต- ท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 2. ทราบถึงป\ญหา อุปสรรค และขAอจำกัดในวิธีการสอนออนไลน- มากย่ิงข้ึน 
 4. หนXวยงานมีแนวทางแกAไขป\ญหา และอุปสรรค ในการจัดการสอนออนไลน-ท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

 ป\จจัยแหXงความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำเทคนิคการจัดทำคูXมือการปฏิบัติงาน 
  1) บุคลากร 

  1.1) มีทักษะความรูAในการจัดการสอนออนไลน-เพ่ิมข้ึน 

  1.2) บุคลากรมีความเขAาใจวิธีการจัดสอนออนไลน-ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 2) ผู&บริหาร 

  2.1) สXงเสริมสนับสนุน และมีนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน-ใหAมี

คุณภาพ มากย่ิงข้ึน 
  2.2) สXงเสริม สนับสนุน ใหAอาจารย-เพ่ิมวิธีการสอนออนไลน- รวมกับการสอนปกติใหAมากย่ิงข้ึน 
  2.3) สXงเสริม และสนับสนุนระบบสารสนเทศชXวยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน-มากข้ึน 

9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 

- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ชื่อผลงาน  : เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
1.เจ้าของผลงาน   1) อาจารย์มนตรี  ธรรมพัฒนกุล   (พื้นที่พิษณุโลก)  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์  ท างาน  (พื้นที่เชียงใหม่) 
2.สังกัด      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3.ชุมชนนักปฏิบัติ     ;  ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 แนวทางการใช้ “เทคนิคการใช้สื่ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” มีประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ 

ต่อไปนี้ 
1. ความถนัดและความสนใจ  
2. ประเด็นที่ก าลังนิยมในสังคม 
3. การน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ 

 ประเด็นที่ 2 ให้นักศึกษาท างานมอบหมายส่ง โดยใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ให้ใช้ฟรี   

เพ่ือที่นักศึกษาได้ฝึกทักษะและน าไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆ ได้ 
 ประเด็นที่ 3 รวบรวมปัญหาและข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและทางส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น การเข้า 

Microsoft form ไม่ได้, ระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือหา   

แนวทางช่วยเหลือและแก้ไข 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้สอนต้องมีการวางแผนการด าเนินงานในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง

ผู้สอนต้องศึกษารูปแบบวิธีการสอนในแบบต่างๆ โดยมีรูปแบบที่ส าคัญและน ามาใช้ คือ รูปแบบ ADDIE 
MODEL และ TPACK FRAMWORK   

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE MODEL) 
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ADDIE MODEL คือการออกแบบระบบการเรียนการสอน  สรุปเป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 
1.  Analysis (การวิเคราะห์)  

           ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้อง

ระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยค าตอบที่ท าได้ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ  (ความ

จ าเป็น) การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการ

ภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกน าเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
2. Design (การออกแบบ)  

           ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์

ส าหรับพัฒนาการสอน ในขั้นตอนนี้จะต้องก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน และขยายผล

การสอน เช่น การออกแบบบทเรียน, แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน, สื่อ, กิจกรรม, วิธีการน าเสนอ เป็นต้น 
3.  Development (การพัฒนา) 

           ขั้นตอนการสร้าง/ผลิตแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาการ

สอน และสื่อทั้งหมดที่ใช้ในการสอน รวมทั้งเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ 

(เช่น เครื่องมือสถานการณ์จ าลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)  
4.  Implementation (การน าไปใช้) 

          ขั้นตอนการน าไปใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นผล จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ สอนอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

วัตถุประสงค์ต่างๆ ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน หลังจากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะ

น าไปใช้สอนจริง 
5.  Evaluation (การประเมินผล) 

          ขั้นตอนการประเมินผล  คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนการสอน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุป

เป็นประสิทธิภาพของการสอน การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมด กล่าวคือ 

ภายในขั้นตอนต่างๆ ทั้งระหว่างขั้นตอนต่างๆ และภายหลังการด าเนินการให้เป็นผลแล้ว ซึ่งการประเมินผลมี 

2 แบบ ดังนี้ 
 การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation)  ด าเนินการภายในและระหว่างขั้นตอน

ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสอนก่อนที่จะน าแบบฉบับขั้นสุดท้ายไปใช้ให้เป็นผล 
 การประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยปกติเกิดขึ้นภายหลังการสอน การ

ประเมินผลประเภทนี้จะประเมินประสิทธิผลการสอนทั้งหมด เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน  
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รูปแบบการสอน  TPACK MODEL 
 

กรอบแนวคิดของ TPACK มีการน า 3 ส่วนเป็นความรู้ที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องบูรณาความรู้ทั้ง 3 ด้าน    
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

1.  ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK 
 ความรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่อ

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (peripherals) เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มี

ความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน  
2.  ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK 
 ความรู้ด้านวิธีการสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนว

ทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนรวมไปถึงกลยุทธ์ หรือ

กระบวนการ การปฏิบัติ หรือวิธีการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ในส่วนนี้ไม่ร่วมถึงทฤษฎีการศึกษา 

(Educational theories) และวิธีการประเมิน (Assessment methods) เช่น 
- การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based 

Learning: PBL) 
- วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning: PBL) 
- การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นหลัก (Brain – Based Learning) 
- วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) 
- การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) 
- วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method) เป็นต้น 

3.  ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK  
 ความรู้ด้านเนื้อหา หมายถึง สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการที่

ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน  
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ปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นความส าคัญในการ

ส่งเสริม และผลักดันให้ครูสามารถน าเอาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ

เรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่าย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน

ด้วยกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน, 2552) นับเป็นยุคเว็บ 2.0 ที่ มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคตอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ (Jeff Dunn, 2011)  โดยเครื่องมือที่แนะน าให้น าไปปรับใช้ ได้แก่  
1. Facebook คือ เว็บไซต์ส าหรับให้ผู้สอน และผู้เรียนสามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันได้ โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน

กับผู้เรียน 
2. WordPress คือ เว็บไซต์ส าเร็จรูป หรือบล็อก ที่นักเรียน และผู้สอนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัว 

หรือในแต่ละรายวิชา ส าหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ 
3. YouTube คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ สามารถอัปโหลด ลด และเผยแพร่วิดีโอการ

สอนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถเผยแพร่ผลงาน

ของตนเองให้เพ่ือนๆ และผู้สอนได้แสดงความคิดเห็น 
4. Twitter คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้นๆ โต้ตอบกันอย่างรวดเร็ว 
5. Slide share คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันเอกสารต่างๆ 
เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายบนอินเตอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรับการใช้งานที่

แตกต่างกัน โดยจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้สอนสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไป

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน, 2554) 
  
5. ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
  ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษาจ าเป็นต้องมี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสารสนเทศด้วย ประกอบ

กับในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้เน้นการจัดการเรียนการ

สอนทางออนไลน์ในสถานการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2563) เพ่ือลดการ

รวมกลุ่มของนักศึกษา และลดเคลื่อนย้ายของบุคคลให้มากที่สุดเพราะมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสดังกล่าว  
เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม (On-Site) เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ 

ออนไลน์ (On-line) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และน าสื่อออนไลน์มาใช้ พร้อมทั้งค้นหาเทคนิคการใช้สื่อ

ออนไลน์นั้นๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนได้รับความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงเกิดแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการ 
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สอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พื้นที่ พิษณุโลก 
 
6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

 วิธีการ/กระบวนการด าเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1) ระยะก่อนการสอน 

แบ่งข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.1 ออกแบบวิธีการสอน (วิเคราะห์เนื้อหา/ก าหนดเนื้อหา/ก าหนดวิธีการสอน) 
1.2 ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (ออกแบบสื่อ/เลือกเครื่องมือในการผลิตสื่อ/สร้างสื่อ) 
1.3 ออกแบบเป้าหมายของการเรียน (ก าหนดคะแนนการวัดผล/เลือกเครื่องมือในการวัดผล/

สร้างวิธีการวัดผล (ข้อสอบออนไลน์, ชิ้นงาน, แบบฝึกหัด) ระยะเวลาการจัดท า, เกณฑ์การ

ให้คะแนน เป็นต้น) 
2) ระยะระหว่างการสอน 

ขัน้ตอนในการปฏิบัติการสอนออนไลน์  
2.1 สร้างการดึงดูดใจในการเข้าชั้นเรียน/Motivation/Attention 
2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียน/การวัดผลในการเรียนรู้/เครื่องมือในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2.3 ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน  
2.4 ให้ความรู้ตามกิจกรรม/วิธีการที่ก าหนด ประกอบสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละหน่วยเรียน 
2.5 สร้างปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบการรับรู้-เล่นเกม-ท าแบบฝึกหัด 
2.6 แนะน าแหล่งความรู้เพ่ิมเติมในหน่วยเรียนนั้น จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในระบบออนไลน์ 
2.7 ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในสัปดาห์นั้น (ประเมินผู้สอน-ประเมินสื่อการสอน-

ข้อแนะน าการเรียนการสอนในครั้งต่อไป) 
2.8 สรุปผลการเรียนรู้ในหน่วยเรียนนั้นๆ  

3) ระยะหลังการสอน 
3.1 วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

3.1.1 การสอบในแต่ละหน่วยเรียน (pre-test, post-test)  
3.1.2 การวัดผลจากการปฏิบัติงานเป็นแบบฝึกหัด 
3.1.3 การวัดผลจากชิ้นงาน  
3.1.4 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
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3.2 ประเมินผลการเรียนการสอน จัดท า AAR (After Action Review) 
ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่วางแผนไว้ ระบุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียน รูปแบบ

กระบวนการสอน สื่อการสอนที่ใช้ และเกณฑ์การวัดผล 
ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังจากสอนไปแล้ว ระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยเรียน 

ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอน ผลการตอบรับในการใช้สื่อการสอน และผลเกณฑ์การวัดผล 
ขั้นตอนที่ 3: สิ่งที่ท าได้ดีทบทวนเหตุการณ์/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการท ากิจกรรมที่ท า

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ขั้นตอนที่ 4: สิ่งที่ท าพลาดไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการท ากิจกรรมแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร

จะเป็น หรือไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ท าแล้วส่งผลให้กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ขั้นตอนที่ 5: ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะมีการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม เนื้อหาหน่วยเรียน  

ปรับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1) ระบบการสอน (MS-Teams)  
2) โปรแกรมการผลิตสื่อ 

2.1 โปรแกรม Microsoft Office 
2.1.1 Microsoft Word (docx, pdf)  
2.1.2 Microsoft PowerPoint 

- Slide (pptx, pdf) 
- Infographic (jpg, png, gif) 
- Motion Graphic (mp4) 
- VDO (mp4) 

2.1.3 Microsoft Excel 
2.2 PDF reader (Fox it reader) 
2.3 Canva.com 

2.3.1 Slide  

2.3.2 VDO 
2.3.3 Poster 

2.4 Blog 
2.4.1 Blogger 
2.4.2 WordPress 

2.5 Davinci resolve / Recorder 
2.5.1 OBS Studio 
 
 
 
 

Open Broadcaster Software Studio 

(OBS Studio)
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               2.6  E-book 

               2.7  Online applications 

                      2.7.1 Miro 

                      2.7.2 Krisp 

                      2.7.3 Powtoon 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) Search Engine (Google)  

4) Media player 

5) โปรแกรมการจัดท าแบบทดสอบ 

5.1 Microsoft-form 

- จัดเก็บข้อมูลคะแนนไว้ที่ OneDrive สามารถตรวจสอบดูได้โดยตรงที่ MS-Team 

5.2 Google Form 

- จัดเก็บข้อมูลคะแนนไว้ที่ Google Drive สามารถแชร์ Link ในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

5.3 Office-online (Link-from Mail) 

5.4 Google Drive (Share data) 

5.5 Kahoot 

5.6 Quizizz 

5.7 Moodle 

        6.  โปรแกรมการสื่อสาร 

 6.1  E-mail 

 6.2 Line Group 

 6.3 Facebook 

 6.4 Mobile Phone 

 7.   โปรแกรมสนับสนุนการการสอน 

7.1 Kidhaina.com 

7.2 Notability 

7.3 Weelofnames.com 

7.4 PEN MOUSE WACOM  (พร้อม Hardware ) 
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7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
- เนื่องจากผู้สอนสามารถให้เนื้อหาเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
- ท ำให้เกิดควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อที่

หลากหลาย 
- ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ เนื่องจำกมีสื่อที่น่ำสนใจ 
- มีช่องทำงให้นักศึกษำสำมำรถส่งผลงำนและติดตำมงำนได้ด้วยตนเอง 

 

 
 

เชิงปริมาณ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน  
- มีผลคะแนนที่ดีข้ึน จากการที่ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
- กำรสอนรูปแบบออนไลน์สำมำรถลดปริมำณกระดำษในกำรจัดเก็บงำนมอบหมำย, กำรสอบ, 

เนื้อหำส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
- นักศึกษำสำมำรถทรำบคะแนนทุกครั้งที่มีกำรเก็บคะแนน 

 

Weelofn
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การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน, การมีส่วนร่วมของนักศึกษา) ก่อนและหลังการใช้ 

จากการสังเกตจากผู้สอบ พบว่า นักศึกษำกล้ำแสดงควำมคิดเห็น  และมีส่วนร่วมเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้

เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ โดยนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน การท าแบบฝึกปฏิบัติ 

งานมอบหมาย รวมถึงการวัดผลประเมินเป็นอย่างดี อาจมีความกังวลเมื่อไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้ต่อหน้า 

แต่เมื่อผู้สอนสามารถให้นักศึกษาสื่อสารกับมายังผู้สอนได้หลายช่องทาง พบว่ามีนักศึกษาเข้ามาสอบถามเป็น

ระยะ หากมีข้อค าถามใดที่มีนักศึกษาสอบถามหลายราย ผู้สอนจะน ามาอภิปรายในการเรียนครั้งต่อไป 
 
8. ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการใช้ “เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผล

สัมฤทธิ์” แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน 
ด้านผู้สอน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน าส่งสาร/สาระการเรียนรู้/ข้อมูล ไปสู่ผู้เรียน โดยผู้สอนต้อง 

1. รู้ถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ในรายวิชา(วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา /ก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับเนื้อหา/ กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน) 
2. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อออนไลน์ อย่างละเอียด 
3. ศึกษารูปแบบสื่อการสอน ในแต่ละแบบอย่างละเอียดและท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง   
4. สร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับวิธีการสอน (การสอนแบบบรรยาย-สไลด์, การสอนปฏิบัติ-สื่อสาธิต,  

การสอนปฏิบัติ-แสดงวิธีการ, การสอนแบบมีการแสดงขั้นตอนกลไกกระบวนการ-โมชันกราฟิก) 
5. สร้างสื่อการสอนให้เป็นต้นแบบ (การน าภาพ ข้อความ ของผู้อื่นมาประกอบ ต้องมีการแสดงแหล่งที่มาหรือ

เจ้าของผลงานด้วย) 
6. ใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม  

7. มีการประเมินสื่อการสอนนั้นทุกครั้งหลังการสอน เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข 

ด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้รับสาร/สาระการเรียนรู้/ข้อมูล จากผู้สอน โดยผู้เรียนต้อง 
1. มีอุปกรณ์ในการเรียนที่มีความพร้อม เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น 
2. ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
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9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อผิดพลาดในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนที่พบบ่อย 
1. การใช้ Font  เช่น ไฟล์ในรูปแบบ ppt เมื่อน าเสนอในระบบออนไลน์เกิด Error เช่น กลายเป็น

ฟอนต์ต่างดาว, เปลี่ยนเป็นฟอนต์ในระบบ, ขนาดตัวอักษรเกินสไลด ์เป็นต้น) 
2. สื่อการสอนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถแสดงผลได้ (ไฟล์เสีย, ไม่ใช่เวอร์ชั่น เป็นต้น) 
3. ใช้เวลาในการโหลดไฟล์สื่อที่ต้องการน าเสนอนาน (ขนาดไฟล์ใหญ่, การสร้างสื่อมีรูปแบบการ

ตกแต่งที่มากเกิน, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอสมรรถนะต่ า, สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นต้น) 
ข้อแนะน าในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนควรใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์สรรถนะสูง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น กล้อง ไมโครโฟน  

ปากกาเเท็ปเล็ต เพลตส าหรับการเขียน Mouse Pen เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับการน าเสนอสื่อต่าง 

ๆ ในรูปแบบออนไลน์ (ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือส าหรับการออนไลน์ในการน าเสนอสื่อ) 
2. ผู้สอนควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในระหว่างการสอน  
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร, ไฟฟ้าดับ -> ควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค และ

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
- ไม่สามารถอ่านหรือเปิดไฟล์สื่อการสอนได้ -> ส าเนาไฟล์สื่อการสอนไว้ในอุปกรณ์หลายชนิด 

เช่น External Harddisk, Flash Drive 
3. ผู้สอนควรผลิต/ใช้สื่อการสอน ที่สร้างด้วยความละเอียดที่เหมาะสมในปัจจุบัน (ความละเอียด

ของไฟล์ภาพต่างๆ ไม่ควรต่ ากว่า 720 px, อัตราส่วนการน าเสนอในจอภาพ ไม่ต่ ากว่า 16:9 ) 
4. ผู้สอนต้องมีการสร้างสื่อการสอนส าหรับออนไลน์ที่เหมาะสมการน าเสนอ (รูปแบบการน าเสนอ, 

การใช้ข้อความ, รูปภาพ, ภาพประกอบ, เสียงบรรยาย เป็นต้น) 
5. ผู้สอนควรมีการสร้างไฟล์ส ารองของสื่อการสอนในรูปแบบ Format อ่ืนๆ ไว้ด้วย 
6. ผู้สอนควรมีการสร้างพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บไฟล์สื่อการสอนไว้ส าหรับผู้เรียนได้ดาวน์โหลดน าไป

ศึกษาเพ่ิมเติม/ทบทวน ได้ภายหลังจากการเรียน (สร้างกลุ่มของข้อมูล-หัวข้อของไฟล์-หัวข้อเนื้อหา) 
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี  
ด3านการวิจัย 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การเขียนหัวข,อวิจัยแบบบูรณาการองค6ความรู,ให,ได,รับทุน 

 
 

1. เจ&าของผลงาน งานวิจัย คณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 

2. สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด?านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด?านการวิจัย 

   o  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
คณะศิลปกรรมและสถาป/ตยกรรมศาสตร2มีคณาจารย2และนักวิจัย ท่ีมีศักยภาพและองค2ความรู@ท่ีสามารถดำเนิน

งานวิจัยจากแหลEงทุนตEาง ๆ อยูEมาก แตEยังต@องเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการเสนอหัวข@อวิจัย ประกอบกับทาง
คณะศิลปะกรรมฯ มีบุคลากรที่นับวEาเปNนแหลEงองค2ความรู@ด@านการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เปNนผู@มี
ประสบการณ2จำนวนหลายทEาน ดังนั้นเพื่อสEงเสริมการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถนำไปสูEการได@รับทุนสนับสนุนการ

วิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะศิลปกรรมแลฯจึงมีการจัดความความรู@ใน เรื่อง "การเขียนหัวข?อวิจัยแบบ

บูรณาการองค8ความรู?ให?ได?รับทุน" โดยเน?นประเด็นหัวข?อเปNนหลักสำคัญในการจัดการองค8ความรู? และเชิญ

ผู?เช่ียวชาญภายในคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 รSวมแลกเปล่ียนเรียนรู? 5 ทSาน ดังน้ี 

(1) การแลกเปล่ียนเรียนรู?จากผู?เช่ียวชาญ ผู?ชSวยศาสตราจารย8ไพโรจน8 วรพจน8พรชัย ตำแหนSง ผู?ชSวยคณบดี

ฝZายบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมฯ ซึ่งมีประสบการณ8ในการเปNนผู?จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.

ล?านนา ทำงานบริการวิชาการหลากหลายโครงการ ครอบคลุมเกี่ยวกับการบูรณาการณ8การเรียนการ

สอน และรับใช?สังคม 

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู?จากผู?เชี ่ยวชาญ ผู?ชSวยศาสตราจารย8ธนากร สร?อยสุวรรณ ตำแหนSง ผู ?ชSวย

อธิการบดี มทร.ล?านนา ซึ่งมีประสบการณ8ในด?านงานวิจัยภายนอก ที่เกี่ยวข?องกับการพัฒนาเมือง และ

สภาพเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และองค8กรภายนอกอ่ืน ๆ  

(3) การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ?จากผู ?เชี ่ยวชาญ อาจารย8อิศรา กันแตง ตำแหนSง อาจารย8ประจำสาขา

สถาป6ตยกรรม ผู?มีประสบการณ8ด?านงานวิจัยภายนอก ในมิติของการดำเนินการเขียนโครงการ และการ

นำเสนอ เพ่ือสามารถตอบโจทย8วิจัยท่ีต?องการได? 

(4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู?จากผู?เชี่ยวชาญ ผู?ชSวยศาสตราจารย8ญาณิศา โกมลสิริโชค ตำแหนSง อาจารย8

ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ ซึ่งได?ให?ประสบการณ8เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยตั้งแตS ปg 2549 

จนถึงปg 2565  

(5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู?จากผู?เชี่ยวชาญ ผู?ชSวยศาสตราจารย8เยาวนาถ นรินทร8สรศักดิ์ ตำแหนSง ผู?ชSวย

คณบดีฝZายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมฯ ได?แลกเปลี่ยนประสบการณ8ในการเสนองานวิจัย

สร?างสรรค8 และการเสนอขอรางวัลผลงานสร?างสรรค8ตSาง ๆ  
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เพ่ือให?คณาจารย8ท่ีทำงานวิจัยมีผลงานวิจัยและงานสร?างสรรค8ท่ีได?รับการนำไปใช?ประโยชน8หรือเปNนการสร?าง

องค8ความรู?ใหมS โดยได?รับการตีพิมพ8เผยแพรSในระดับชาติและนานาชาติ อีกท้ังยังได?รับความรู?จากการพัฒนา

ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถนำไปสูSการได?รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการหรือผลงาน

ตีพิมพ8 หรือนำไปใช?ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ท่ีมาและปMญหา  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา มีเปkาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูSองค8กรแหSง

การเรียนรู? โดยมีนโยบายที่ผลักดันให?มีการจัดการความรู?ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน8และยุทธศาสตร8ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู?ที่มีอยูSในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถSายทอดไปสูSบุคลากรและ

นำไปปฏิบัติอยSางเปNนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปNนแนวปฏิบัติให?เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู?และ

ถSายทอดความรู?ภายในหนSวยงาน เปNนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการ

ความรู?ของหนSวยงาน เพื่อให?บุคลากรได?ตระหนัก และเข?าใจถึงความสำคัญและประโยชน8ของการจัดการความรู?

มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ? เกี ่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู ?กับผู ?เชี ่ยวชาญ และระหวSาง

หนSวยงานตลอดจนสามารถนำความรู ?ที ่ได?รับไปจัดการความรู ?ในหนSวยงานได?อยSางเปNนรูปธรรม ชัดเจน 

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช?เปNนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพให?มี

ความก?าวหน?า นำพามหาวิทยาลัยไปสูSองค8กรแหSงการเรียนรู?ตSอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได?เล็งเห็นความสำคัญของ 

การนำกระบวนการจัดการความรู?มาเปNนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 

และพัฒนาฐานความรู?ภายในหนSวยงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  

เพื่อให?บุคลากรได?เข?าใจถึงความสำคัญและประโยชน8ของการจัดการความรู?มากขึ้นมีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู? เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู?กับผู?เชี่ยวชาญ และระหวSางหนSวยงานตลอดจนสามารถนำความรู?

ที่ได?รับไปจัดการความรู?ในหนSวยงานได?อยSางเปNนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร8 ผลิตงานวิจัย

และงานสร?างสรรค8ที่มีการนำไปใช? ประโยชน8 หรือเปNนการสร?างองค8ความรู?ใหมS โดยได?รับการตีพิมพ8เผยแพรSใน

ระดับชาติและนานาชาติ องค8ความรู?ที่จำเปNนตSอการปฏิบัติราชการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ8ในวารสารท่ีปรากฎในฐานข?อมูลระดับชาติและนานาชาติ  โดยใช?เปNนเครื่องมือในการพัฒนางาน  เพ่ิม

ประสิทธิภาพให?มีความก?าวหน?า นำพามหาวิทยาลัยไปสูSองค8กรแหSงการเรียนรู?ตSอไป ซึ่งคณะศิลปกรรมและ

สถาป6ตยกรรมศาสตร8 ได?เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู?มาเปNนเคร่ืองมือในการพัฒนา

คน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู?ภายในหนSวยงาน เพ่ือให?บรรลุเปkาหมาย

และบังเกิดผลตSอการปฏิบัติด?านพัฒนาองค8กร จึงได?จัดทำโครงการการจัดการความรู?คณะศิลปกรรมและ

สถาป6ตยกรรมศาสตร8 เรื่อง “การเขียนหัวข?อวิจัยแบบบูรณาการองค8ความรู?ให?ได?รับทุน” ซึ่งได?มีการกำหนด

ประเด็นเรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อให?ได?รับแหลSงทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 

จากการค?นหาความรู? การสร?างและแสวงหาความรู? การจัดความรู?ให?เปNนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู? การเข?าถึงความรู? การแบSงป6นแลกเปล่ียนเรียนรู? และการเรียนรู?และได?แนวปฏิบัติท่ีดี 

วัตถุประสงคQ  
1. เพ่ือสSงเสริมและพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการแบบบูรณาการองค8ความรู?ให?ได?รับ

ทุนท้ังภายในและภายนอกเพ่ิมข้ึน  

2. เพ่ือสSงเสริมให?บุคลากรได?แลกเปล่ียนเรียนรู?เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค8ความรู?ในการผลิตงานวิจัย

งานสร?างสรรค8 และนวัตกรรมเพ่ือตอบสองเปkายุทธศาสตร8มหาวิทยาลัย  
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ผู&เข&ารUวมโครงการ  
- อาจารย8และเจ?าหน?าท่ีคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 จำนวน 20 คน  

เปRาหมาย  
1. คณาจารย8ในคณะมีผลงานและพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให?

ได?รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ิม 
2. คณาจารย8ในคณะสามารถนำศาสตร8ที่มีอยูSในดนเองบูรณาการองค8ความรู?รSวมกับศาสตร8อื่น ๆ ในการ

ทำงานวิจัยได? 
3. ได?แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค8ความรู?ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร8 

และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ8ในวารสาร        
ระดับดี 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
การจัดการองค8ความรู?ด?านวิจัย ของคณะศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8มีกระบวนการที่ชSวยให?เกิด

การพัฒนาการของความรู?หรือการจัดการกับความรู?ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค8กร ดังน้ี  

(1) การบSงช้ีความรู?  
ชSวงริเร่ิม : เปNนชSวงของการเร่ิมต?นการจัดการองค8ความรู?ภายในองค8กร 
การประชุมคณะกรรมการสSงเสริมการจัดการความรู? เพื่อกำหนดประเด็น การพิจารณาวSาจะทำ

อยSางไรให?การจัดการความรู?ขององค8กรบรรลุเปkาหมาย โดยจะคัดเลือกวSาจะใช?เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรา
มีความรู?อะไรบ?าง อยูSในรูปแบบใด อยูSที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาวSาองค8กรมีวิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8
เปkาหมายคืออะไร โดยทางคณะกรรมการการจัดการความรู?ได?สรุปหัวข?อในการจัดการความรู?ของคณะ
ศิลปะกรรมและสถาป6ตยกรรมศาสตร8 ได?แกS การเขียนหัวข?อวิจัยแบบบูรณาการองค8ความรู?ให?ได?รับทุน โดยมี
ตัวชีวัดการจัดการความรู?คือ ร?อยละของอาจารย8ที่ได?รับความรู?เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ที่สามารถนำไปสูSการได?รับทุนสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ8 หรือนำไปใช?
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ไมSน?อยกวSาร?อยละ 80  

(2) การสร?างและแสวงหาความรู?  
แสวงหาและเชิญอาจารย8ผู?มีประสบการณ8 ภายในคณะมาเปNนวิทยากรให?ความรู?และ แบSงป6น 

ประสบการณ8 ซึ่งจะทำให?เกิดการสร?างความรู?ใหมSรักษาความรู?เกSากำจัดความรู?ที่ใช?ไมSได?แล?ว โดยมีหัวข?อใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู? ในประเด็นดังน้ี เก่ียวกับป6จจัยแหSงความสำเร็จ ประกอบไปด?วย การมีเครือขSาย, การมี
ทีมที่เข?มแข็ง, กลไกในการแสวงหาทุน, การมุSงมั่นของสมาชิกทีม, การมีทุนสนับสนุนการวิจัย, ความสามารถ
ในการทำวิจัย, การมีนักศึกษารSวมการวิจัย, ความสามารถในการทำวิจัย, การมีนักศึกษารSวมทำงานในศูนย8, 
การมีบุคลากรสนับสนุนท่ีทำงานอยSางมีประสิทธิภาพ 
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(3) การจัดความรู?ให?เปNนระบบ  
การจัดหมวดหมูS คลังความรู?ในด?านการเขียนหัวข?องานวิจัยแบบบูรณาการองค8ความรู?ให?ได?รับทุน ได?แกS  

- ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร?างสรรค8 ในรูปแบบเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ 
- จัดระบบการค?นหาผลงานวิจัยและงานสร?างสรรค8ที่ได?รับการเผยแพรS จากวันที่ได?รับการตอบรับการ

ตีพิมพ8 โดยหนSวยงาน หรือองค8กร 
- การจัดวางตำแหนSงด?วยจำนวนผลงานวิชาการและผลงานสร?างสรรค8 หรือการได?รับการจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเปNนผลงานวิชาการรับใช?สังคม หรือผลงานท่ีทำรSวมกับภาคอุตสาหกรรม 

(4) การประมวลและกล่ันกรองความรู?   
- การนำประเด็นในแตSละครั้งมาสรุป และกลั่นกรองความรู?จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู? นำมาเรียบเรียง 

และปรับปรุงเน้ือหาให?มีคุณภาพ และจัดทำในรูปแบบเอกสารให?เปNนมาตรฐานเดียวกัน 

(5) การเข?าถึงความรู?  
- เปNนการทำให?ผู?ใช?ความรู?เข?าถึงความรู?ที่ต?องการได?งSายและ สะดวก โดยการใช?พวกระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และการประชาสัมพันธ8บน Web site, Facebook page, Line 
- การนำข?อมูลเก็บไว?ในระบบจัดเก็บออนไลน8 Google Drive สามารถแชร8 และเข?าใช?งานได?ทุกเม่ือ 
 
 

หัวข้อในการแลกเปลี1ยนเรียนรู้ 
 

ประเด็นเกี1ยวกับความสําเร็จ 
 

การมเีครือขSาย 

การมีทมีทีเ่ข?มแข็ง 

กลไกในการแสวงหาทุน 

ความสามารถในการทำวิจัย 

การมีนักศึกษารSวมการวิจัย 

ความสามารถในการทำ
วิจัย

การมีทุนสนับสนุนการ
วิจัย

การมุSงมั่นของสมาชิก
ทีม

การมีนักศึกษารSวมทำงานในศูนย8 

การมบีุคลากรสนับสนุนที่ทำงานอยSางมปีระสิทธิภาพ 
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(6) การแบSงป6นแลกเปล่ียนความรู? โดยแบSงได?สองกรณีได?แกS  

- ความรู?แบบชัดแจ?ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู?ที่เห็นได?ชัดเจนเปNนรูปธรรม โดยการจัดทำ

เปNนเอกสาร ฐานความรู? และเทคโนโลยีสารสนเทศตSางๆ ผSาน หน?า web page คณะศิลปกรรมฯ, การแชร8

ข?อมูลผSานกลุSมติดตSอส่ือสาร Social media เชSน Line, Facebook page, google drive ฯลฯ 

- ความรู?ที่ฝ6งลึกอยูSในตัวคน (Tacit Knowledge) คือ เปNนสิ่งที่เห็นไมSชัด เปNน ความรู?ที่เกิดจากการ

ฝëกฝน การปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและ กลายเปNนความชำนาญ เชี่ยวชาญ จึงเปNนประสบการณ8ติดตัวของแตS

ละบุคคล โดยทางคณะจะมีการสร?างพ้ืนท่ีบนหน?าเว็ปไซต8เพ่ือให?เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู?ประสบการณ8 กลุSม

คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหSง การเรียนรู? ระบบพี่เลี้ยง การฝëกอบรม โครงการนำเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจัยตSาง ๆ  และเวทีการแลกเปล่ียนความรู?ระหวSางผู?เช่ียวชาญภายนอก  

(7) การเรียนรู?  

- การเรียนรู?จากสร?างองค8ความรู? การนำความรู?ไปใช?ให?เกิดการเรียนรู?และประสบการณ8ใหมSๆ และ

นำมาความรู?ท่ีได?ไป หมุนเวียนตSอไปอยSางตSอเน่ือง 

- การให?ความสำคัญของการออกแบบกระบวนการในเรื่องของ Conceptual framework และ One 

page Conceptual framework เพื่อใช?เปNนเหมือนตำราหรือหนังสือในการทำงาน สามารถแสดงภาพให?เห็น

ถึงความสอดคล?องและเข?าใจได?งSาย 

- กระบวนการ Peer Review การให?ผู?เช่ียวชาญประกบในการทำแผน 

- กระบวนการจำลองการทำงานจริงข้ึนมา และนำไปปรึกษาผู?เช่ียวชาญ (Up team process) 

- การสร?างเครือขSายองค8ความรู ?และความรSวมมือ สามารถสร?างเปNนตัวชี ้วัดผลผลิตในงานวิจัย 

(Conference) 

- การทำ Forum การเอาประเด็นที่สงสัยหรือประเด็นที่ไมSเชี ่ยวชาญมาพูดคุยโต?ตอบกันรSวมกับ

ผู?เช่ียวชาญ และสกัดเปNนองค8ความรู? 

7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตUาง ๆ ได&แกU เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยUางท่ีดี

ให&กับหนUวยงานตUาง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงปริมาณ  

(1) อาจารย2และเจ@าหน@าท่ีดำเนินการกล่ันกรองและประมวลผลแลกเปล่ียนเรียนรู@รEวมกัน 20 คน 
(2) ได@แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค2ความรู@ในการผลิตงานวิจัยงานสร@างสรรค2และนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร2

และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไมEน@อยกวEา 1 เร่ือง 
7.2 เชิงคุณภาพ  

(1) ร?อยละความพึงพอใจของผู?เข?ารSวมโครงการไมSต่ำกวSาร?อยละ 80  

(2) ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 ข้ันตอน (บSงช้ีความรู?,สร?างแสวงหาความรู?,จัดการให?

เปNนระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรู?,การเข?าถึงความรู?,การแบSงป6นแลกเปล่ียนเรียนรู?,การเรียนรู?) 

(3) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน8 
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8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ)  
8.1 การเข?าไปเปNนอาสาสมัครในการชSวยการทำงานวิจัย และหลังจากน้ันจึงเร่ิมเข?ารSวมสร?างประเด็นในการ

พัฒนารSวมกัน แล?วดำเนินการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยด?วยตนเอง 
8.2 การเร่ิมเขียนข?อเสนอโครงการวิจัย ต?องเข?าใจเก่ียวกับความสนใจและความถนัดในการดำเนินงานวิจัย 

Core Research Competency เปNนอันดับแรก 
8.3 ควรทราบถึงแนวการวิจัยวSาเปNนในรูปแบบใด เชSน เชิงทฤษฎี หรือการปฏิบัติการวิจัย และตรวจสอบ

ศักยภาพหรือองค8ความรู?ท่ีมีวSาเช่ียวชาญในด?านใด อีกท้ังการค?นหาแหลSงทุนเปkาหมายท่ีเหมาะสมกับ

ความถนัด  
8.4 การให?ความสำคัญของการออกแบบกระบวนการในเรื ่องของ Conceptual framework และ One 

page Conceptual framework เพ่ือใช?เปNนเหมือนตำราหรือหนังสือในการทำงาน สามารถแสดงภาพให?

เห็นถึงความสอดคล?องและเข?าใจได?งSาย 

8.5 ควรเข?าใจกระบวนการทำงานท่ีสอดคล?องระหวSางเปkาหมายผู?ให?ทุน และสามารถเช่ีอมโยงงานวิจัย หรือ

กระบวนการวิจัย 
8.6 การเขียนข?อเสนอโครงการวิจัยให?กระชับ และตรงตSอเปkาหมายของผู?ให?ทุน โดยใช?เทคนิค Key Word 

โดยมีการออกแบบกระบวนการท่ีมุSงเปkาการบูรณาการท่ีมีความตSอเน่ือง กลSาวคือ จะต?องมองถึงเปkาท่ีจะ

เกิดหลังจากเสร็จโครงการวSาหนSวยงานใด หรือองค8กรใดสามารถนำผลงานวิจัยไปใช?ได? 
8.7 เร่ืองความสามารถในการตอบตัวช้ีวัด ในเร่ืองของ Output, Outcome และ Impact ต?องสอดคล?องกัน

อยSางชัดเจน และต?องสามารถตอบ TRL (Technology Readiness Level) และ SRL (Societal 

Readiness Level) ได?อยSางชัดเจน และสามารถอธิบายบริบทได?วSาอยูSในระดับไหน 
8.8 เร่ืองของงบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน จะต?องสอดคล?องกันอยSางสมเหตุสมผล 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตUอไป 
9.1 ปMญหาและอุปสรรค 
(1) บุคลากรสSวนใหญSยังขาดประสบการณ8ในการเสนอขอทุนวิจัยจากภายนอก 

(2) ความสนใจในการทำงานวิจัยยังอยู SในกรอบการขอตำแหนSงทางวิชาการ มากกวSาการทำวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

(3) บุคลากรยังยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ทำให?ไมSมีการเรียนรู?และพัฒนางานให?ดีข้ึน 

(4)   บุคลากรผู?มีประสบการณ8ด?านงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมีข?อจำกัดในเรื่องของเวลา และการให?

คำปรึกษา 

9.2 ข&อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
(1) มีการจัดอบรมทำความเข?าใจในหัวข?อวิจัยในแตSละครั้ง เพื่อให?บุคลากรที่สนใจได?ทราบถึงกระบวนการ 

และข้ันตอนการเสนอขอทุนวิจัยจากภายนอกได? 

(2) ควรมีการสSงเสริมให?บุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน จากงานวิจัย เพื่อให?

บทเรียนมีความทันสมัย และเพ่ือให?บุคลากรพัฒนาความเช่ียวชาญในศาสตร8เฉพาะตนได?ดีย่ิงข้ึน 
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(3) มีนโยบายกำหนดให?บุคลากรทุกคนมีการแบSงป6นความรู? และวัดผลการปฏิบัติงานให?สอดคล?องกัน 

(4)   ควรมีการจัดเก็บข?อมูลของบุคลากรผู?มีประสบการณ8ด?านงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ให?สามารถ

ศึกษาวิธีการ และปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอโครงการสำหรับผู?สนใจได? 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การทำวิจัยอย,างไรให1เป4นนักวิจัยมืออาชีพ : การเข1าถึงแหล,งทุนวิจัย 

 
 

1. เจ&าของผลงาน อาจารย& ดร.ก+องเกียรติ ธนะมิตร, อาจารย&ณัฐพล  กาบคำ, อาจารย&กฤษณธร สินตะละ,  

อาจารย& ดร.เชาวลีย&  ใจสุข,  อาจารย&สุขสวรรค& คำวงศ&, อาจารย&พัชราภรณ& หงษ&สิบสอง,  

นางณปภัช พันธุ&แก+ว   

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล+านนา นMาน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด+านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด+านการวิจัย 

   o  ด+านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
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5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

  ปMญหา 

  คณาจารย&มทร.ล+านนา นMาน ได+เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากแหลMงทุนภายนอก แตMพบวMา 

  1. โครงการเสนอไปแล+วไมMได+รับอนุมัติ 

  2. ไมMกล+าท่ีจะเขียนข+อเสนอโครงการวิจัย  

  3. ไมMมีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับแหลMงทุนวิจัยภายนอก 

  4. ไมMมีความรู+ความเข+าใจในการเขียน proposal 

  5. ยังไมMมีประสบการณ&ในการขอทุนวิจัย  

  6. ไมMมีแรงจูงใจในการท่ีจะขอทุนวิจัยภายนอก 

  จึงทำให+นำไปสูMคำถามวMา จะมีแนวทางอยMางไรเพ่ือให+ได+รับทุนวิจัยจากแหลMงทุนภายนอก  

   วัตถุประสงคQ 

  เพ่ือให+คณาจารย&ได+ทราบแนวทางการเข+าถึงแหลMงทุนวิจัยภายนอก     

  เปRาหมาย 

  ทุกคณะ ได+รับทุนวิจัยจากแหลMงทุนภายนอก ในปdงบประมาณ 2566 อยMางน+อย คณะละ 1 แหลMงทุน 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

           มหาวิทยาลัยแตYงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู& โดยมีอาจารยQท้ัง 3 คณะ  

 ใช&กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   

   ข้ันตอนท่ี 1 การบYงช้ีความรู&   

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู+ เพ่ือเลือกประเด็น และเขียนแผนการดำเนินงาน  

เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 
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การบYงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 

  ขอบเขตของ KM   
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู+ ได+พิจารณาแล+วเห็นวMาประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี

มหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรู+ไปประยุกต&ใช+ ได+แกM 

  ยุทธศาสตรQ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยMางมืออาชีพ เพ่ือสร+างนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ& สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 

  เปRาประสงคQ  
          -เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร+างสรรค& 

          -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย&พัฒนาความเปgนเลิศด+านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

          -เพ่ือสร+างเครือขMายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 

 องคQความรู&ท่ีได&  : การทำวิจัยอยMางไรให+เปgนนักวิจัยมืออาชีพ ตอน การเขา้ถงึแหลง่
ทุนภายนอก 
 

 
 จัดประชุมระดมสมองในกลุMมคณะกรรมการจัดการความรู+  เพ่ือกำหนดประเด็นความรู+  

คณะกรรมการได+แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประธานให+ทุกคนรMวมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู+ ของ

ปdงบประมาณ 2565     

  นําหวัขอ้มาพจิารณาคดัเลอืก ใชม้ตทิีDประชมุ  เสยีงสว่นใหญ่   
  การตัดสินใจเลือกเพราะ   

  1. สอดคล+องกับเปhาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน& ประเด็นยุทธศาสตร&ขอมหาวิทยาลัย 

  2. อาจารย&สนใจท่ีจะของบประมาณวิจัยจากแหลMงทุนภายนอก แตMไมMมีความรู+ความเข+าใจในการเข+าถึง

แหลMงทุน 

  จัดทำแผนการจัดการความรู+ 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร=างและแสวงหาความรู= 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& : การเลา่เรืDอง    
  คณะกรรมการจัดการความรู+แลกเปล่ียนเรียนรู+ การทำวิจัยอยMางไรให+เปgนนักวิจัยมืออาชีพ  

: การเขา้ถงึแหลง่ทุนภายนอก คนละ 3 นาที ให+ครบทุกคน ผู+บันทึกจะต+องบันทึกคำพูดท้ังหมดไว+ โดยยังไมMต+อง

สรุปประเด็น 
  คณะกรรมการ km ได+มีถMายทอด แลกเปล่ียนความรู+รMวมกัน  ดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 8 เมษายน 2565 ผYานระบบ Microsoft teams  

จากท่ีคณะกรรมการเลMาเร่ือง การเข+าถึงแหลMงทุนวิจัย สรุปได+ดังน้ี 

ส่ิงท่ีต&องพิจารณาถึงเม่ือจะต&องเขียนโครงรYางงานวิจัย  

1. สอดคล+องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย/จังหวัด/มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

  - ยุทธศาสตร&ชาติ 

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับ ปpจจุบัน ฉบับ 13 ปd 65-69 เปgนไปทางไหน 

  - นโยบายและยุทธศาสตร&การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร& วิจัยและนวัตกรรม ปd 63-70 

  - ยุทธศาสตร& ววน. 

  - cerrent trend of research สMงเสริมและพัฒนา 10+2 อุตสาหกรรมเปhาหมาย (EEC eastern 

conomic corridor เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเช่ือมโลก) 

  - แผนยุทธศาตร&ของจังหวัด/มหาวิทยาลัย 

2. Research Motivation จุดเร่ิมต+นของการวิจัยคืออะไร  ทำไมต+องทำวิจัยเร่ืองน้ี ทำไมต+องขอทุนน้ี (งาน

เรามีจุดเดMนอะไร ถ+าไมMทำจะมีผลกระทบวงกว+างอยMางไร) 

3. ทฤษฎีสนับสนุนงานวิจัย (เพ่ือให+เห็นวMาผู+วิจัยได+ศึกษามาอยMางถMองแท+ หรือมีความรู+ความเช่ียวชาญใน

สาขาน้ีอยMางแท+จริง) 

4. มีกระบวนการวิจัยท่ีชัดเจน เปgนข้ันเปgนตอนตามระเบียบวิธีวิจัย 

5. ลักษณะของโครงการวิจัย มีลักษณะของงานวิจัยท่ีชัดเจน คือ  

     - งานวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือสร+างองค&ความรู+ใหมMเปgนการแสวงหาคำตอบ  หรือความรู+ใหมM โดยใช+

กระบวนการวิจัย    

     - งานวิจัยประยุกต& ท่ีนำองค&ความรู+ท่ีมีอยูMแล+วมาประยุกต&ให+เหมาะสมกับการใช+ประโยชน&หรือตMอยอด

สร+างองค&ความรู+ใหมM หรือการวิจัยท่ีมีกระบวนการปฏิบัติทดลอง ก่ึงทดลอง หรือการวิจัยแบบบูรณาการท่ีมี

ลักษณะการผสมผสานองค&ความรู+ในหลากหลายสาขา เพ่ือให+เกิดงานวิจัยท่ีสามารถนำไปประยุกต&ใช+เพ่ือ

ประโยชน&ตMอการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการสูMชุมชน และพัฒนาประเทศ  

    - งานวิจัยและพัฒนา การวิจัยท่ีมีลักษณะการผสมผสานองค&ความรู+ในกระบวนวิจัยมีการปฏิบัติทดสอบ 

นำรMองโดยกระบวนการวิจัยแบบมีสMวนรMวมระหวMางนักวิจัยกับองค&กรหรือชุมชนเพ่ือสร+างความรู+ใหมMใน

รูปแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีการนำผลของการวิจัยไปถMายทอดสูMองค&กรหรือชุมชนให+มีการ

พัฒนาตMอเน่ืองอยMางเปgนรูปธรรม 
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คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ผYานระบบ Microsoft teams 

จากท่ีคณะกรรมการเลMาเร่ือง การเข+าถึงแหลMงทุนวิจัย สรุปได+ดังน้ี 

การเลือกกลุYมตัวอยYาง /กลุYมเปRาหมาย 

  1. ทดลองกับส่ิงมีชีวิต  เราจะเลือกตัวอยMางท่ีสามารถตอบคำถามท่ีเปgนตัวแทนของประชากร

ท้ังหมด  

  2. วิจัยกับชุมชน ควรเลือกชุมชนท่ีศักยภาพท่ีพร+อมท่ีจะเรียนรู+ได+ หรือมีความพร+อม อาจารย&มี

เทคนิควิธีการเลือกชุมชน คือ เลือก head และชุมชนท่ีมีความเข+มแข็ง ท่ีเปÜดใจยอมรับงานวิจัยท่ีต+องเรียนรู+

ส่ิงใหมMๆ 

   3. เลือกกลุMมเปhาหมายท่ีคล+ายคลึงกัน   

  4. เลือกกลุMมเปhาหมาย หากเปgนสัตว& จะต+องเลือกในคอกเดียวกัน ขนาดใกล+เคียงกัน 
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  การสุYมตัวอยYาง ของผู&แลกเปล่ียนเรียนรู& มี 
  1. สุMมตัวอยMางแบบเปgนระบบ ( Systematic sampling)    

  2. สุMมโดยใช+ทฤษฎีของ Yamane คือ หน่ึงในสูตรคำนวณขนาดกลุMมตัวอยMาง 

  วิธีการกำหนดขนาดตัวอยYาง .(Sample Sizes) 
  1. การกำหนดขนาดของกลุMมตัวอยMางโดยใช+เกณฑ& 

  2. การกำหนดขนาดของกลุMมตัวอยMางโดยใช+สูตรคำนวณ 

  3. การกำหนดขนาดของกลุMมตัวอยMางโดยใช+ตารางของ Yamane เปgนต+น 
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คร้ังท่ี 3 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ผYานระบบ Microsoft teams 

สรุปความรู&ท่ีได&รYวมแลกเปล่ียน 

การเลือกหัวข&อวิจัยพึงระลึกเสมอวYา เปgนการวิจัยท่ีไมMซ้ำกับผู+อ่ืน มีคุณคMาแกMการสนใจ สอดคล+องกับ

ความรู+ความสามารถและความสนใจของผู+ทำการวิจัย เปgนการวิจัยท่ีสามารถหาข+อมูลมาประกอบการวิจัย

ได+ ให+ผลคุ+มคMากับการลงทุน 

หลักการวิจัยควรเขียนอยYางไร 

-Demand Pull เขียนอยMางท่ีผู+ให+ทุนเขาต+องการ 

-Supply Push เขียนอยMางท่ีผู+ให+ทุนเขาเช่ือวMาควรทำ ดังน้ันต+องรู+วMาผู+ให+ทุนเขามีเปhาหมายอะไร   

(สร+างความรู+/เชิงพาณิชย&/เชิงสาธารณะ...) 

เขียนอยYางไรให&ได&ทุน 

ต+องอยMาเขียนเพราะตัวเองอยากได+ แตM..ต+องเขียนโดยแสดงให+เห็นถึงประโยชน& ดังน้ันต+องเขียนโดยยึดความ

ต+องการของ User เปgนหลัก 

ความเช่ือมโยงของหัวข&อในข&อเสนอโครงการวิจัย 

v หลักการและเหตุผล  เช่ือมกับปpญหา ความรุนแรงของปpญหา จึงต+องการแก+ปpญหา 

v วัตถุประสงคQ  ต+องเปgนไปเพ่ือแก+ปpญหาตามท่ีระบุในหลักการ (ไมMใชMเพ่ือศึกษา) 

v วิธีการ  ต+องทำแล+วได+ผลลัพธ& โดยเปgนวิธีทีถูกต+อง เร็ว คุ+ม เช่ือถือได+เปgนไปภายใต+แนวคิด ALL 

(Acceptable Lower Limit) ของทรัพยากร 

v ผลลัพธQ  ต+องทำให+บรรลุวัตถุประสงค& (ต+องมีการ Implement จนเกิดผลวิจัยจริง ๆ) 

v งบประมาณ  ต+องสอดคล+องกับกิจกรรมในวิธีการและเปgน ALL 

v การวิเคราะหQทางเศรษฐศาสตรQ  จะทำให+เห็นภาพรวมท่ีนMาสนใจมากข้ึน 

สYวนประกอบสำคัญท่ีถูกประเมินเปLนอันดับต&นๆ 

-ความสำคัญและท่ีมาของปMญหา 

มีท่ีมาอยMางไร  สำคัญอยMางไร  ใครทำอะไรมาแล+วบ+าง  เราจะทำอะไร  ทำแล+วจะดีกวMาเดิมอยMางไร 

สรุปให&เห็นภาพวYา ส่ิงท่ีเราจะทำในงานของเรา 

ดีกวYา เหนือกวYา ส่ิงท่ีมีอยูYเดิมอยYางไร คุ&มคYาอยYางไร  

impact ย่ิงใหญYขนาดไหน ถ&าไมYทำแล&วเกิดความเสียหายอยYางไร 

-วัตถุประสงคQ 

     - ต+องการส่ิงท่ีจับต+องได+ เปgนรูปธรรม (Concrete) ไมMใชMนามธรรม (Abstract) ไมMควรนำวิธีการ หรือส่ิง

ท่ีต+องการศึกษามาเขียนเปgนวัตถุประสงค& 

-วิธีดำเนินงานวิจัย 

ใช+วิธีการท่ีเปgนมาตรฐานสากล (นMาเช่ือถือ มีแหลMงอ+างอิง) 

-ประโยชน&ท่ีคาดวMาจะได+รับ คือ Output + Outcome  - publication,  patent,  petty patent 
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-ขอบเขตของโครงการวิจัย   เปgนการตีกรอบ หรือกำหนดเง่ือนไขงานวิจัยของเรา 

-ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ&ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  บอกแนวคิดของเราในการทำ

โครงการวิจัยน้ี โดยอ+างถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข+อง  

-ผลสำเร็จและความคุ&มคYาท่ีคาดวYาจะได&รับ 

output,  outcome,  impact 

อาจเปgนสMวนหน่ึงของประโยชน&ท่ีคาดวMาจะได+รับ (Expected benefits) 

Expected benefits ข+อ 1 ข+อ 2 ต+องเขียนให+สอดคลองกับวัตถุประสงค&กMอน จากน้ัน (ข+อ 3 เปgนต+นไป) จึง

คMอย ๆ กลMาวอ+าง เพ่ือโน+มน+าวผู+อMาน 

เทคนิคการเขียนหัวข&อ  

     - ชัดเจน และส่ือให+ผู+อMานรู+ถึงส่ิงท่ีจะทำวิจัย 

ครMาว ๆ 

     - ไมMกว+างจนเกินไป เลือกใช+ถ+อยคำท่ีส้ัน กระชับ และให+มีความนMาสนใจ  

     - ให+สอดคล+องกับเน้ือหาท่ีศึกษาโดยตรง  

     - ให+ครอบคลุมประเด็นท่ีสำคัญทุกประเด็น 

     - เลือกใช+ถ+อยคำท่ีทันสมัย ดึงดูดใจเร+าความรู+สึกผู+อMานหรือผู+ฟpงให+อยากติดตาม 

Literature Reviews 

v  เปgนสMวนท่ีสรุปข+อมูลและสถานภาพของความรู+ท่ีสัมพันธ&กับปpญหาท่ีจะทำการวิจัย ควนเขียนส้ัน ๆ 

ให+ได+ใจความ และต+องมีการอ+างอิง  โดยวิธีการเขียนอ+างอิงให+ถือปฏิบัติตามคูMมือการเขียน หรือยึดรูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึง 

v  Background knowledge 

      - ไมMคัดลอกผลงานของผู+อ่ืนมาเขียน โดยไมMมีการอ+างอิง  (Plagiarism: การลอกเลียนวรรณกรรม) 

      - ไมMเน+นเน้ือหา/ทฤษฎีจำนวนมาก ท่ีมาจากหนังสือหรือตำรา  

     - เน+นเน้ือหา/ข+อมูลท่ีเปgนปpจจุบัน 

     - เน+นการสืบค+นข+อมูลจากแหลMงข+อมูลท่ีนMาเช่ือถือ โดยเฉพาะจากวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

Patent/Petty patent Data 

v  เปgนข+อมูลท่ีชMวยเพ่ิมความหนักแนMนด+านเทคโนโลยีแกMข+อเสนอโครงการ สามารถสืบค+นได+จาก

ระบบสืบค+นข+อมูลสิทธิบัติออนไลน& กรมทรัพย&สินทาง 

หลักเบ้ืองต&นในการหาโจทยQวิจัยจากผู&ประกอบการ 

v เปÜดบทสนทนา ท่ีเปgนกันเอง สร+างความคุ+นเคย 

v สอบถามข+อมูลเบ้ืองต+นพอให+เข+าใจวMา ผปก. มีลักษณะกิจการแบบใด 

v ให+ ผปก. เลMาความเปgนมาของกิจการ และส่ิงท่ีทำอยูMในปpจจุบัน(พยายามจับ pain point ไว+กMอน

แตMอยMาเพ่ิงพูดออกไป) 
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v ให+ ผปก. บอกถึงปpญหา และความต+องการ (ประมวลวMาปpญหาของ ผปก. ตรงกับ pain point ท่ี
เราจับไว+ได+หรือไมM) 

v ให+คำปรึกษาแนะนำเบ้ืองต+น เพ่ือแก+ pain point ของ ผปก. ซ่ึงอาจต+องเช่ือมโยงเครือขMายนักวิจัย 
ผู+รู+ หรือผู+ท่ีจะชMวยแก+ปpญหาน้ันได+ 

v  อาจจำเปgนต+องถามข+อมูลเพ่ิมเติม 
v อยMาขายฝpน หรือวาดวิมานในอากาศให+ ผปก. โดยท่ีเราหรือเครือขMายของเราทำไมMได+ 

ข&อดีของการได&รับการสนับสนุนวิจัยจากภายนอก 
มีคMาตอบแทนนักวิจัยให+ มีงบประมาณในสMวนท่ีสามารถนำมาสนับสนุนการเรียนการสอนได+ 
ทำแล+วสบายใจไทยแลนด& ปลอดโปรMงแหMงทุกข& เปgนสุขลูกเดียว แสดงให+เห็นถึงศักยภาพของตัวเราในการ
แขMงขันกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ได+สร+างเครือขMาย และแสดงศักยภาพในการทำงานของตนเอง 
เบิกจMาย และเคลียใบเสร็จได+งMาย เปgนการเผยแพรMความสามารถของนักวิจัยให+บุคคลภายนอกได+รับรู+ 
ข&อควรระวังของการได&รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก  
ผลงานต+องได+ตรงตามท่ีสัญญาไว+กับแหลMงทุน 
ผู+วิจัยและทีมงานต+องมีความเข+มแข+งทางวิชาการ และการทำงาน 
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ข้ันตอนท่ี 3 การจัดความรู&ให&เปLนระบบ : รวบรวมข+อมูล จัดประเภท จัดหมวดหมูMความรู+  
 - ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2665  คณะกรรมการ km  ได+ดำเนินการรวบรวมข+อมูลให+เปgนระบบ 
ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกล่ันกรองความรู& :  
  ในวันท่ี  8 มิถุนายน 2665   คณะกรรมการ km ได+ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร
ให+เปgนมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุงอภิธานศัพท&ให+ทันสมัยให+ผู+ใช+สามารถนำไปใช+ประโยชน&ได+ 
    - การเรียบเรียง ตัดตMอ และปรับปรุงเน้ือหาให+มีคุณภาพดีในแงMตMาง ๆ เชMน ความครบถ+วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล+องและตรงตามความต+องการของผู+ใช+ 
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  ขั้นตอนที่ 5 การเข=าถึงความรู=  
  -เผยแพรMองค&ความรู+ผMานทางออนไลน& ได+แกM กลุMมไลน&คณะ  ไลน& KM   เพจประชาสัมพันธ& เปgนต+น   
  -สMงเปgนเอกสารเพ่ือเผยแพรMไปยังคณะ 
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 เผยแพรY ผYาน  https://anyflip.com/dbtlr/verr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ขั $นตอนที* 6 การแบง่ปันแลกเปลี*ยนเรียนรู้    
  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565  ได+จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู+ โดยได+เชิญวิทยากรจากภายนอก ประกอบด+วย 

อาจารย& ดร.พลกฤต รักจุล, อาจารย&นิลุบล ศรีเทพ, จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ& วิทยาลัยนMาน  ผู+ชMวย

ศาสตราจารย& ดร. ธัญศิภรณ& ณ นMาน จากจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย (นMาน)   มารMวมแลกเปล่ียนเรียนรู+  และให+

อาจารย&ท่ีสนใจเข+ารMวมกิจกรรม 

  -นำความรู+มาปรับปรุงเน้ือหาให+เหมาะสม และเผยแพรMผMานชMองทางออนไลน& 
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ขั้นตอนที่ 6  กิจกรรม :   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู= 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห&องประชุมเอ้ืองจำปา 
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ความรู=ที่ได=จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู= 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู= 
 -จัดทำผลลัพธ&ท่ีได+ / คูMมือกระบวนการ km 
  -จัดทำคลิปวีดีโอ 
 

 
จัดทำคลิปวีดีโอ (ตัวอยYางภาพในคลิป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี

ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 
  - ปdงบประมาณ 2566  คณาจารย&อยูMระหวMางการเสนอหัวข+อโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนจากแหลMงทุน

ภายนอก       

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
 1. การมีสMวนรMวมของอาจารย&ท้ัง 3 คณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู+รMวมกัน ท่ีมาจากหลายศาสตร& และ

สามารถทำงานรMวมกันจนประสบความสำเร็จได+ 

  2. อาจารย&ได+แนวทางในการเขียนข+อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลMงทุนวิจัย 

9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 
  ปMญหา 

  1. อาจารย&เขียนข+อเสนอโครงวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหลMงทุนภายนอก แตMไมMได+รับการ

พิจารณา   
  ข&อเสนอแนะ 

  1. ควรศึกษารูปแบบการเขียนข+อเสนอโครงการและการนำเสนอให+สอดคล+องกับความต+องการหรือ

ภารกิจของแหลMงทุน กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การถอดบทเรียน U2T เฟส 1 สู5 U2T เฟส 2 

 
 

1. เจ&าของผลงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร3 , คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะ

วิศวกรรมศาสตร3   

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา เชียงราย 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ดBานการผลิตบัณฑิต 
   þ  ดBานการวิจัย 

   o  ดBานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
การถอดบทเรียน U2T เฟส 1 สูQ U2T เฟส 2 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
การจัดการความรู BเปRนกลไกที ่สำคัญประการหนึ่งที ่ทำใหBองค3กรสามารถรวบรวม วิเคราะห3 และ

สังเคราะห3ความรูBท่ีเกิดข้ึนและสะสมอยูQในองค3กรเพ่ือแพรQกระจายความรูBดังกลQาวไปใชBในการพัฒนาคน พัฒนา 

งาน และพัฒนาองค3กรอยQางตQอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการของปฏิสัมพันธ3แหQงการเรียนรูBของบุคลากรและ

ทีมงาน เพื่อใหBเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูBขึ้นในองค3กร การจัดการความรูBจึงเปRนหัวใจสำคัญในการนำองค3กรไปสูQ

องค3กรแหQงการเรียนรูB  

ตามพระราชพระราชกฤษฎีกาวQาดBวยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบBานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 กำหนดไวBวQา สQวนราชการมีหนBาที่พัฒนาความรูBในสQวนราชการ เพื่อใหBมีลักษณะเปRนองค3กรแหQงการ

เรียนรูBอยQางสม่ำเสมอ โดยตBองรับรูBขBอมูลขQาวสารและสามารถประมวลผลความรูBในดBานตQาง ๆ  เพื่อนำมา

ประยุกต3ใชBในการปฏิบัติราชการไดBอยQางถูกตBอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ3 รวมท้ังตBองสQงเสริมและพัฒนา

ความรูBความสามารถ สรBางวิสัยทัศน3  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขBาราชการในสังกัดใหBเปRนบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูBรQวมกัน  

จากเกณฑ3การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน 

องค3ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบQงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ3ตามพันธ

กิจ กลุQมสถาบัน และเอกลักษ3ของสถาบัน  ขBอที่ 5 การกำกับติดตามสQงเสริมสนับสนุนใหBทุกหนQวยงานในสถาบัน

มีการดำเนินการจัดการความรูBตามระบบ 

การวิจัยและบริการวิชาการแกQชุมชน เปRนกระบวนการศึกษา คBนควBา และวิเคราะห3 จากขBอมูล และ

สถานการณ3จริง เพื่อใหBเกิดองค3ความรูBเปRนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแกQนักศึกษา และนอกจากนั้นยัง

เปRนการพัฒนาทักษะอาจารย3ผูBสอนใหBมีความชำนาญ และมีองค3ความรูBในสายอาชีพเฉพาะทาง ทั้งนี้นอกจาก

การศึกษา คBนควBาไดBผลการวิจัย เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนแกQนักศึกษาแลBว อาจารย3ผูBสอนสามารถนำองค3
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ความรูBเผยแพรQตQอสาธารณชน โดยการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือ
ขยายผลงานทางวิชาการของอาจารย3ผูBสอนตQอไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา  เปRนสถานศึกษาใหBความรู BดBานวิชาการ และวิชาชีพแกQ
นักศึกษา เปgดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี  มุQงเนBนใหBนักศึกษามี
ความรอบรูB มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต3ใชBไดBอยQางเหมาะสม ทั้งนี้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จึงไดBจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค3ความรูB
จากการถอดบทเรียน U2T เฟส 1 สูQ U2T เฟส 2 เพื่อใหBอาจารย3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา 
เชียงราย ไดBมีแนวปฏิบัติที่ดีใในการดำเนินโครงการ U2T เฟส 2 และทำใหBมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลBานนา เชียงราย ไดBเปRนท่ีนQาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
วัตถุประสงคQ 

 เพ่ือพัฒนากระบวนการและหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินโครงการ U2T เฟส 2 
เปRาหมาย 

หัวหนBาโครงการ U2T เฟส 1  
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

 1. การพัฒนาแหลQงทQองเท่ียวเปRนหน่ึงในนโยบายแผนพัฒนาตำบลของตำบลทำใหBเกิดความสอดคลBอง
ตQอการพัฒนารQวมกัน  

2. การใหBความรQวมมือจากทุกภาคสQวนทำใหBการดำเนินงานโครงการเปRนไปดBวยความเรียบรBอยและ
เปRนไปตามเปhาหมาย ไมQวQาฝjายชุมชน ฝjายผูBจัดทำโครงการ คณะทำงาน และองค3การภาครัฐ ภาคเอกชน  

3. การส่ือสารเปRนส่ิงสำคัญ ส่ือสารใหBชัดและเขBาใจโดยท่ัวถึง หลีกเล่ียงการส่ือสารท่ีนำพาไปสูQปmญหา 
4. วิทยากรเปRนผูBมีความรูBความชำนาญในการถQายทอดองค3ความรูBใหBแกQผูBท่ีสนใจ  
5. ผูBนำชุมชนใหBความรQวมมือในการทำกิจกรรม และมีสQวนรQวมในการพัฒนาตำบลกBาวสูQความเปRนตำบล

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

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงคุณภาพ    
  รBอยละความพึงพอใจของผูBเขBารQวมโครงการ/ผูBรับบริการ ไมQต่ำกวQารBอยละ 85 
 7.2  เชิงปริมาณ    

 - จำนวนคร้ังท่ีดำเนินโครงการ (คร้ัง)   1  คร้ัง 
  - จำนวนกลุQมเปhาหมายของโครงการ  (หนQวยนับ)   จำนวน  11  คน 
8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

  1. ชุมชนเกิดการพัฒนาแหลQงทQองเท่ียวท่ีเปRนไปตามนโยบายแผนพัฒนาตำบลของตำบล  
2. เกิดความรQวมมือระหวQางชุมชน มหาวิทยาลัยฯ องค3การภาครัฐ และภาคเอกชน  
3. เกิดความรูBความเขBาใจในการส่ือสารท่ีชัดเจนและเขBาใจโดยท่ัวถึง   
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4. คนในชุมชนเกิดความรQวมมือทำกิจกรรม และเพ่ือพัฒนาตำบลใหBกBาวสูQความเปRนตำบลสูQความย่ังยืน 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
1. สภาวะการณ3การแพรQระบาดของโรคโควิด-19 เปRนอุปสรรคตQอการดำเนินกิจกรรมท่ีไมQสามารถจัด

กิจกรรมอบรมท่ีมีการรวมตัวกันเกิน 50 คนไดB ทำใหBการจัดกิจกรรมอบรม ถQายทอดองค3ความรูBไมQเปRนไปตาม

แผนงานท่ีวางไวB 

2. การเขBาถึงขBอมูลของระบบ TPMAP ซ่ึงเปRนระบบฐานขBอมูลกลาง ยังไมQมีการปรับปรุงขBอมูล และไมQ

ครอบคลุมขBอมูลท่ีตBองการในการทำรายงาน 

3. เน่ืองจากสภาวะการณ3ในปmจจุบัน ทำใหBสถานท่ีทQองเท่ียวในตำบลจอมหมอกแกBวปgดการใหBบริการ

การเขBาไปสQงเสริมและพัฒนาตBองรอใหBสภาวะการณ3ตQางๆ ดีข้ึนจึงจะสามารถเขBาไปดำเนินกิจกรรมไดB อาจทำใหB

การทำงานลQาชBาไมQเปRนไปตามแผน 

4. อุปสรรคในการส่ือสารและการประชุม เน่ืองจากผูBท่ีเขBารQวมโครงการน้ันมีผูBสูงอายุอยูQเปRนจำนวนหน่ึง 

การประชุมในแตQละคร้ังจึงคQอนขBางลำบากเพราะไมQสามารถนัดพบไดBและการประชุมแบบออนไลน3ก็ยากเกิน

ความสามารถของผูBเขBารQวมบางสQวน 

5. ปmญหาเก่ียวกับสถานท่ีการจัดฝzกอบรมโดยเกิดการไฟฟhาดับจึงเกิดใหBเกิดความลQาชBาในการจัด

ฝzกอบรมออกไป 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  แนวทางการเริ่มต.นการดำเนินโครงการวิจัย 

 
 

1. เจ&าของผลงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

2. สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด9านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด9านการวิจัย 

   o  ด9านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
การถอดบทเรียน U2T เฟส 1 สูK U2T เฟส 2 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 จากการดำเนินงานด9านวิจัยและบริการวิชาการที่ผKานมาทำให9ทราบวKาวิทยาลัยฯเปPนหนKวยงานที่มี

ศักยภาพทางด9านวิจัยคKอนข9างสูง เมื่อดูจากสรุปผลการดำเนินงานในแตKละปVงบประมาณ และการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับดับคณะ ทั้งในสKวนของงบประมาณที่ได9รับจากแหลKงทุนภายในและแหลKงทุนภายนอก 

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพรKทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แตKเมื่อพิจารณาจากข9อมูลทำให9เห็นวKากลุKมอาจารยZ

และนักวิจัยมักจะเปPนกลุKมเดิม ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงเห็นควรสKงเสริมให9เกิดนักวิจัยหน9าใหมK ผลักดันให9อาจารยZรุKน

ใหมKทำงานด9านวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ เพ่ือผลประโยชนZแกKตนเองและองคZกร  

 ดังนั้นสKวนงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมการจัดการความรู9 เรื่อง แนวทางการ

เริ ่มต9นการดำเนินโครงการวิจัย เพื ่อให9อาจารยZและนักวิจัยที่มีประสบการณืได9บอกเลKาประสบการณZการ

ดำเนินงานตั้งแตKเริ่มทำโครงการวิจัยครั้งแรกถึงป\จจุบัน ป\ญหาที่พบ วิธีการแก9ป\ญหา และลำดับขั้นตอนในการ

ดำเนินโครงการ แหลKงทุน การเผยแพรKผลงานทางวิชาการในรูปแบบตKางๆ และการนำผลงานไปใช9ในการขอ

ตำแหนKงทางวิชาการ  

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ตามนโยบายและยุทธศาสตรZการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 มี

นโยบายด9านการวิจัยและสร9างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยZท9าทายของสังคม การวิจัยและสร9างนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และความเลื่อมล้ำ และการวิจัยและสร9างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขKงขัน ซ่ึง

เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด9านการวิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐานที่ 3 ด9านการ

บริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนาได9นำนโยบายและมาตรฐานดังกลKาว มากำหนดพันธ

กิจในการผลิตผลงานวิจัยที่เปPนการสร9าง และประยุกตZใช9องคZความรู9 สร9างสรรคZนวัตกรรม หรือทรัพยZสินทาง

ป\ญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตรZชาติ ความต9องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ และกำหนด

เปPนยุทธศาสตรZ ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรKวมกับการพัฒนาประเทศ โดยมีเปjาประสงคZ พัฒนา
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ผลงานวิจัย ผลงานสร9างสรรคZ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ

แขKงขัน  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล9านนา จึงมีการสKงเสริม สนับสนุนบุคลากรในสังกัดในด9านตKาง 
ๆ เชKน การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย สนับสนุนคKาลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และสนับสนุนคKาลงทะเบียนรวมถึงคKาตอบแทนการ
ตีพิมพZผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได9เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ในการสKงเสริมให9บุคลากรในสังกัดมีการดำเนินโครงการวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการอยKาง
ตKอเน่ือง และวิทยาลัยฯมีเปjาหมายในการผลักดันให9บุคลากรท่ีได9รับการบรรจุมีการดำเนินโครงการวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญของแตKละบุคคล เพื่อให9เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเปPนแนวทางในการเริ่มต9นการดำเนินโครงการวิจัยให9กับ

นักวิจัยหน9าใหมK ให9สามารถดำเนินโครงการวิจัยได9อยKางมีประสิทธิภาพ อันจะเปPนการกKอให9เกิดประโยชนZตKอ
องคZกร โดยข9อมูลที่ได9จากการจัดการความรู9อาจจะต9องบันทึกอยKางเปPนลายลักษณZอักษรและเผยแพรKให9กับผู9ท่ี
สนใจตKอไป 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
วิทยาลัยฯ เห็นถึงความสำคัญของความรู9ที่ฝ\งอยูKในตัวบุคคล เปPนความรู9ที่เหมาะสมกับแตKละองคZกร

อยKางแท9จริง จึงมีกระบวนการการดำเนินงานดังน้ี 

- ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู9ด9านวิจัย โดยเปPนตัวแทนอาจารยZจากทุกหลักสูตร 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดหัวข9อในการจัดการเรียนรู9 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู9 ในประเด็นแนวทางการเริ่มต9นการดำเนินโครงการวิจัย โดยอจารยZ

และนักวิจัยที่มีประสบการณZบอกเลKาประสบการณZ คนละ 3-5 นาที ในหัวข9อที่เกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการวิจัย เชKน การเขียนข9อเสนอโครงการ การหาแหลKงทุน การเลือกชKองทางการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การนำผลงานไปใช9ในการขอตำแหนKงทางวิชาการ ป\ญหาท่ีพบ ข9อควรระวัง   

- ผู9ท่ีเข9ารKวมกิจกรรมทุกคนแลกเปล่ียนประสบการณZเพ่ือเรียนรู9รKวมกัน คนละ 3-5 นาที  
- เลขาจดบันทึกเร่ืองเลKาของทุกคน  
- สรุปประเด็นการเรียนรู9 เรียบเรียงการแลกเปล่ียนเรียนรู9 

- เสนอองคZความรู9ท่ีได9สังเคราะหZเรียบร9อยแล9วให9ผู9บริหารทราบ 
- นำประเด็นความรู9ท่ีได9 เผยแพรKผKานสารสนเทศ Facebook, Line เพ่ือให9ทุกคนสามารถเข9าถึง

ข9อมูลได9 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 
- ได9แนวทางการเร่ิมต9นการดำเนินโครงการวิจัย ดังน้ี 

 ข้ันตอนการเตรียมความพร9อมในการดำเนินโครงการวิจัย 

1. อาจารยZนักวิจัยหน9าใหมKควรเร่ิมดำเนินโครงการวิจัยโดยการเข9ารKวมกลุKมวิจัยตามความเชียว

ชาญของแตKละบุคคล หรือมีนักวิจัยท่ีมีประสบการณZเปPนพ่ีเล้ียง หรือหาท่ีปรึกษาท่ีเปPนผู9เชียว

ชาญในด9านน้ัน ๆ 

2. การขอทุนควรเร่ิมจากทุนเล็ก ๆ 

3. การเขียนข9อเสนอโครงการ สามารถเขียนจากป\ญหาท่ีมักพบหรือเปPนป\ญหาท่ีกำลังเกิดข้ึน

ในชKวงน้ัน ๆ ความสนใจตKาง ๆ หรือพัฒนาตKอยอดจากงานวิจัยเดิมท่ีมี  

4. การทำโครงการวิจัยควรคำนึงถึงสาขาความเชียวชาญของแตKละบุคคลา เพ่ือนำไปใช9เปPน

ผลงานในการขอตำแหนKงทางวิชาการ 

5. การเผยแพรKผลงานทางวิชาการต9องตรวจสอบข9อมูลของการประชุมวิชาการ และวารสาร ท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ ตามท่ีท่ีระบุในระเบียบการขอตำแหนKงทางวิชาการ ตามเกณฑZท่ี

กำหนด 

6. ในบางผลงานสามารถสKงเปPนส่ิงประดิษฐZได9 

7. การเขียนทบความทางวิชาการอาจารยZสามารถสKงให9วารสารท่ียังไมKมีฐานข9อมูลลองรับ หรือ

วารสารท่ัวไป เพ่ือเปPนกันฝyกการเขียน 

8. อาจารยZควรมีการเตรียมความพร9อม เชKน การเข9าอบรมจริยธรรมในมนุษยZ ข9อมูลวิธีการ

คำนวนผลตKาง ๆ 

- อาจารยZได9แลกเปล่ียนความคิดและวิธีแก9ป\ญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการวิจัย 

- เกิดเครือขKายการทำโครงการวิจัยรKวมกัน ท้ังท่ีอยูKในศาสตรZเดียวกัน และบูรณาการศาสตรZ 

- อาจารยZในสังกัดท่ีไมKมีประสบการณZด9านการทำโครงการวิจัย เขียนข9อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุน จำนวน 5 โครงการ 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

- วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณZการดำเนินโครงการด9านวิจัย โครงการบริการวิชาการ อยKาง

ตKอเน่ือง มีประสบการณZในการดำเนินโครงการท่ีหลายหลายรูปแบบ หลายศาสตรZ  

- เปPนหัวข9อท่ีอาจารยZให9ความสนใจและอาจารยZทุกหลักสูตรสามารถนำไปใช9ได9 

 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  องค$ความรู* ทรัพย$สินทางป4ญญา 

 
 

1. เจ&าของผลงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาพิษณุโลก 
2. สังกัด กองการศึกษาพิษณุโลก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด:านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด:านการวิจัย 
   o  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 องคKความรู& เร่ือง ทรัพยKสินทางปOญญา  
  ทรัพยEสินทางปFญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐEคิดค:น หรือสร:างสรรคEของมนุษยEซ่ึงเน:นท่ี
ผลผลิตของสติปFญญาและความชำนาญ โดยไมSคำนึงถึงชนิดของการสร:างสรรคEหรือวิธีในการแสดงออกทรัพยEสิน
ทางปFญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต:องได: เชSน สินค:าตSาง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต:องไมSได: เชSน 
บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปXนต:น 
 ประเภทของทรัพยEสินทางปFญญา     โดยทั่ว ๆ ไป คนไทยสSวนมากจะคุ:นเคยกับคำวSา "ลิขสิทธิ์" ซึ่งใช:
เรียกทรัพยEสินทางปFญญาทุกประเภท โดยที่ถูกต:องแล:วทรัพยEสินทางปFญญาแบSงออกเปXน 2 ประเภท ที่เรียกวSา 
ทรัพยEสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธ์ิ (Copyright)  
(ท่ีมา : คูSมือการจดทะเบียนทรัพยEสินทางปFญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา) 
 หากพูดถึงงานทรัพยEสินทางปFญญาในมุมของงานวิจัยด:านสังคมศาสตรE และด:านวิทยาศาสตรE อาจได:
มุมมองในมิติตSาง ๆ ที่สSงผลทำให:เกิดผลงานที่เปXนประโยชนEในมิติการนำไปใช:ประโยชนEในเชิงพาณิชยE ประโยชนE
ด:านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกSสังคม ชุมชน ท:องถ่ิน  
 ผลงานวิจัยด:านสังคมศาสตรEอาจไมSได:เปXนผลงานที่เปXนสิ่งประดิษฐE แตSเปXนผลงานในรูปแบบของงาน
เขียน หรือสื่อตSาง ๆ ที่สามารถเอาไปใช:ในด:านทรัพยEสินทางปFญญาซึ่งถ:าได:รับความคุ:มครองของทรัพยEสินทาง
ปFญญาในผลงานวิจัยของเราแล:วสามารถนำไปใช:ประโยชนEด:านงานบริการวิชาการ การเผยแพรSผลงานทาง
วิชาการ หรือมาปรับใช:ด:านการเรียนการสอนได: งานทรัพยEสินทางปFญญาด:านสังคมศาสตรE อยากให&นักวิจัยทุก
ทSานเห็นความสำคัญผลงานวิจัยที่เราทำในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณKปรกติจะจบแคSนั้นเราสามารถนำมา
จัดทำเปXนเอกสารเผยแพรSเปXนสื่อหรือคลิปวิดีโอเราสามารถปรับมาใช&ในสSวนของทรัพยKสินทางปOญญาซึ่งเรา
จะได&รับความคุ&มครองในรูปแบบของ “ลิขสิทธิ์” ทำให&ผลงานของเราสามารถนำไปชะประโยชนKอยSาง
กว&างขวางโดยที่ไมSต&องหSวงหรือกังวลคนที่จะมาลอกเลียนแบบ อยากให:นักวิจัยสายสังคมศาสตรEผลิตผล
งานวิจัยได:มาก ๆ จะเปXนประโยชนEตSอนักวิจัยและเปXนประโยชนEตSอคณะ หรือหลักสูตร ซึ่งเปXนผลงานที่เปXน
รูปธรรมท่ีสามารถนำไปเผยแพรSได:มากกวSาเปXนแคSเลSมรายงานฉบับสมบูรณEอยSางเดิม 
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 อยากเชิญชวนอาจารยK นักวิจัยปรับผลงานวิจัยให&อยูSในรูปแบบของผลงาน “ลิขสิทธิ์” ที่เปXนงาน
ทรัพยKสินทางปOญญา 
 ผลงานวิจัยที่มีผู:ประกอบการมีสSวนรSวม “งานวิจัยที่เก่ียวข:องกับผู:ประประกอบการ จะมีองคEความรู:จาก

งานวิจัยที่เกิดขึ้นสSวนใหญSจะเปXนสูตร ต:นแบบ ผลิตภัณฑEอาหารตSาง ๆ และกระบวนการผลิต เพราะฉะนั้นองคE

ความรู:ที่เกิดขึ้นจะสามารถนำไปจดทรัพยEสินทางปFญญาเพื่อคุ:มครองการละเมิดสิทธิ หรือคุมครองสิทธิประโยชนE

ของเราที่เกิดข้ึนในอนาคต ผลงานวิจัยที่จะยื่นจดทรัพยKสินทางปOญญาได&นักวิจัยต&องพิจารณาองคKความรู&ของ
เราวSาเปXนในลักษณะใหนถ&าเปXน สูตร หรือกระบวนการผลิต ตSาง ๆ เราอาจจะจดในลักษณะของ สิทธิบัตร 
หรือ อนุสิทธิบัตร หรือถ&าหากเปXนคลิปวีดีโอเผยแพรSองคKความรู&ตSาง ๆ หรือเอกสารเผยแพรS เรายื่นจดใน
รูปแบบของ ลิขสิทธ์ิ ก็ได&”  

 ผลงานวิจัยในมุมของวิศวกรรมศาสตรE ถ:าพูดถึง “สิทธิบัตร” ต:องพูดถึงงานวิจัย สิทธิบัตร เปXนตัวช้ีวัดให:

เห็นถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยที่เราทำเราทำงานวิจัยต:องประกาศให:คนอื่นรับรู :ผSานกระบวนการ

ทรัพยEสินทางปFญญาที่แสดงถึงการเปXนเจ:าของสิทธิผลงานงานวิจัยนั้น ๆ เราสามารถนำผลงานวิจัยของเรา

นำเสนอสูSสาธารณชนในเชิงของกระบวนการทางการศึกษาวิธีวิจัยรวมไปถึงการได:มาซึ่งชิ้นงานต:นแบบออกมา      

ก็จะเปXนประโยชนEและสามารถนำไปใช:เปXนองคEความรู :ในด:านการเรียนการสอน งานทางด&านวิศวกรรม 
สามารถนำไปจดทรัพยKสินทางปOญญา ได& 3 กลุSม ได&แกS 1) สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐK 2) สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑK 3) อนุสิทธิบัตร การนำสิทธิบัตรไปใช&ประโยชนK ด&านการขอตำแหนSงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ  
ศ. การใช&ประโยชนKเชิงพาณิชยK หากมีผู&สนใจในผลงานก็จะมีการติดตSอมาที่มหาวิทยาลัยฯโดยมีหนSวยงาน
สำนักงานบริหารทรัพยKและสิทธิประโยชนK เปXนผู&ดำเนินการ 

 เทคนิคการเลือกผลงานวิจัยวิจัยมายืนจดทรัพยEสินทางปFญญา “ต&องพิจารณากSอนวSาผลงานวิจัยน้ัน 
เปXนสิ่งประดิษฐK หรือกระบวนการ กรรมวิธีการผลิตตSาง ๆ และมีความแปลกใหมS และต&องตรวจสอบกSอนวSา
ผลงานประเภทน้ันมีผู&ย่ืนจดแล&วหรือยังเพ่ือไมSให&เกิดความซ้ำซ&อน”  

 ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานวิจัยที่มีอยูSนำมาตSอยอดผลงานวิจัยให&สามารถนำไปใช&ประโยชนKในเชิง
อุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชยK อยSาคิดวSาเปXนการเพิ่มภาระให&ตัวเอง ให&มองวSาอาจารยKจะมีผลงานวิจัยท่ี
นำไปใช&ประโยชนKได&ในระดับประเทศ  
5.ความเปXนมา (ปOญหา วัตถุประสงคK เปhาหมาย) 
 การวิจัยและการบริการวิชาการ  เปXนพันธกิจหลักด:านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา   ซึ่งเปXนตัวบSงชี้ถึง

ความก:าวหน:าทางวิชาการของบุคลากรในหนSวยงานและสะท:อนถึงภาพรวมของการจัดการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย  เพราะการถSายทอดความรู:ทางวิชาการให:กับนักศึกษาในปFจจุบันไมSได:มาจากการค:นคว:าในตำรา

เพียงอยSางเดียว  แตSเกิดจากความรู:ที่สั่งสม  ผSานการวิเคราะหE สังเคราะหE  ที่มาจากกระบวนการวิจัย  อันเปXน

ความรู:ที่กSอให:เกิดการพัฒนาอยSางตSอเนื่องและสอดคล:องกับสถานการณEปFจจุบัน  ซึ่งเปXนการเพิ่มพูนความรู: 

ความสามารถของอาจารยE  ดังนั้นการจัดการองคEความรู:จึงเปXนกระบวนการหนึ่งที่นำมาพัฒนางานวิจัยให:มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย  การวิจัยจึงเปXนตัวบSงชี้ด:านหนึ่ง ที่แสดงให:เห็นคุณภาพทางการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาได:เปXนอยSางดี 
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ซึ่งสอดคล:องกับเปwาหมายมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูSองคEกรแหSงการเรียนรู:      
โดยมีนโยบายที ่ผลักดันให:มีการจัดการความรู :ทั ่วทั ้งมหาวิทยาลัยที ่ตอบวิสัยทัศนEและยุทธศาสตรEของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู:ที่มีอยูSในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถSายทอดไปสูSบุคลากรและ
นำไปปฏิบัติอยSางเปXนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปXนแนวปฏิบัติให:เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู:และ
ถSายทอดความรู:ภายในหนSวยงาน อันจะสSงผลให:เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน 

ดังนั ้นงานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา รSวมกับคณาจารยEจากคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรE และคณะวิศวกรรมศาสตรE จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู:ประเด็นด:านงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคE เพื่อให:อาจารยEมีเวทีแลกเปลี่ยนด:านการทำงานวิจัยเกิดการ
เรียนรู:รSวมกัน และเกิดองคEความรู:ที่นำมาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร:างสรรคE  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
การผลิตผลงานวิจัย อยSางน:อง 1 องคEความรู:    ด:วยการกำหนดแผนการแลกเปล่ียนเรียนรู: เร่ือง การแลกเปล่ียน
เรียนรู:ด:านทรัพยEสินทางปFญญา ของมทร.ล:านนา พิษณุโลก ประจำปÄงบประมาณ  2565  โดยมีเปwามาย จำนวน
ทรัพยEสินทางปFญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 2 ผลงาน 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
เคร่ืองมือการจัดการความรู& 
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1. การสำรวจความ พิจารณาวSาองคEกรมีวิสัยทัศนE พันธกิจ ยุทธศาสตรE เปwาหมายคืออะไร เพ่ือให:บรรลุเปwาหมาย 
- คณะกรรมการ KM งานวิจัย กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู: 1 ประเด็น เพื่อตอบสนองประเด็น

ยุทธศาสตรE ในการสนับสนุนการเปXนมหาวิทยาลัยในกลุSมที่ 2 กลุSมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ได:แกS 
ประเด็นความรู: เรื่อง ทรัพยEสินทางปFญญา โดยใช: เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน : ใช:รูปแบบเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู:  กำหนดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ที ่มีความรู :ด:านทรัพยEสินทางปFญญา มาแลกเปลี ่ยนความรู :แชรE
ประสบการณEงานด:านทรัพยEสิทางปFญญา 
2. การสร&างและแสวงหาความรู&   การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู:มีหลักการสำคัญๆ ได:แกS 

1. การเลSาเร่ือง (story telling) : เลSาเร่ืองท่ีทำจริง โดยพูดถึงความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 
2. การฟFงอยSางลึกซึ้ง (deep listening) : เปXนการฟFงอยSางมีสติ ฟFงอยSางปราศจากอคติ ฟFงด:วยเจตนา

อันบริสุทธิ์ ปราศจากการประเมินคSาหรือตีความขณะฟFง ฟFงตั้งแตSต:นจนจบ ฟFงด:วยทSาทีเคารพตSอผู:พูดอยSาง
จริงใจ 

3. การสะท:อน (reflection) : เปXนสะท:อนสิ่งที่ได:เรียนรู: สะท:อนอารมณEความรู:สึกของตัวเองขณะได:ฟFง
เร่ืองเลSา รวมถึงสะท:อนอารมณEความรู:สึก คุณลักษณะของผู:เลSา 

4. การแลกเปลี่ยน (sharing) : เปXนการแลกเปลี่ยนเรื่องเลSาของตนเอง ที่เคยมีประสบการณEในประเด็น
เดียวกัน 

การดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 หลักการ ผู:ที่เข:ารSวมแลกเปลี่ยนเรียนรู: ได:รับความรู: ได:ไมตรีซึ่งกันและกัน 
รวมไปถึงการได:กำลังใจ แรงบันดาลใจ 
กำหนดบทบาทในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู:   ในเวทีแลกเปล่ียน 
ผู:เลSาเร่ือง 

1) ผศ.สุพรรัตนE  ทองฟFก  
2) ผศ.วีระยุทธ หล:าอมรชัยกุล  
3) อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒนE 
4) ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม 
5) นางสาวรัชนีกร  แรงขิง ผู:ดำเนินรายการ 

ผู:ฟFงและผู:แลกเปล่ียน 
 คณะกรรมการจัดการองคEความด:านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปÄ 2565 และกลุSมเปwาหมาย
อาจารยEผู:สนใจ 
3. การจัดการความรู&ให&เปXนระบบ กำหนดโครงสร:างความรู: แบSงชนิด ประเภท เพื่อให:สืบค:น เรียกคืน และใช:
งานได:งSาย 

- จัดองคEความรู:ให:เปXนหมวดหมูS เพ่ืองSายตSอการสืบค:นโดยแยกตามหมวดของประเด็นความรู: 
- กำหนดกลุSมเปwาหมายการนำองคEความรู:ไปใช: 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู& เปXนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให:เปXนมาตรฐาน ใช:ภาษาเดียวกัน 

ปรับปรุงเน้ือหาให:ครบถ:วนสมบูรณE 

- เรียบเรียง และปรับปรุงเนื้อหาให:มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู:จากการ

แลกเปล่ียนเรียนรู:ให:เปXนรูปแบบเอกสารมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะกรรมการKMงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 
5. การเข&าถึงความรู& เปXนการทำให:ผู:ใช:ความรู:เข:าถึงความรู:ท่ีต:องการได:

งSายและสะดวก เชSน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบอรEด

ประชาสัมพันธE 

การเข:าถึงองคEความรู:  ผSานชSองทาง Facebook งานวิจัยและบริการ

วิชาการ พิษณุโลก 

- วีดีโอ/ส่ือองคEความรู: 

https://www.youtube.com/watch?v=7FE7SxSsMA8 

 
6. การแบSงปOนแลกเปลี่ยนความรู& กิจกรรมกลุSมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหSงการเรียนรู: ระบบพี่เลี้ยง การ

สับเปล่ียนงาน การยืมตัว หรือเวทีแลกเปล่ียนความรู: 

-  แนวปฏิบัติทรัพยEสินทางปFญญาที่ยื ่นขอจดทะเบียน ไปใช:กับนักวิจัยที ่ต:องการของบประมาณ

โครงการวิจัยในปÄตSอไป 
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7. การเรียนรู& การนำความรู:มาใช:ประโยชนEในการตัดสินใจ แก:ปFญหา และทำให:เปXนสSวนหนึ่งของงาน เชSน เกิด
ระบบการเรียนรู:จากสร:างองคEความรู: การนำความรู:ในไปใช: เกิดการเรียนรู: และประสบการณEใหมS และหมุนเวียน
ตSอไปอยSางตSอเน่ือง 

- คณะกรรมการKMงานวิจัย ติดตามและเสนอผลจากการใช:คูSมือ เรื่อง แนวปฏิบัติทรัพยEสินทางปFญญา
ท่ีย่ืนขอจดทะเบียน อยSางตSอเน่ือง 
7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตSาง ๆ ได&แกS เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปXนแบบอยSางท่ีดี

ให&กับหนSวยงานตSาง ๆ ฯลฯ) 

 1. องคEความรู:ท่ี เร่ือง ทรัพยEสินทางปFญญา  1 องคEความรู:    
https://www.youtube.com/watch?v=7FE7SxSsMA8 

2. จำนวนทรัพยEสินทางปFญญา 2 ผลงาน 
  2.1 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑE เลขท่ีสิทธิบัตร 62881  ผศ.วีรยุทธ หล:าอมรชัยกุล 
  2.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑE เลขท่ีสิทธิบัตร 64459  ผศ.วีรยุทธ หล:าอมรชัยกุล 
8.ปOจจัยความสำเร็จ (สรุปเปXนข&อๆ) 

 1.  การมีสSวนรSวมของบุคลากรท่ีมีสSวนเก่ียวข:อง 
2.  การวิเคราะหEประเด็นการจัดการองคEความรู:   เลือกประเด็นความรู: ที่สามารถวัดผลสำเร็จและ

นำไปใช:ประโยชนEกับกลุSมเปwาหมายให:ได:มากท่ีสุด 
 3.  การสรุปองคEความรู: จะต:องได:ประเด็นที่ชัดเจน เน:นความเข:าใจและสามารถนำไปใช:ได:อยSางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  ความพร:อมของผู:ปฏิบัติงานและความตั้งใจที่จะนำองคEความรู:ไปใช:ประโยชนE จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ให:แกSนักวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสบการณE 
 5. มีหนSวยงานวิจัยจะนำองคEความรู:ที่ได:มาถSายทอดให:แกSกลุSมเปwาหมาย เชSน การจัดประชุม การให:
คำปรึกษาแกSอาจารยE การพบปะพูดคุย โดยท่ีกลุSมเปwาหมายอาจไมSทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติตามได:  
 หนSวยงานวิจัยในฐานะที่อยูSใกล:ชิด คอยสนับสนุนข:อมูลงานวิจัย หรือประเด็นงานวิจัยที่สามารถพัฒนา
ตSอยอดเปXนงานวิจัยให:แกSอาจารยE  การนำองคEความรู:มาใช:จึงเปXนเรื่องที่สามารถนำมาใช:ได:จริง  และการ
รับทราบข:อมูลขSาสารของอาจารยEจึงเปXนเร่ืองงSาย    
9.ปOญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตSอไป 

- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให7ได7รับการสนับสนุนจากแหล?งทุนภายนอก 

 
 

1. เจ&าของผลงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 

2. สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด:านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด:านการวิจัย 

   o  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
1. เพ่ือให:นักวิจัยรุKนใหมKมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนข:อเสนอโครงการวิจัย 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได8มีการดำเนินงานตามพันธกิจที ่ได8รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย คือ  

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตาม

ความต8องการของสถานประกอบการ สามารถรับใช8สังคม ชุมชน ได8อยOางสมบูรณQ  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได8เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู8ภายในสถาบัน จึงได8จัดโครงการ       

การจัดการองคQความรู8การเขียนข8อเสนอโครงการวิจัยให8ได8รับการสนับสนุนจากแหลOงทุนภายนอก เพื่อเปVนแนวทางใน

การพัฒนางานด8านการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน ให8เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปWาหมาย

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีวัตถุประสงคQดังน้ี 

1. เพื่อเปVนเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการเขียนข8อเสนอโครงการอยOางไร เพื่อให8ได8รับการสนับสนุนจากแหลOง

ทุนภายนอกโดยเปVนการถOายทอดจากนักวิจัยผู8มีประสบการณQมาบอกเลOาให8กับนักวิจัยรุOนใหมO และผู8ปฏิบัติงานด8านวิจัย 

2. เพ่ือบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ รOวมกับการจัดการเรียนการสอนสูOการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

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

1. ต:องรู:เขา รู:เรา คือ การรู:จักองคPกรของเรา รู:จักชุมชน ต:องทราบโครงสร:างและองคPประกอบของ

ชุมชนวKามีอะไร? ชุมชนขาดอะไร? และมีความต:องการอะไร?  
2. ใช:ฐานการเรียนรู:รKวมกันทำให:เกิดการยอมรับ  
3. การมีฐานทุน คือ การบริการวิชาการ งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยเพ่ือท:องถ่ิน ทำให:สามารถนำเทคนิค

ตKางๆ มาเขียนงานวิจัยในรูปแบบใหมKเพ่ือนำไปพัฒนาโจทยPวิจัย รวมถึงการใช:ฐานข:อมูลตKางๆ 

เพ่ือให:เกิดประโยชนPในการทำงาน เชKน เว็บไซตP เฟสบุ\ค เป]นต:น 
4. การทบทวนข:อมูลขององคPกร ในเร่ืองของ ปรัชญา วิสัยทัศนP นำมาเป]นหลักในการทำงาน จะ

กลายเป]นคKานิยม ท่ีเรานำไปใช:รKวมกับชุมชน เชKน สร:างคำขวัญ เพ่ือสร:างคKานิยมของชุมชน เพราะ

จะเป]นหลักคิดเพ่ือนำไปสูKความย่ังยืน 
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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:โครงการวิจัยท่ีตอบโจทยPของชุมชนอยKางแท:จริง 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
สรุปประเด็นจากการแลกเปล่ียนเรียนรู:จากนักวิจัยผู:เช่ียวชาญสูKนักวิจัยหน:าใหมK สรุปได:ดังน้ี 
1. การมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในแตKละด:าน นำมากำหนดเป]นกรอบการวิจัย เพ่ือให:เกิดการบูรณาการ

รKวมกัน “แผนงาน คือ ตัวกำกับเปbาหมายเป]นหลัก แผนยKอย ต:องสอดคล:องกับโครงการใหญK” 
2. เข:าใจ เข:าถึง ชุมชน เพ่ือนำมาปรับใช:ให:เกิด นวัตกรชุมชน เพ่ือนำไปสูK นวัตกรรม คือ การใช:ฐานความรู:

เดิมท่ีมีอยูKแล:ว ไปพัฒนาโดยใช:ตัวช้ีวัดเป]นตัวต้ัง  
3. การขยายผลจากปdท่ี 1 สูK ปdท่ี 2 เพ่ือสร:างเครือขKาย และยกระดับการทำงาน โดยใช:แนวทางจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหKงชาติ วKาด:วยการสร:างเศรษฐกิจฐานรากภายใต:เกษตรมูลคKาสูง 
4. การนำเสนอ ต:องสร:างมิติให:แหลKงทุนเข:าใจ ใช:เทคนิคทางด:านกราฟฟfคนำเสนอให:โดดเดKน “เป]นเทคนิค

ของการจัดการความรู: สร:างกระบวนการเรียนรู:ได:” 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
1. มีปgญหาในเร่ืองของการเดินทาง เน่ืองจากชุมชนท่ีเป]นกลุKมเปbาหมายอยูKคKอนข:างไกล  
2. ในชKวงโควิด แก:ปgญหาโดยใช:กลไก และเคร่ืองมือ ท่ีมีอยูK ทำการถKายทอดออนไลนP บันทึกวิดีทัศนPเป]นชุด

ความรู: 
3. การเข:าถึงชุมชน จะมีการนัดหมายกับชุมชนลKวงหน:า โดยมีแผนการทำงานจะใช:เครือขKายจากหนKวยงาน

ตKางๆ ทำงานรKวมกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงานสร6างสรรค8 ” 

 
 

1. เจ&าของผลงาน กองการศึกษาลำปาง 
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา ลำปาง 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด:านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด:านการวิจัย 
   o  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 การจดสิทธิบัตรและงานสร:างสรรคJ 
5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทสให:มีเสถียรภาพ  จำเปOนต:องอาศัยความรู:และความก:าวหน:า
ในการวิจัยและนวตกรรมที่ต:องมีการสร:างและสะสมองคJความรู:ให:ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อเปOนกลไกสำคัญใน
การนำพาประเทศหลุดพ:นจากกับดักประเทศรายได:ปานกลาง  ซึ่งต:องขับเคลื่อนประเทศที่ใช:แรงงานเข:มข:นไป
เปOนประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด:วยฐานความรู:ด:านการวิจัยและนวัตกรรมอันเปOนการกระจายรายได:  
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสร:างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การสร:างภูมิคุ:มกันและทำให:ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดชึ้นจากกระแสของการแขXงขันที่เปลี่ยนแปลงอยXางรวดเร็ว  ตลอดจนเพ่ือ
สร:างความสามารถในการแขXงขันเพื่อให:ประเทศมีความมั่งคั่ง  มั่นคง  และยั่งยืน  แผนด:านวิทยาศาสตรJ วิจัย  
และนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับความท:าทายและโอกาส ในอนาคต  นโยบายการวิจัยที่เปลี่ยนไปสXงผลให:การ
ทำงานวิจัยเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตรJของประเทศ รวมไปถึงหนXวยงานรับผิดชอบงานวิจัยระดับประเทศที่มีการ
ปรับเปล่ียนไปด:วย  นักวิจัยต:องปรับตัวเพ่ือให:ทันกับนโยบาย  ยุคสมัย  การรับรู:นโยบายด:านงานวิจัยต:องรวดเร็ว
และทันตXอเหตการณJ  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา มีเปZาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูXองคJกรแหXง
การเรียนรู: โดยมีนโยบายที่ผลักดันให:มีการจัดการความรู:ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนJและยุทธศาสตรJของ 
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู:ที่มีอยูXในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถXายทอดไปสูXบุคลากรและ
นำไป ปฏิบัติอยXางเปOนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปOนแนวปฏิบัติให:เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู:และ
ถXายทอดความรู: ภายในหนXวยงาน เปOนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการ
ความรู:ของหนXวยงาน เพื่อให:บุคลากรได:ตระหนัก และเข:าใจถึงความสำคัญและประโยชนJของการจัดการความรู:
มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู: เกี ่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู:กับผู:เชี ่ยวชาญ และระหวXาง
หนXวยงานตลอดจนสามารถนำความรู :ที ่ ได:รับไปจัดการความรู :ในหนXวยงานได:อยXางเปOนรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช:เปOน เครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพให:มี
ความก:าวหน:า นำพามหาวิทยาลยัไปสูXองคJกรแหXงการเรียนรู:ตXอไป ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได:เล็งเห็นความสำคัญของ 
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การนำกระบวนการจัดการความรู :มาเปOนเครื ่องมือในการพัฒนาคน พัฒนา งาน พัฒนาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู:ภายในหนXวยงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล:านนา ลำปาง ซึ่งเปOนสถานศึกษาที่มีภารกิจด:านงานวิจัย ผลงาน สร:างสรรคJนวัตกรรมและงานบริการ
ในระดับชาติและนานาชาติ จึงได:จัดทำโครงการ การจัดการองคJความรู:เรื ่อง “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงาน
สร:างสรรคJ ”เพ่ือให:อาจารยJมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา ลำปาง ได:มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี ในการทำให:
ผู:ประดิษฐJหรือผู:ออกแบบผลิตภัณฑJ มีสิทธิแตXเพียงผู:เดียวในการหาประโยชนJจากผลิตภัณฑJดังกลXาว 
ให:มีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคQ 
1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการ การจัดการองคJความรู:เร่ืองตัวช้ีวัด สิทธิบัตร และงานสร:างสรรคJ 
2.  ให:อาจารยJสร:างความเข:าใจเทคนิคเร่ืองตัวช้ีวัด สิทธิบัตร และงานสร:างสรรคJ เพ่ือให:เกิด

ประสิทธิภาพตXอองคJกร 
3.  เพ่ือสXงเสริมให:อาจารยJได:แลกเปล่ียนเรียนรู:เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคJความรู:เร่ืองตัวช้ีวัด 

สิทธิบัตร และงานสร:างสรรคJ 
เปRาหมาย 

ได:แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคJความรู:เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรJ และพันธกิจมหาวิทยาลัย เร่ืองตัวช้ีวัด  
สิทธิบัตร  และงานสร:างสรรคJ 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
1. แตXงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู: โดยมีตัวแทนคณาจารยJท้ัง 3 คณะ เข:ารXวม ดังน้ี  

ผศ.วXาท่ีร:อยตรีทนงศักด์ิ   สัสดีแพง  ประธานกรรมการ 
ผศ.พงศกร   สุรินทรJ   รองประธานกรรมการ 
นายอนาวิล   ทิพยJบุญราช  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  ไชยยา   กรรมการ 
นายเกษม   ตรีภาค   กรรมการ   
นายกีรติ   วุฒิจารี   กรรมการ 
ผศ.วริษา   สินทวีวรกุล  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  ทองทิพยJ  กรรมการ 
รศ.วันเพ็ญ   จิตรเจริญ  กรรมการ 
ผศ.รุXงทิวา   กองเงิน   กรรมการ 
นางอรทัย   บุญทะวงศJ  กรรมการ 
ผศ.เพียงพิมพJ  ชิดบุรี   กรรมการ 
นางปtทมJ   ปราณอมรกิจ  กรรมการ 
นางสาวญาณี  คีรีตuะ   กรรมการ 
นาย ณฤทธ์ิ   ฝtxนสืบ   กรรมการ 
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นาย สุรพล   ใจวงศJษา  กรรมการ 

นาย ณัฐอมร   จวงเจิม   กรรมการ 

รศ.สุมิตรา   สุปyนราช   กรรมการ 

ผศ.กุลวิชญJ   พานิชกุล  กรรมการ 

นางสาวเมทินี  นาคดี   กรรมการ 

นาย เรืองพันธุJ  ทรัพยJมี   กรรมการ 

นาย สมเกียรติ  ตันตา   กรรมการ 

นางสาวลชินี   ปานใจ   กรรมการ 

นางปรัศนียJ   กองวงคJ   กรรมการ 

นางสายนที    ทรัพยJมี   กรรมการ 

นางสาวพิมเนตร   เทพปtญญา  กรรมการ 

นางสาวนงนุช   ต้ังใจเจริญทรัพยJ  กรรมการ 

นางพรพิมล    อริยะวงษJ  กรรมการ 

นายธิติวัฒนJ    ตาคำ   กรรมการ 

นางสาวผจงจิต  ต๊ิบประสอน  กรรมการ 

นางอนิตา    ประดาอินทรJ  กรรมการ 

นายสรวิทยJ    ปานพินิจ  กรรมการ 

นางดารารัตนJ   ธาตุรักษJ   กรรมการ 

นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธJ  กรรมการ 

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา  กรรมการและเลขานุการ 

นางชานิกา    ฉัตรสูงเนิน  กรรมการและผู:ชXวยเลขานุการ 

นางสาวแสงจันทรJ  วงคJขัดนนทJ  กรรมการและผู:ชXวยเลขานุการ 

   2. การกำหนดประเด็นความรู:ด:านวิจัย 2 ประเด็น 

 คณะกรรมการจัดการความรู: (KM)ประเด็นยุทธศาสตรJ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรXวมกับ

การพัฒนาประเทศเข:ารXวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรJตXางๆ  

ในวันพฤหัสบดี  ที่  5  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห:องประชุม 1  อาคารอำนวยการ  กำหนด

ประเด็น  ประเด็นความรู:  

1. ข้ันตอน และการเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

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

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

สิทธิบัตร คือ อะไร 

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญท่ีรัฐออกให:เพ่ือคุ:มครองการประดิษฐJ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑJ ท่ีมี

ลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด หรือกลXาวอีกนัยหนึ่งได:วXา สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให:ความคุ:มครองการ

ประดิษฐJ หรือการออกแบบผลิตภัณฑJให:ผู:ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแตXเพียงผู:เดียวในการแสวงหา

ประโยชนJจากการประดิษฐJ หรือการออกแบบผลิตภัณฑJท่ีได:รับสิทธิบัตรน้ันภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

 การประดิษฐJ หมายถึง ความคิดสร:างสรรคJเกี ่ยวกับลักษณะองคJประกอบโครงสร:างหรือกลไกของ

ผลิตภัณฑJ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑJให:ดีขึ้น หรือทำให:

เกิดผลิตภัณฑJใหมXท่ีแตกตXางไปจากเดิม 

 การออกแบบผลิตภัณฑJ หมายถึง ความคิดสร:างสรรคJเกี่ยวกับรูปรXางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑJ 

องคJประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑJ ซึ่งสามารถใช:เปOนแบบสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมท้ัง

หัตถกรรมได:เง่ือนไขหรือลักษณะของการรับความคุ:มครองสิทธิบัตร 

1.สิทธิบัตรการประดิษฐJ 

 1.1 ต:องเปOนการประดิษฐJท่ีคิดค:นข้ึนใหมX คือ การประดิษฐJท่ีแตกตXางไปจากเดิม ยังไมXเคยมีใช:หรือ

แพรXหลายมากXอนในประเทศ หรือไมXเคยเปyดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร ส่ิงพิมพJ หรือการนำ

ออกแสดง หรือเปyดเผยตXอสาธารณชนมากXอนท้ังในและนอกประเทศ และยังไมXเคยได:รับสิทธิบัตรมากXอน 

 1.2 ต:องเปOนการประดิษฐJท่ีมีข้ันการประดิษฐJสูงข้ึน คือ มีลักษณะท่ีเปOนการแก:ไขปtญหาทางเทคนิค 

หรือไมXเปOนการประดิษฐJท่ีทำได:โดยงXายตXอผู:ท่ีมีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทน้ัน 

 1.3 ต:องเปOนการประดิษฐJท่ีสามารถนำไปประยุกตJในทางอุตสาหกรรมได: 

 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑJ  

ต:องเปOนการออกแบบผลิตภัณฑJใหมXเพ่ืออุตสาหกรรมซ่ึงรวมถึงหัตถกรรม คือ เปOนการออกแบบ

ผลิตภัณฑJท่ียังไมXมีใช:แพรXหลายในประเทศ ยังไมXได:เปyดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพJ

กXอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมXคล:ายกับแบบผลิตภัณฑJท่ีมีอยูXแล:วส่ิงท่ีขอรับสิทธิบัตรไมXได: 

 3. การประดิษฐJท่ีขอรับสิทธิบัตรไมXได: 

 3.1. จุลชีพและสXวนประกอบสXวนใดสXวนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยุXตามธรรมชาติ สัตวJ พืช หรือสารสกัดจาก

สัตวJหรือพืช 

 3.2. กฎเกณฑJและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJ 

 3.3. ระเบียบข:อมูลสำหรับการทำงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรJ 

 3.4. วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษยJ หรือสัตวJ 

 3.5. การประดิษฐJท่ีขัดตXอความสงบเรียบร:อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

4.  การออกแบบผลิตภัณฑJท่ีขอรับสิทธิบัตรไมXได: 

 1. แบบผลิตภัณฑJท่ีไมXใชXการออกแบบผลิตภัณฑJใหมX 
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  1.1 ต:องไมXเปOนแบบผลิตภัณฑJท่ีมีหรือใช:แพรXหลายอยูXแล:ว กXอนวันย่ืนขอรับความคุ:มครอง 

  1.2 ต:องไมXเปOนแบบผลิตภัณฑJท่ีได:มีการเปyดเผยรูปภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียด ใน

เอกสารหรือส่ิงพิมพJท่ีได:เผยแพรXอยูXแล:ว กXอนวันย่ืนขอรับความคุ:มครอง 

  1.3 ต:องไมXเปOนแบบผลิตภัณฑJท่ีเคยมีประกาศโฆษณาของสำนักสิทธิบัตรอยูXแล:วกXอนวันย่ืน

ขอรับความคุ:มครอง 

 2. แบบผลิตภัณฑJท่ีมีลักษณะขัดตXอความสงบเรียบร:อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 3. แบบผลิตภัณฑJท่ีกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

4. อายุการให:ความคุ:มครองสิทธิบัตร 

  – สิทธิบัตรการประดิษฐJ มีอายุ 20 ปÖ นับแตXวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร 

  – สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑJ มีอายุ 10 ปÖ นับแตXวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร 

 5.  อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เปOนทรัพยJสินทางปtญญาท่ีเกิดจากผลงานสร:างสรรคJจากการประดิษฐJ

คิดค:นท่ีไมXมีความซับซ:อน อาจคิดข้ึนโดยงXาย เปOนความคิดสร:างสรรคJท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมXสูงมาก 

หรือเปOน 

รายงานข&อมูลการย่ืนจดทรัพยQสินทางปMญญา 5 ปb ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา ลำปาง 
และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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ประเด็นท่ี 2 ปtญหาอุปสรรคในการขอจดสิทธิบัตร 

1. ผศ.พงศกร  สุรินทรJ   

การจดสิทธิบัตรต:องมองงานของเราให:ออกวXาไปอนุสิทธิบัติ  หรือสิทธิบัตร  เพราะรุปแบบแตกตXางกัน 

2. ผศ.เพียงพิมพJพิมพJ 

ในการทำงานบริการวิชาการเรื่องลูกประคบเซรามิค ได:ไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑJให:กับกลุXม จน

สามารถจดเปOนสิทธิบัติวิสาหกิจชุมชนของหมูXบ:าน  จนได:ผลิตภัณฑJ  และได:เชิงการทXองเท่ียว 

3.  ผศ.ธิติวัฒนJ  ตาคำ   
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อุปสรรคในการทำงานคือ การตัดสินใจวXาจะจดไหมโดยสXวนตัวได:ไปทำงานวิจัยลายผ:าไหมดอกแมXสาย

รวงผึ้ง โดยใช:เทคโนโลยีคอมพิวเตอรJ ไมXรู:วXาผลิตภัณฑJที่ไปสXงเสริมจะสามารถจดได:ไหม  ผศ.ทนงศักดิ์ กลXาว

เสริมวXา อาจจะจดได:ในรูปแบบกระบวนการแนวความคิด 

4.  นางสาวพิมเนตร  เทพปtญญา  

คูXมือเรียนภาษาอังกฤษให:ชมรมรถม:าจังหวัดลำปาง จะขอจดสิทธิบัตรได:ไหม ผศ.ทนงศักด์ิ กลXาวเสริมวXา 

จะเข:าไปสูXหมวดหมูXลิขสิทธ์ิแทน หนังสือทุกประเภทเปOนลิขสิทธ์ิ ถ:าเฉพาะกลุXมยXอย 

5.  นายกีรติ  วุฒิจารี 

ทางคณะวิศวกรรมศาสตรJสXวนใหญXเปOนการสร:างเครื่องสXวนใหญX มีการดัดแปลงให:มันดีขึ้นผศ.ทนงศักด์ิ 

กลXาวเสริมวXา จดในรูปแบบการออกแบบ 

6.  นางอรทัย  บุญทะวงษJ 

ปtญหาในการขอจดสิทธิบัตรสXวนใหญXคือ นักวิจัยมีความสับสนวXาสามารถจดสิทธิบัตรได:ไหม เพราะไมXมี

ท่ีปรึกษาในการเขียนขอ การเขียนหัวข:อตXางๆ 

7. นางสาวญาณี คีรีตะ 

ประเด็นการนำงานไปใช:กับชุมชนสXวนใหญXงานจะเน:นไปการตีพิมพJ 

ปtญหาจริงๆในการจดสิทธิบัตรของนักวิจัย 

1. อยากได:พ่ีเล้ียง พร:อมจะให:ความรู:ตลอดเวลา คอยช้ีแนะในการเขียนคำขอ 

2.  ส่ิงจูงใจการจดสิทธิบัตร 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
 1. การมีสXวนรXวมของอาจารยJท้ัง 3 คณะ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู:รXวมกัน ท่ีมาจากหลายศาสตรJ และ

ประสบการณJในการทำงานจนประสบความสำเร็จได: 

  2. การสXงเสริมให:  คณาจารยJ  บุคลากร  ทำงานวิจัย และมีการเผยแพรX และขอจดสิทธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน 

 3. กลุXมเปZาหมายให:ความรXวมมือ และได:รับความรXวมมือเปOนอยXางดี 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
ปMญหาอุปสรรค 

1. เน่ืองจากสถานการณJการแพรXระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนใน 

ประเทศไทย ทำให:ไมXสามารถจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู:กันได: 

ข&อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

2. ปรับเปล่ียนรูปแบบในการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนJ โดยการใช: Microsoft Teams 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู&  วันท่ี  19  พฤษภาคม  2565 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การทำงานวิจัยภายใต0เกณฑ4การขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 

2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด?านการผลิตบัณฑิต 
   þ  ด?านการวิจัย 

   o  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
• ได?แนวทางการขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการภายใต?เกณฑ+การขอตำแหน4งทางวิชาการ ปN 2564  

• เสนอช4องทองการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล4งทุนภายในและภายนอก 

• รวบรวมแหล4งฐานข?อมูลการตีพิมพ+ สาธิตการสืบค?นข?อมูล 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ภาระงานด?านวิจัย ถือเปXนภาระงานหนึ่งที ่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ระบุไว?ในข?อตกลงและแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ซึ่งการดำเนินงานด?านวิจัยที่ให?ได?ผล

งานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร4ออกสู4สาธารณชนได? และสามารถใช?ยื่นขอกำหนดตำแหน4งทาง

วิชาการ จะต?องเปXนไปตามเกณฑ+การขอตำแหน4งทางวิชาการท่ีกำหนดไว? 

 เพื่อให?บุคลากรได?ตระหนัก และเข?าใจถึงความสำคัญและประโยชน+ของการจัดการความรู?ด?านงานวิจัย

มากขึ้น สาขาวิทยาศาสตร+ จึงได?จัดทำโครงการการจัดการความรู?คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

การจัดการองค+ความรู? (KM) ด?านวิจัย ซึ่งได?มีการกำหนดประเด็นเรื่อง การทำงานวิจัยภายใต?เกณฑ+การขอ

กำหนดตำแหน4งทางวิชาการ โดยเน?นการแลกเปลี่ยนองค+ความรู?ระหว4างบุคลากรภายในหน4วยงาน ที่ได?รับ

ตำแหน4งทางวิชาการแล?ว มาเปXนผู?ถ4ายทอดองค+ความรู? และนำเสวนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด?านการวิจัยให?มี

คุณภาพ สามารถใช?ขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการได? และรวบรวมองค+ความรู?ท่ีได?เผยแพร4ออกสู4สาธารณชน 

 วัตถุประสงค+ 

 1)  เพ่ือแลกเปล่ียนองค+ความรู?ด?านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพด?านวิจัย 

2)  เพ่ือสร?างแนวปฏิบัติท่ีดีด?านการทำงานวิจัยภายใต?เกณฑ+การขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการ 

เปfาหมาย 

เชิงปริมาณ   

- ได?แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค+ความรู?ด?านการวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตร+และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไม4น?อยกว4า 1 เร่ือง 
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เชิงคุณภาพ  
1) ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ 7 ข้ันตอน (บ4งช้ีความรู?,สร?างแสวงหาความรู?,

จัดการให?เปXนระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรู?,การเข?าถึงความรู?,การแบ4งปjนแลกเปล่ียนเรียนรู?,การเรียนรู?) 
2) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 ได?ใช?วิธีการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู?เพ่ือค?นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีใน

การทำงานวิจัยภายใต?เกณฑ+การขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการ และได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู?ครบ 7 ข้ันตอน ท่ีระบุไว?ในแผนงาน โดยเคร่ืองมือการจัดการความรู?ท่ีใช?คือแหล4งผู?รู?ในองค+กร ดังน้ี 

1. การบ4งชี้ความรู? มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู? ปNงบประมาณ 2565 และ มีการเลือก
ประเด็นความรู?ด?านผลิตบัณฑิต 1 ประเด็น ได?แก4 “การทำงานวิจัยภายใต?เกณฑ+การขอกำหนดตำแหน4ง
ทางวิชาการ” 

2. การสร?างและแสวงหาความรู? มีการจัดประชุมจัดกิจกรรมเพื่อสร?างและแสวงหาความรู?แบบออนไลน+ ใน
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

3. การจัดความรู?ให?เปXนระบบ ผู?รู?ในองค+กรประมวลความรู?ท่ีได?จากการแลกเปล่ียนเรียนรู?มารวบรวมอย4าง
เปXนระบบ 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู? ผู?รู?ในองค+กรดำเนินการเรียบเรียง และ ปรับปรุงเน้ือหาให?มีคุณภาพดี 
รวมท้ังสรุป ประเด็นและกล่ันกรองความรู?จากการแลกเปล่ียนรู? เปXนแนวปฏิบัติท่ีดี ด?าน การทำงานวิจัย
ภายใต?เกณฑ+การขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการ วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 

5. การเข?าถึงความรู? มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดี มาเผยแพร4ผ4านระบบ Ms.Teams KM สาขาวิทยาศาสตร+ 
เพ่ือให?บุคลากรนำความรู?ไปใช?ปฏิบัติ 

6. การแบ4งปjนแลกเปล่ียนเรียนรู?  บุคลากรในหน4วยงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู?เพ่ิมเติมโดยได?ร4วมแสดง
ความคิดเห็นใน Ms.Teams KM สาขาวิทยาศาสตร+ 

7. การเรียนรู? มีบุคลากรในหน4วยงานนำแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช?ในการปฏิบัติงานเบ้ืองต?น จำนวน 1 ราย 
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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 

 

 

2 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  

- ได?ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู?ครบ   

7 ข้ันตอน 

- การนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช?ประโยชน+ 

 

ครบ 7 ข้ันตอน 

 

2 คน 

 

ครบ 7 ข้ันตอน 

 

1 คน 
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8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1. ได?แนวปฏิบัติท่ีดีด?านการทำงานวิจัยภายใต?เกณฑ+การขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการ จำนวน 2 แนวทาง ได?แก4  

• การทำงานวิจัย การเขียนตำรา เพ่ือขอกำหนดตำแหน4งทางวิชาการภายใต?เกณฑ+การขอตำแหน4งทาง
วิชาการ โดย รศ.วาณิช หลิมวานิช  

• แหล4งฐานข?อมูลการตีพิมพ+ สาธิตการสืบค?นข?อมูล  โดย ผศ.ชลวัฒน+ พุกเพียรเลิศ 
2. มีคณาจารย+สาขาวิทยาศาสตร+ เชียงใหม4 จำนวน 1 ท4าน ได?แก4 อ.กนกวรรณ แสวงทรัพย+ ได?นำแนวปฏิบัติท่ีดีไป
ใช?ปฏิบัติ สรุปได?ดังน้ี 

• ได?นำแนวปฏิบัติท่ีดีของ รศ.วาณิช หลิมวานิช มาใช?ในการดำเนินงานวิจัยของตนเอง โดยได?วางแผนการ
ทำงานวิจัยระยะส้ัน กลาง ยาว การขอทุนวิจัย และการนำผลวิจัยเผยพแพร4 

• ได?นำแนวปฏิบัติที่ดีของ ผศ.ชลวัฒน+ พุกเพียรเลิศ มาใช?ในการดำเนินงานวิจัยของตนเอง โดยได?เลือก
ฐานข?อมูลตีพิมพ+ผลงานวิชากาจากแหล4งฐานข?อมูลการตีพิมพ+ท่ีแนะนำไว? และ กพอ. รองรับ  

• ได?ทำงวิจัยด?าน fix point และมีผลงานวิชาการท่ีประสงค+จะเผยแพร4 ซ่ึงได?สืบค?นหาฐานข?อมูลวารสารท่ี
จะส4งตีพิมพ+ และได?จัดส4งต?นฉบับผลงานทางวิชาการไปแล?วจำนวน 1 ผลงาน ขณะนี้รอการตอบรับการ
ตีพิมพ+เผยแพร4 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
การผลิตบทความทางวิชาการ ต?องมาจากงานวิจัย ซึ่งกระบวนการวิจัยต?องใช?เวลานานระดับหนึ่งถึงจะ

สามารถวิเคราะห+ ผลลัพธ+ทางวิจัยได? และด?วยภาระงานสอนที่มีมาก ทำให?การจัดสรรเวลาทำงานวิจัยค4อนข?างมี
จำกัด ต?องอาศัยแรงกระตุ?นอย4างมากในการทำงานวิจัย   
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

 
1. เจ้าของผลงาน  คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ องค์ความรู้ในการส่งสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ/ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2. สังกัด   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

3. ชุมชนนักปฏิบัต ิ   ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู ้(สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
     

1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 
2. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการน าบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
3. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เคล็ดลับในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

5. ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการค้นคว้างานวิจัย ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ 

ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยทั้ งภายในและภายนอก ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่จากงานวิจัย  
ให้มีคุณภาพเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน การท างาน การจัดท าผลงานทางวิชาการ ฯลฯ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้งานวิจัยของคณะฯ ได้เผยแพร่
ให้สาธารณชนรับรู้ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านวิจัยให้กับอาจารย์ หรือบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยได้ ร่ วม เสนอ 
ความคิดเห็นและจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ” 
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6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Plan  
1. คณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประชุมวิเคราะห์ประเด็นความรู้การพัฒนาการเขียน
บทความและแนวปฏิบัติ ในการตี พิมพ์ เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

- สร้างความเข้าใจ ใน เรื่องการเผยแพร่ความรู้       
การน าแนวปฏิบัติ พัฒนาการเขียนบทความไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

Do 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย อาจารย์/นักวิจัย 

- ได้ความรู้และแนวทางในการท าวิจัย การเผยแพร่
ผลงานและการน างานวิจัยและบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

Do 
3. สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ 

- จั ดป ระชุ ม เพ่ื อส รุป และจั ดป ระ เด็ น ค วาม รู้         
ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเขียน
บทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

Check 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดเวทีกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีคุณภาพและจัดท าในรูปแบบเอกสารให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
 

Check 
5. การเข้าถึงความรู้ 
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

- เสนอผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ                                
- ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์สาย
วิชาการ และ สายสนับสนุน ผ่านช่องทางWebsite 
หนังสือเวียน บอร์ด ปชส. Group Line Facebook 
ข่าวสาร ภายในคณะฯ                                        
- จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ได้ แ ก่               
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ 
และประเภทเสริมสร้างทุนวิจัยจากภายนอก รวมถึง
รางวั ล พ่ี เลี้ ย งนั กวิ จั ยดี เด่ น  ที่ มี ส่ วน ในการให้
ค าแนะน าหรือค าปรึกษาในรูปแบบต่างๆ และรางวัล
นักบริการวิชาการดีเด่น ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ใน
ด้านการบริการวิชาการ 
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6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เอกสาร ช่องทางต่าง ๆ   

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์/

นักวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ และผู้บริหาร

งานวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้ข้อ เสนอแนะในการ

พัฒ นาการเขียนบทความ เพ่ื อตี พิ ม พ์ เผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

 
Action 
7. การเรียนรู้ 
- การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
และการติดตามผลการน าไปใช้ 

- เตรียมการติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ในด้าน
การพัฒนาการเขียนบทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ ไปปฏิบัติใช้จริง ส่งผลให้เกิด
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึง มีจ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่น าองค์
ความรู้ไปใช้จริง คาดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย อย่าง
น้อยจ านวน  3 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ป ระชุ ม  วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์  อ งค์ ค วาม รู้          
ก า ร น า ไป ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ จ ริ ง แ ล ะ เป็ น ไป                
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
เชิงคุณภาพ 
 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมทราบแนวทางการแนวปฏิบัติที่ดีจึงสามารถน าความรู้ด้านการขอทุนวิจัยไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
2. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมทราบแนวทางการแนวปฏิบัติที่ดีจึงสามารถน าความรู้ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรที่น าเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้จริงคาดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างน้อย จ านวน  3 คน 

 
8. ปัจจัยความส าเร็จ (สรุปเป็นข้อๆ) 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเตรียมบทความเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ 
2. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมได้แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
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3. นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง/ที่
ปรึกษานักวิจัย ที่ช่วยแนะน าแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการท าผลงานหรือการน าเสนอ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความ/ความไม่พร้อมในการเขียน

บทความ 
2. บุคลากรบางคนอยู่ระหว่างศึกษาและวางแผนการบริหารกรอบระยะเวลาของวารสาร การขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ และการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
  

1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเตรียมบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1.1. ปรับความคิด (Mindset) ในการเขียนบทความ 

- ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เริ่มแรกผู้เขียนมีความกังวล ไม่สามารถจับจุดเขียนแนวไหนดี 

เขียนเรื่องอะไร ให้พูดถึงสิ่งที่ดีๆต่อตนเองก่อน (Positive Self-Talk) รวมถึงการสร้างความ

มุ่งม่ันตั้งเป้าหมายที่จะท า  
- อ่านงานวิจัยเยอะๆ และฝึกฝนทักษะการเขียน 
- เปิดใจยอมรับความผิดหวังและท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่ถูกปฏิเสธ น าบทความที่เขียนมาอ่าน

ใหม่และแก้ไขในสิ่งที่จ าเป็น 
- ไม่ถอดใจยอมแพ้แม้จะไม่ประสบความส าเร็จในช่วงแรก เริ่มหาวารสารที่ต้องการส่งบทความ

ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
- หาผู้ร่วมเขียนบทความ (Buddy) มาช่วยคิดและให้ค าปรึกษาในการเขียน 

1.2 วางโครงร่างและเนื้อหาของบทความโดยสังเขป 
1.3 ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ และอ่าน

บทความอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงในวารสารต่างๆ 
1.4 เลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และตรวจสอบกรอบระยะเวลาในการตีพิมพ์ของบทความ 

-  เลือกสารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่น วารสารระดับชาติสามารถสืบค้น
รายชื่อวารสารได้ที่ ระบบ ThaiJo หรือเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/ หรือ https://tci-
thailand.org/ 

- พิจารณาค่าคุณภาพ (Impact Factor) ของวารสารที่ได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี ควรเลือกไว้ 
2- 3 วารสาร  

- ตรวจสอบกรอบระยะเวลาในการตีพิมพ์ของวารสาร รวมถึงกรอบการต่อสัญญาจ้าง กรอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
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1.5 ศึกษาข้อก าหนดของวารสาร 
- ขอบเขตเนื้อหา 
- รูปแบบบทความและแนวการเขียน 
- วิธีการและเอกสารประกอบการส่งบทความ 

1.6 เขียนร่างบทความ 
 
 

1.7 การอ่านบทความทวนซ้ า ปรับปรุง ขอค าแนะน า และหาผู้อ่านตรวจสอบ 
- อ่านทบทวนงานเขียนอีกครั้ง 
- ทิ้งระยะในการอ่านบทความและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 
- ปรับแก่ต้นฉบับจนสมบูรณ์ 

1.8 ส่งบทความลงวารสารที่เลือก 
 

2. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่นะดับชาติและ

นานาชาต ิ
2.1 หลักการส าคัญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

บทความต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) 
- มีการกล่าวถึงหลักการทางทฤษฎี (Theory) แนวคิด (Concept) ที่น ามาสนับสนุนงานวิจัยนี้

อย่างถูกต้องตรงกับศาสตร์ที่วารสารนั้นมุ่งเน้นตีพิมพ์ 
- ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัยต้องถูกต้องที่สุด สมเหตุสมผลตามประเด็นเรื่องท่ีได้ข้อค้นพบ 
- วรรณกรรมและงานวิจัยที่อ้างอิงในบทน า การอภิปรายผล ต้องตรงกับข้อค้นพบห้ามน าที่ไม่

เกี่ยวข้องมาอภิปรายร่วม (Claim) 
- การเขียนต้องจบทีละประเด็น (Focal Point) ไม่เขียนวกวน ต้องเขียนทุกหลักไวยากรณ์ 

ต้องไม่มีค าผิดหรือสะกดผิด และค าวิชาการเฉพาะทาง (Technical Term) ต้องถูกต้อง 
การวิจัยเชิงประมาณ 
- ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์ที่ท าการวิจัย 
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- จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ความเหมาะสมของตัวอย่าง การได้มาซึ่งตัวอย่าง วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจ านวนครั้งของการทดลอง จ านวนกลุ่มทดลอง จ านวนกลุ่มควบคุม ต้องเขียน
อธิบายให้ชัดเจน 

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องสอดคล้องกับประเด็นเรื่องที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
(โดยทั่วไปสามารถพิจารณาได้จากชื่อเรื่องเพราะคือข้อค้นพบที่โดดเด่น) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
- เป็นปรากฏการณ์ท่ีสังคมวิชาการสาขานั้นก าลังสนใจอย่างแท้จริง 
- ลงเก็บข้อมูลจากแหล่งปรากฏการณ์จริง เช่น คน ชุมชนอย่างแท้จริง 
- อธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลทุกวิธีอย่างละเอียด แสดงถึงการด าเนินงานตามหลักการ

จริยธรรมการวิจัยในคน 
- ระบุถึงกลุ่มผู้รู้อย่างละเอียดว่ามีใครบ้าง เป็นใครบ้าง 
- น าเสนอข้อค้นพบที่เป็นปรากฏการณ์จริงอย่างเชื่อถือได้ เน้นข้อความ รูปภาพสัญลักษณ์ ฯลฯ 

จรรยาบรรณในการเผยแพร่บทความวิจัย 
- ทุกโครงการวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ วารสารนานาชาติทุกฉบับใน

ปัจจุบันจะถามถึงและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก 
- หนึ่งบทความวิจัยสามารถส่งไปเพ่ือขอตีพิมพ์ได้เพียง 1 วารสาร (จะส่งไป ตีพิมพ์ที่อ่ืนได้ก็

ต่อเมื่อได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์จากวารสารที่เคยส่งไปแล้ว 
- บทความวิจัยที่เป็นข้อค้นพบจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ต้องระบุชื่อ Software และ Version  
- บทความวิจัยจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพต้องเขียนถึงการได้รับความยินยอมจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 
- ผู้ประพันธ์ทุกคนต้องลงนามในใบยินยอมให้ลงตีพิมพ์และลิขสิทธิ์ 

3. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เคล็ดลับในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.1. ปรับความคิด (Mindset) ในการเขียนบทความ 

-  ความคิดเชิงบวก (Positive) ปรับความคิดด้วยค าว่า “ไม่เป็นไร เอาใหม่เสมอ” ไม่มีการท าสิ่ง

ใดครั้งแรกแล้วจะสมหวังเสมอไป ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้อผิดพลาด คือประสบการณ์

ที่จะน าไปปรับปรุงตนเอง หากไม่สามารถยอมรับข้อผิดพลาด/แก้ไขตามข้อเสนอแนะจ านวน

มากได้ในขณะนั้น ให้บรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการไปออกก าลังกาย หรือรับบริการ

ร้านกาแฟก่อนเริ่มกลับมาปรับบทความ 
- กลับมาอ่านบทความซ้ าและยอมรับความผิดหวัง  
- เพ่ือนคู่เขียน/เพ่ือนคู่คิด (Buddy) จากต่างสถาบัน อาทิ เพ่ือนร่วมเรียน เพ่ือมุมมองที่แตกต่าง 

จะมีโอกาสที่วารสารจะตอบรับการตีพิมพ์มากกว่า 
- มีวินัย จัดสรรเวลา เตือนตัวเองได้ ตื่นเช้าท างาน 
- มูเตลู การพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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3.2 สร้างโอกาสในการตีพิมพ์ 
- การใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจ ท าให้ผู้ประพันธ์มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถ

เขียนกรอบการท างานวิจัยหรืองานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ได้อย่างครอบคลุม อาทิ ฐานข้อมูล EBSCO 
-  ติดตาม Special Issue ในศาสตร์ 
- การเลือกวารสารที่ใช่ ตรงตามศาสตร์และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
- ด าเนินการตามรูปแบบบทความของวารสาร ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธจากทางวารสาร 
- ทบทวนวรรณกรรมจากเจ้าของทฤษฎี 
- เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความเป็นทางลัดและเป็นการสร้างโอกาสในการตีพิมพ์ 

3.3 การถูกปฏิเสธ 
- ชื่อเรื่องไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับศาสตร์ของวารสาร 
- รูปแบบบทความไม่ตรงกับที่วารสารก าหนด 
- คัดลอกบทความผู้อื่น โดยสามารถใช้โปรแกรม Turnitin ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจการ

คัดลอก 
- ทบทวนวรรณกรรมไมค่รอบคลุม 
- ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ไม่เหมาะสม 
- ใช้ภาษาอังกฤษผิดหลักไวยากรณ์ 
- เป็นบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของวารสารอื่น 
- อภิปรายผลไม่ลุ่มลึกเพียงพอ 
- ผลการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 

3.4 จริยธรรม 
      - ทบทวนวรรณกรรมและอ้างอิงให้ครบถ้วน 

  
4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยและ 

การเผยแพร่ผลงาน 
การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

- การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความ 
- การปรับความคิดก่อน 
- น างานวิจัยที่มีมาวางโครงร่างอละเนื้อหาโดยสังเขป  
- น า ร่าง บทความปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ทบทวนบทความที่ได้รับการเผยแพร่/งานวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- เลือกแหล่งตีพิมพ์ตรวจสอบฐาน TCI ของวารสาร  
- ศึกษาหลักเกณฑ์เขียนบทความตามเกณฑ์วารสาร 
- เขียนโครงร่างบทความ ทิ้งระยะ และอ่านทวนซ้ า เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
- ขออนุเคราะห์อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานช่วยอ่านงานก่อนส่งถึงวารสาร 
- วางแผนการการเขียนบทความ อาทิ เตรียมการเรื่องขอหนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ไว้

ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนท างานวิจัย 
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- มีจรรยาบรรณในการเสนอบทความวิจัยเรื่องเดียวกันต้องส่งที่เดียว 
- 1 งานวิจัย สามารถแยกเขียนบทความวิชาการเพ่ิมเติมจากบทความวิจัย ทั้งนี้เนื้อหาไม่ควร

ซ้ าซ้อนกัน 
 

5. ก าหนดประเด็นปัญหาในการจัดการความรู้ครั้งต่อไป 
การจัดการความรู้เพ่ือคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
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ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2565 

“การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2565 

ผ่านระบบ MS TEAMS 
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี  
ด3านการพัฒนาสมรรถนะ 

การปฏิบัติงาน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก 

 
 

1. เจ&าของผลงาน นางณปภัช พันธุ-แก0ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา   

    นางสาวสุภัควดี พิมพ-มาศ      

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา นCาน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด0านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด0านการวิจัย 

   þ  ด0านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
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5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
  ปMญหา 
  1. ปNญหาด0านผู0รCาง พบวCาผู0รCางหนังสือยังขาดความรู0ความเข0าใจในการเรียบเรียงและการใช0ภาษา เม่ือ

ได0รับมอบหมายให0รCางหนังสือราชการทั้งหนังสือภายในหรือหนังสือภายนอก จะเขียนด0วยความคิดและใช0ภาษา

ของตนเองตามที่เข0าใจ หรือดูจากแฟYมหนังสือเรื่องเดิมที่เคยทำมากCอนหน0านั้น  หรืออาจจะขอความรู0จากผู0ที่อยูC

มากCอน จากนั้นจะลงมือรCางหนังสือราชการ ซึ่งเมื่อนําเสนอออกไปทำให0ผู0รับไมCเข0าใจวัตถุประสงค-หรือเนื้อหา

รายละเอียดท่ีต0องการ 

  2. ปNญหาด0านผู0บังคับบัญชาหรือผู0ตรวจรCาง โดยแตCละคน มีประสบการณ-การเขียนแตกตCางกัน ทั้งในแงC

ของการจัดระเบียบความคิด ถ0อยคำภาษา หรือวิธ ีการนำเสนอ แม0ว Cาผู 0ร Cางจะสื ่อความหมายชัดเจน  

แตCอาจจะไมCตรงกับความต0องการของผู0บังคับบัญชา  เชCน บางทCานชอบให0เขียนอธิบายรายละเอียด แตCบางทCาน

ชอบแบบกระชับ ได0ใจความ ทำให0มีการแก0ไขหลายครั้ง  แตCบางทCานก็ไมCตรวจ จึงมีหนังสือที่ผิดพลาดออกไปสูC

ผู0รับอยูCไมCน0อย 

  3. ปNญหาด0านผู0พิมพ-   การนําคอมพิวเตอร-มาใช0ในการพิมพ-  ผู0พิมพ-ไมCมีทักษะในการพิมพ- ไมCมีความรู0

ในการใช0โปรแกรม Microsoft word  ผู0พิมพ-มักจะพิมพ-ตCอเนื่อง ไมCมีการเว0นวรรคตอน  หรือการขึ้นยCอหน0า 

การจัดหน0ากระดาษไมCถูกต0อง ไมCเหมาะสม  มักเข0าใจวCาโปรแกรมสามารถตรวจคำผิด ตัดคำได0  จึงทำให0ไมCมีการ

ตรวจทานคำตCาง ๆ กCอน  ทำให0พบคำผิดบCอยคร้ัง 

  4.  ปNญหาด0านหนCวยงาน   ไมCมีการจัดหลักสูตรฝnกอบรมการเขียนหนังสือราชการ  โดยยึดถือปฏิบัติกัน

มา ขาดงบประมาณในการจัดอบรม หรือสCงเจ0าหน0าที่ไปเพียงบางทCานเทCานั้น หนCวยงานอาจคิดวCาเปoนการ

สิ้นเปลืองงบประมาณ ไมCคุ0มคCากับผลตอบแทนในการสCงบุคลากรไปพัฒนาตนเอง  โดยที่ผCานมาใช0วิธีถCายทอด

ความรู0 เทคนิคการเขียนจากรุCนพ่ีสูCรุCนน0อง บางคร้ังทำให0ขาดความเข0าใจในหลักการท่ีถูกต0อง 

   5. ปNญหาด0านตัวบุคคลหรือผู0ปฏิบัติงาน   ผู0ปฏิบัติงานไมCให0ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง  

 วัตถุประสงคQ 
  1. เพ่ือให0บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสารบรรณของกองและคณะ  มีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับการเขียน

หนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก ให0มีประสิทธิภาพและสามารถเขียนหนังสือราชการ

ได0ถูกต0องตามหลักของภาษาราชการ  

  เปRาหมาย 
  1. เจ0าหน0าท่ีประจำสำนักงานของกองและคณะ นำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช0ประโยชน-ในการเขียนหนังสือ

ราชการ อยCางน0อยคณะ/กอง ละ 2 คน 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
           มหาวิทยาลัยแตCงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู0 กองการศึกษานCาน 

 ใช0กระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
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   ข้ันตอนท่ี 1 การบZงช้ีความรู&   คร้ังท่ี 1  วันท่ี 15 พฤศจิกายน  2564 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู& เพ่ือเลือกประเด็น  

 

เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 
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การบZงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 

      ขอบเขตของ KM   
      ขอบเขต KM ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร- พัฒนาการบริหารจัดการและการสร0างฐาน

วัฒนธรรมองค-กร คณะกรรมการจัดการความรู0 ได0พิจารณาแล0วเห็นวCาประเด็น        

ยุทธศาสตร-ท่ีมหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรู0ไปประยุกต-ใช0  คือ การเขียนหนังสือ

ราชการให0ถูกต0องและเปoนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน การใช0ภาษาท่ีถูกต0องตามหลักภาษา

ราชการ ซ่ึงจะทำให0ผู0ปฏิบัติงานสารบรรณมีความพร0อมด0านภาษาและรูปแบบของการเขียน

หนังสือราชการ    
      ยุทธศาสตรQ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค-กรสมัยใหมCสูCความเปoนเลิศ 

      เปRาประสงคQ  
      -เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค-กรมีธรรมาภิบาลมากข้ึนภายใต0แผนพัฒนาความเปoน

เลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

      -บุคลากรมีความพึงพอใจในการส่ือสารองค-กรของมหาวิทยาลัย 

      -พัฒนา กฎระเบียบ ข0อบังคับ ท่ีประชาคมมีสCวนรCวมในการดำเนินการ 

      -มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังด0านการบริหารจัดการ  

การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      องคQความรู&ท่ีได&  : องค-ความรู0ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค-กรสมัยใหมC เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ ประเภท

หนังสือภายในและหนังสือภายนอก 

 

 
 จัดประชุมระดมสมองในกลุCมคณะกรรมการจัดการความรู0  เพ่ือกำหนดประเด็นความรู0  

คณะกรรมการได0แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประธานให0ทุกคนรCวมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู0 ของ

ปxงบประมาณ 2565     

  นําหวัขอ้มาพจิารณาคดัเลอืก ใชม้ตทิี<ประชมุ  เสยีงสว่นใหญ่   
  การตัดสินใจเลือกเพราะ   

  1. สอดคล0องกับเปYาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน- ประเด็นยุทธศาสตร-ขอมหาวิทยาลัย 

  2. ต0องการแลกเปล่ียนเรียนรู0 เกิดแนวปฏิบัติท่ีดี การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและ

หนังสือภายนอก 

  3. พบปNญหาในการเขียนหนังสือราชการ ในหลาย ๆ ด0าน ท่ีจะสCงผลตCอองค-กร ทำให0องค-กรเกิดความ

เสียหายได0  
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2.  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู&  วันท่ี 13 ธันวาคม 2564  
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รูปกิจกรรม จัดทำแผนการจัดการความรู& 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร=างและแสวงหาความรู= 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& : การเลา่เรื<อง   
  คณะกรรมการจัดการความรู0แลกเปล่ียนเรียนรู0 เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและ

หนังสือภายนอก  คนละ 3 นาที ให0ครบทุกคน ผู0บันทึกจะต0องบันทึกคำพูดท้ังหมดไว0 โดยยังไมCต0องสรุปประเด็น 
  คณะกรรมการ km ได0มีถCายทอด แลกเปล่ียนความรู0รCวมกัน ดังน้ี 

 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 6 มกราคม 2565 ณ ห&องประชุมกองการศึกษา 
จากท่ีคณะกรรมการเลCาเร่ือง สรุปได0ดังน้ี 

สรุป ข0อมูลท่ีคณะกรรมการ km ได0แลกเปล่ียนเรียนรู0รCวมกัน  เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ (ภายใน และ

คำส่ัง)  โดยคร้ังน้ี ได0สรุปวCา ทุกคนได0พูดถึงการเขียนเน้ือความของหนังสือ และแบบฟอร-มของหนังสือ ท่ี

ตนเองได0ปฏิบัติมาตลอดตามระยะเวลาทำงาน ซ่ึงทุกคนจะนำไฟล-เดิม ๆ ท่ีเคยทำมา ปรับแก0ตามเร่ือง 

ตCาง ๆ ให0สอดคล0องเหมาะสม    
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คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 มกราคม 2565  ณ ห&องประชุมกองการศึกษา 
จากท่ีคณะกรรมการเลCาเร่ือง สรุปได0ดังน้ี 
  สรุป  แนวทางการเขียนหนังสือราชการ (หนังสือภายใน)  ได0แกC 

    -หนังสือเชิญ 

   -หนังสือขอความอนุเคราะห- 

    -หนังสือขอบคุณ 

    -หนังสือขออนุญาต 

    -หนังสือขออนุมัติ    
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คร้ังท่ี 3 วันท่ี 27 มกราคม 2565  ณ ห&องประชุมกองการศึกษา 
สรุปความรู&ท่ีได&รZวมแลกเปล่ียน 

 
สรุป แบบฟอรQมหนังสือภายใน หนังสือติดตCอราชการท่ีเปoนแบบพิธีการน0อยกวCาหนังสือภายนอก ใช0ติดตCอ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน  
   การพิมพQบันทึกข&อความ แบบ 3 ยZอหน&า 

1. ต้ังหน0ากระดาษ  ก้ันหน0า 3 เซนติเมตร ก้ันหลัง 2 เซนติเมตร 

2. ขนาดตัวครุฑ 1.5 เซนติเมตร โดยวางตัวครุฑหCางจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร 

3. คำวCา “บันทึกข&อความ” พิมพ-ตัวอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท- และปรับคCาระยะบรรทัดจาก 

1 เทCาเปoนคCาแนCนอน (Exactly) 35 พอยท- 

4. ช้ันความลับ (ถ0ามี) ให0ปNÑมตรงก่ึงกลางด0านบนและด0านลCางของบันทึกข0อความ โดยใช0หมึกสี

แดง 

5. ช้ันความเร็ว (ถ0ามี) ให0ปNÑมระหวCาง ครุฑ กับบันทึกข0อความ โดยใช0หมึกสีแดง 

6. คำวCา “สZวนราชการ” พิมพ-ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท- สำหรับช่ือสCวนราชการให0ลงช่ือ

หนCวยงานเจ0าของเร่ือง หรือหนCวยงานท่ีออกหนังสือ/โทรศัพท- โดยพิมพ-ตัวอักษรขนาด 16 

พอยท- 

7. คำวCา “ท่ี” พิมพ-อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท- โดยลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของ

เจ0าของเร่ืองด0วยอักษรขนาด 16 พอยท- 

8. คำวCา “วันท่ี” พิมพ-อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท- โดยลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน

และตัวเลขปxพุทธศักราชด0วยอักษรขนาด 16 พอยท- 

9. คำวZา “เร่ือง” พิมพ-อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท- โดยลงเร่ืองยCอท่ีเปoนใจความส้ันท่ีสุดของ

หนังสือฉบับน้ัน กรณีท่ีเปoนหนังสือตCอเน่ือง ให0ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิมด0วยอักษรขนาด 16 

พอยท- 

10. พิมพ- “คำข้ึนต&น” ให0มีระยะบรรทัดหCางจากเร่ืองกับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมคCากCอนหน0า

อีก 6 พอยท- (1 Enter+Before 6 pt) การพิมพ-คำข้ึนต0นให0ใช0ตามฐานะของผู0รับหนังสือ 

11. พิมพQเน้ือหาหรือข&อความ โดยพิมพ-สาระสำคัญของเร่ืองให0ชัดเจนและเข0าใจงCาย ให0มีระยะ

บรรทัดปกติ และเพ่ิมคCากCอนหน0าอีก 6 พอยท- (1 Enter + Before 6 pt) และมีระยะยCอหน0า

ตามคCาไม0บรรทัดระยะการพิมพ-เทCากับ 2.5 เซนติเมตร (2 Tab)  

เน้ือหาหรือเน้ือความ ประกอบด&วย 3 สZวน คือ 
  สZวนท่ีเปLนเหตุ ยZอหน&าท่ี 1  เปoนสCวนเร่ิมต0นของเน้ือหาเปoนข0อความท่ีกลCาวถึงสาเหตุ  

สาเหตุท่ีมีหนังสือไป หรือแจ0งให0ผู0รับทราบวCาหนCวยงานของผู0เขียนจะทำอะไรหรือมีเหตุการณ-

อะไรเกิดข้ึน 
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  คำข้ึนต0นของการเขียนสCวนท่ีเปoนเหตุท่ีมีหนังสือไป นิยมใช0คำ ดังน้ี 

  ด0วย.....................(ตามด0วยเหตุท่ีมีหนังสือไป) 

  เน่ืองจาก............ (ตามด0วยเหตุท่ีมีหนังสือไป) 

  ตาม.................... (ตามด0วยเหตุท่ีมีหนังสือไป)....................น้ัน 

  ตามท่ี................. (ตามด0วยเหตุท่ีมีหนังสือไป)....................น้ัน 

  อนุสนธิ............... (ตามด0วยเหตุท่ีมีหนังสือไป)……………..…น้ัน 

  สCวนเหตุท่ีมีหนังสือไปในกรณีท่ีเปoนการเร่ิมเร่ืองใหมC ไมCเคยติดตCอหรือรับรู0กันมากCอน ให0

ข้ึนต0นคำวCา   

  “ด0วย”.................ควรใช0เปoนการบอกกลCาวเลCาเหตุหรือเกร่ินข้ึนมาลอยๆ 

  “เน่ืองจาก”........ใช0ในกรณีอ0างเปoนเหตุอันหนักแนCนท่ีจำเปoนต0องมีหนังสือไป 

   สZวนความประสงคQ ยZอหน&าท่ี 2  เปoนสCวนท่ีสำคัญ เพราะเน้ือความจะกลCาวถึง 

จุดประสงค-ของหนังสือฉบับน้ัน ซ่ึงจะต0องเขียนให0ชัดเจน เพ่ือให0ผู0รับหนังสือทราบวCาผู0เขียนมีจุดประสงค-

อะไร 

   สZวนสรุปความ  ยZอหน&าท่ี 3  เปoนสCวนสุดท0าย เร่ิมต0นด0วยคำวCา “จึง”  แล0วตามด0วย

ข0อความท่ีบอกถึงจุดประสงค-ในสCวนท่ี 2 

   -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ / จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

   -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตCอไปด0วย 

   -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด0วย 

   -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและแจ0งผลการพิจารณาให0ทราบด0วย 

    ฯลฯ 

12. ลงช่ือ พิมพ-ช่ือเต็มของเจ0าของลายมือช่ือ พร0อมกับตำแหนCงของเจ0าของลายมือช่ือไว0ใต0ลายมือ

ช่ือ โดยเว0นระยะบรรทัดการพิมพ- 3 บรรทัด (4 Enter) 
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คร้ังท่ี 4 วันท่ี 22 กุมภาพันธQ 2565  ผZานระบบ Microsoft teams 
สรุป  ผู0เข0ารCวมได0แลกเปล่ียนเรียนรู0 เร่ือง รูปแบบในการเขียนหนังสือภายนอก และแบบฟอร-มของหนังสือ

ภายนอก  ตัวอยCางหนังสือ 
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คร้ังท่ี 5  วันท่ี 8 มีนาคม 2565  ผZานระบบ Microsoft teams 
สรุป  ผู#เข#าร(วมได#แลกเปล่ียนเรียนรู# เร่ือง หนังสือภายใน  ประเด็นย(อย ได#แก(    
  รูปแบบการพิมพ.หนังสือภายใน (บันทึกข<อความ) 
  1. การต้ังค(าในโปรแกรมการพิมพH  
   -การต้ังระยะของหน#ากระดาษ 
   -ระยะบรรทัดปกติ 
   -ก้ันค(าไม#บรรทัดการพิมพH 
 2. ขนาดตราครุฑ 
  3. การพิมพH (กำหนดขนาดตัวอักษรและระยะห(างระหว(างบรรทัด) 
   -ส(วนหัวของแบบบันทึกข#อความกำหนดขนาดตัวอักษร 
    คำว(า “บันทึกข#อความ” พิมพHด#วยอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยทH และปรับค(าระยะ บรรทัดจาก 
1 เท(าเปWนค(าแน(นอน (Exactly) 35 พอยทH  
    คำว(า “ส(วนราชการ วันท่ี เร่ือง” พิมพHด#วยอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยทH  
   -การพิมพHคำข้ึนต#น ให#มีระยะบรรทัดห(างจากเร่ืองเท(ากับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค(าก(อนหน#า 
อีก 6 พอยทH (1 Enter + Before 6 pt)  
   -การพิมพHข#อความภาคเหตุ ภาคความประสงคH ภาคสรุป และการย(อหน#าให#ถือปฏิบัติ 
เช(นเดียวกับการพิมพHหนังสือภายนอก  
   -การพิมพHช่ือเต็มของเจ#าของหนังสือ ให#เว#นระยะบรรทัดการพิมพH 3 บรรทัด จากภาคสรุป (4 
Enter) 
 รูปแบบหนังสือภายใน (บันทึกข<อความ)  
  โครงสร<างของหนังสือภายใน  
  1. การเขียนส(วนหัวเร่ืองของบันทึกข#อความ 
    -ส(วนราชการ, ท่ี, วันท่ี, เร่ือง, คำข้ึนต#น, อ#างถึง (ถ#ามี), ส่ิงท่ีส(งมาด#วย (ถ#ามี)     
  2. การเขียนส(วนเน้ือเร่ือง (ภาคเหตุ ภาคประสงคH)  
  3. การเขียนจุดประสงคHของเร่ือง (ภาคสรุป) 
  4. การเขียนส(วนท#าย  
   -ลงช่ือและตำแหน(ง 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู=ให=เปGนระบบ : รวบรวมข0อมูล จัดประเภท จัดหมวดหมูCความรู0 สร0างและ

ออกแบบข0อมูลบนเว็บไซต- 

  - ในวันท่ี 25 มีนาคม 2665  คณะกรรมการ km  ได0ดำเนินการรวบรวมข0อมูลให0เปoนระบบ 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู= :  
  ในวันท่ี  25 มีนาคม 2665   คณะกรรมการ km ได0ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร

ให0เปoนมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุงอภิธานศัพท-ให0ทันสมัยให0ผู0ใช0สามารถนำไปใช0ประโยชน-ได0 

    - การเรียบเรียง ตัดตCอ และปรับปรุงเน้ือหาให0มีคุณภาพดีในแงCตCางๆ เชCน ความครบถ0วน เท่ียงตรง 

ทันสมัย สอดคล0องและตรงตามความต0องการของผู0ใช0 

 

รูปภาพกิจกรรม วันท่ี 25 มีนาคม 2565   
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. 

 
ผลจากการดำเนินการข้ันตอนท่ี 3 – 4  

ข0อมูลได0รวบรวม จัดทำเปoนรูปเลCมเอกสาร เพ่ือเผยแพรC  (ตัวอยCางนำเสนอบางสCวน)  
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 ขั้นตอนที่ 5 การเข=าถึงความรู=  
  -เผยแพรCองค-ความรู0ผCานทางออนไลน- ได0แกC กลุCมไลน-คณะ  ไลน- KM ไลน-เจ0าหน0าท่ีคณะและกอง 

เปoนต0น   

  -สCงเปoนเอกสารเพ่ือเผยแพรCไปยังคณะ 
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ขั #นตอนที) + การแบง่ปันแลกเปลี)ยนเรียนรู้    
  วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565  ได0จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู0 โดยได0เชิญวิทยากรจากภายนอก ประกอบด0วย 

โดย นายพัสกร  พอใจ ตำแหนCง นักสCงเสริมการปกครองท0องถ่ินชำนาญการพิเศษ  

ผู0อำนวยการกลุCมงานสCงเสริมและพัฒนาท0องถ่ิน จังหวัดนCาน 

  มารCวมแลกเปล่ียนเรียนรู0  และให0บุคลากรประจำคณะและกอง เข0ารCวมกิจกรรม 

  -นำความรู0มาปรับปรุงเน้ือหาให0เหมาะสม และเผยแพรCผCานชCองทางออนไลน- 

 

 

 
รูปกิจกรรม วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565   
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ขั #นตอนที) 9 การเรียนรู้ 
 -จัดทำผลลัพธ-ท่ีได0 / คูCมือกระบวนการ km 
  -จัดทำคลิปวีดีโอ 
 

 

 
จัดทำคลิปวีดีโอ (ตัวอยZางภาพในคลิป) 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตZาง ๆ ได&แกZ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยZางท่ีดี
ให&กับหนZวยงานตZาง ๆ ฯลฯ) 
  -  

8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
 1. ได0รCวมกันแก0ปNญหาท่ีเกิดข้ึน ในด0านผู0รCางหนังสือ ผู0ตรวจรCางหนังสือ ด0านผู0พิมพ-หนังสือ ให0มีความ

เข0าใจท่ีถูกต0องในการเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก 

  2. เจ0าหน0าท่ีประจำสำนักงานกองและคณะ ได0มีโอกาสได0มาแลกเปล่ียนความรู0กัน และนำความรู0ไปใช0

ประโยชน-ในการปฏิบัติงานการเขียนหนังสือราชการ 

  3. เจ0าหน0าท่ีประจำสำนักงานท่ีปฏิบัติงานได0 1-3 ปx ได0รับความรู0ความเข0าใจในการเขียนหนังสือราชการ

ท่ีถูกต0อง 

 9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตZอไป 

  ปMญหา 
  1. เจ0าหน0าท่ีแจ0งเข0ารCวมกิจกรรม แตCกCอนวันจัดกิจกรรม เจ0าหน0าท่ีติดภารกิจงานของคณะ จึงไมC

สามารถเข0ารCวมกิจกรรมได0 

  2. การทำคลิปวีดีโอ ต0องวCาจ0างบุคคลภายนอก คCาจ0างแพงกวCาท่ีของบประมาณไป แตCเน่ืองจากเปoนปx

แรกท่ีทางมหาวิทยาลัยให0จัดทำคลิปวีดีโอ  จึงทำให0ต0องจ0างทำคลิปตามงบประมาณท่ีมี คลิปท่ีได0ก็จะตามราคา

วCาจ0าง  

  3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีสามารถทำคลิปวีดีโอได0 มีจำนวนน0อย และมีภารกิจประจำอยูCแล0ว ไมC

สามารถชCวยทำคลิปได0 

  ข&อเสนอแนะ 
  1. ควรประสานไปยังคณะ กCอนการจัดกิจกรรม 3 วัน เพ่ือสอบถามจำนวนผู0เข0ารCวมในวันท่ีจัดกิจกรรม  

  2. ควรสอบถามราคาคCาจ0าง หากต0องการคลิปวีดีโอท่ีสวย นCาสนใจ หรือมีลูกเลCนหลากหลาย ราคา

คCาจ0างก่ีบาท  และศึกษารูปแบบวีดีโอกCอน ท่ีจะนำไปเสนอราคา 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การเขียนหนังสือราชการและการเขียนโครงการให6ถูกต6องและมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
2. สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา   
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด:านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด:านการวิจัย 

   þ  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 ประเด็นเรียนรู: คือ การเขียนหนังสือราชการและการเขียนโครงการให:ถูกต:องและมีประสิทธิภาพ  
5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู :การเขียนหนังสือราชการและการเขียนโครงการให:ถูกต:องและมีประสิทธิภาพ  
มีวัตถุประสงคO เพื่อให:บุคลากรสามารถนำไปปรับใช:กับการทำงานได:อยRางถูกต:อง ซึ่งเปUนการสRงเสริมให:บุคลากร
ได:มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคOกรสมัยใหมR 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
วิธีการ 

1. ศึกษาการใช:งานระบบให:เกิดความเข:าใจ  
2. เตรียมข:อมูลสำหรับการถRายทอดและแลกเปล่ียนความรู:แกRผู:เข:าประชุม 

กระบวนการ 
1. กำหนดวันจัดกิจกรรม  
2. นัดหมายผู:เข:าประชุม 
3. ดำเนินการจัดประชุม 

เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&   
1. การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสOมาใช:   

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

มีผู:เข:ารRวมประชุม จำนวน 17 คน ผู:เข:าประชุมได:รRวมรับฟ]งการถRายทอดความรู:และแลกเปล่ียนเพ่ือ
สร:างความเข:าใจถึงป]ญหาการปฏิบัติงาน และรRวมกันหาแนวทางแก:ไข  
8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. ผู:เข:าประชุมมีความเข:าใจในกระบวนการ การทำงานสารบรรณ  
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9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
แนวทางการพัฒนาต\อไป 

ปรับปรุงกระบวนการทำงานสารบรรณให:เร็วขึ้นโดยปรับเวลาการรับหนังสือเปUน 2 ชRวง เช:าและบRาย 

รวมถึงการใช:แบบฟอรOมหนังสือภายนอก ภายใน ที่มีรูปแบบเดียวกันพร:อมตัวอยRางและคำอธิบาย เพื่อลด

ข:อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการดูแลตัดแต/งต1นไม1 และภูมิทัศน8ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

1. เจ&าของผลงาน นางนราพร  จันพิบูลย.  นางเนาวเรศ  ตาปวง  นางสาวเอ้ืองเหนือ  นิกรพันธุ.  
                        นางสาวชฎารัตน.  มหัสพัน นายพงษพันธ.  ธรรมลังกา  
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา นEาน 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ดDานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดDานการวิจัย 
   þ  ดDานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
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5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

  ปMญหา 
  1. ปMญหาด&านผู&ปฏิบัติงาน เน่ืองจากนายศิริพงศ.  ปQญญาสิทธ์ิ ลูกจDางประจำ ตำแหนEงพนักงาน 

การเกษตร สังกัดงานบริการ กองบริหารทรัพยากรนEาน จะตDองเกษียณอายุราชการในปWงบประมาณ 2564 ส้ินสุด

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป^นตDนไป แตEเนื่องจากมีความชำนาญ และสั่งสมประสบการณ.มีเทคนิควิธีการตEางๆ 

ในการตกแตEงดูแลภูมิทัศน. ตDนไมD ไมDดอกไมDประดับ มาเป^นระยะเวลานานและในปQจจุบันยังไมEมีผูDที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดDแทนไดD จึงมีความจำเป̂นตDองมีการเรียนรูD 

 2. ปMญหาด&านตัวบุคคลหรือผู&ปฏิบัติงาน เนื่องจากกองบริหารทรัพยากรนEาน มีเจDาหนDาที่ปฏิบัติงาน

ประจำงานบริการจำนวนนDอย ประกอบกับภาระงานมีจำนวนมากจึงยังไมEสามารถใหDผูDอ่ืนมาปฏิบัติงานไดD 

  3. ปMญหาด&านหนUวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา นEาน มีพื้นที่จะตDองจัดการภูมิทัศน. 

ดูแลตDนไมD ไมDประดับ สนามหญDา สวนหยEอม เป^นบริเวณกวDาง แตEยังขาดแคลนเจDาหนDาที่ปฏิบัติงานที่มีความ

ชำนาญในการดูแลภูมิทัศน.ใหDมีความสวยงามอยูEเสมอ  
 วัตถุประสงคQ 

    1 เพ่ือใหDบุคลากรสายสนับสนุนไดDรับความรูDความเขDาใจในการพัฒนางานของตนใหDมีประสิทธิภาพ     

            มากข้ึนโดยเฉพาะเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง สูEคุณภาพของงาน 

  2 เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ.ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในแตEละงานของกองบริหาร 

     ทรัพยากรนEาน เพ่ือใหDเกิดพัฒนาการปฏิบัติงานและสรDางสรรค.วิธีการปฏิบัติงานใหมEๆ 

  3 เพ่ือสรDางความสัมพันธ.อันดีระหวEางบุคลากรสายสนับสนุนภายในกองบริหารทรัพยากรนEาน 

  4 นำความรูDท่ีไดDจากการจัดการความรูD(Knowledge Management : KM)มารEวมกันวางแผนเพ่ือ 

     พัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

       เปRาหมาย 
  คณะกรรมการจัดการความรูDและ บุคลากรสายสนับสนุน (กองบริหารทรัพยากรนEาน) 

          รวมจำนวนท้ังส้ิน   20  คน 
6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
           มหาวิทยาลัยแตEงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูD กองบริหารทรัพยากรนEาน 

 ใชDกระบวนการ 7 ข้ันตอนของ กพร.   
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   ข้ันตอนท่ี 1 การบUงช้ีความรู&   คร้ังท่ี 1  วันท่ี 22 มิถุนายน  2564 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู& เพ่ือเลือกประเด็น  

 
เลือกประเด็น เขียนแผนการดำเนินงาน 
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การบUงช้ีและคัดเลือกความรู&ท่ีต&องจัดการ 

      ขอบเขตของ KM   
      ขอบเขต KM ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร. พัฒนาการบริหารจัดการและการสรDางฐาน

วัฒนธรรมองค.กร คณะกรรมการจัดการความรูD ไดDพิจารณาแลDวเห็นวEาประเด็น        
ยุทธศาสตร.ท่ีมหาวิทยาลัยจะนำการจัดการความรูDไปประยุกต.ใชD  คือ เทคนิคการดูแลตัดแตEง
ตDนไมD และภูมิทัศน.ภายในมหาวิทยาลัย 

      ยุทธศาสตรQ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค.กรสมัยใหมEสูEความเป̂นเลิศ 
      เปRาประสงคQ  
      -เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค.กรมีธรรมาภิบาลมากข้ึนภายใตDแผนพัฒนาความเป̂น

เลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
      -บุคลากรมีความพึงพอใจในการส่ือสารองค.กรของมหาวิทยาลัย 
      -พัฒนา กฎระเบียบ ขDอบังคับ ท่ีประชาคมมีสEวนรEวมในการดำเนินการ 

      -มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังดDานการบริหารจัดการ  
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      องคQความรู&ท่ีได&  : องค.ความรูDในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค.กรสมัยใหมE เร่ือง เทคนิคการดูแลตัดแตEงตDนไมD และภูมิ
ทัศน.ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูD  เพ่ือกำหนดประเด็นความรูD  คณะกรรมการไดDแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ทุกคนรEวมกันเสนอประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรูD ของปWงบประมาณ 2565      
           คณะกรรมการประชุมแนวทางการจัดการความรูDในองค.กรฯ เพ่ือหารือและวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม ในวันอังคาร ท่ี 22 มิถุนายน  2564  เวลา 15.00 น. เป̂นตDนไป 
ณ หDองประชุมชมพูภูคา 2 (หDองประชุมเล็ก) อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา นEาน  
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           จัดทำคำส่ังแตEงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการองค.ความรูDฯ กองบริหารทรัพยากรนEาน  

 ประจำปWการศึกษา 2564  ตามคำส่ัง 109/2564  

 

      
 

เขียนโครงการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม   โครงการ การจัดการองค.ความรูDเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรนEาน 

   ตอน“ ปลูกพลังสรDางสรรค. สานสัมพันธ. กบ.”  ประจำปW 2564 

2. หนEวยงานท่ีรับผิดชอบ   แผนกพัฒนาบุคลากร งานยุทธศาสตร.และบุคลากร  

   กองบริหารทรัพยากรนEาน 

3. สถานท่ีดำเนินงาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา นEาน 

4. กำหนดการจัดโครงการ  วันท่ี 25  มิถุนายน 2564 

 

2.  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู&   
• จัดทำแผนการจัดการความรูD ระยะส้ัน ปW 2564 – 2566  และจัดทำแผนการจัดการความรูD  

ประจำปWการศึกษา 2564 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

205



 
 
• แผนการจัดความรูDกองบริหารทรัพยากรนEาน ประจำปWการศึกษา 2564 
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รูปกิจกรรม จัดทำแผนการจัดการความรู& 

 

 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การสร=างและแสวงหาความรู= 
  เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช& (KM Tools) :   
          การสอนงาน (Coaching) เป̂นการถEายทอดจากผูDท่ีมีประสบการณ.มากกวEา หรือรุEนพ่ีท่ีมีผลงานดี    มา
แนะนำ สอนใหDคนท่ีมาใหมEหรือคนท่ีตDองการเรียนรูDไดDปรับปรุงวิธีการทำงาน 
          การถEายทอดความรูDโดยการเลEาเร่ือง (Storytelling) เป̂นการถEายทอดความรูDฝQงลึกโดยการมอบหมายใหD

ผูDท่ีมีผลงานดี มาเลEาใหDคนอ่ืนๆฟQง วEาทำอยEางไร ผูDเลEาจะเลEาใหDเห็นการปฏิบัติใชDภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการ
บันทึกเก็บไวDอยEางเป̂นระบบ 
          Intranet,Web ใชDระบบเครือขEายส่ือสารท่ีรองรับสำหรับการจัดเก็บองค.ความรูDท่ีทำใหDสามารถเขDาถึงไดD

งEายจากทุกท่ี ทุกเวลา  
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คร้ังท่ี 1                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 25  มิถุนายน 2564 ณ หDองประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : ปลูกพลังสรDางสรรค. สานสัมพันธ. กบ. 
สรุปการจัดการองคQความรู& : ผูDถEายทอดองค.ความรูDเลEาถึงประวัติความเป̂นมา ประสบการณ.การทำงาน 

ของตนเอง และถEายทอดเทคนิคการตัดแตEง ดูแลตDนไมD 
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คร้ังท่ี 2                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 6  ตุลาคม 2564 ณ บริเวณอาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : ปุãยโคนตDนจากใบไมD 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
      1. ไมDประดับประเภทไมDใบท่ีมีขนาดใหญE เม่ือตัดแตEงเอาใบออกแลDวไมEตDองขนท้ิง สามารถเอาใบถม 

         บริเวณโคนตDนไดDแตEตDองเอาเศษหญDามาคลุมทับ 

      2. เม่ือตัดหญDาสนามเสร็จสามารถนำเศษหญDาท่ีเรากวาดกองไวDมาวางคลุมทับใบไมDเพราะจะทำใหDใบไมD 

          ขนาดใหญEยEอยสลายไดDเร็วข้ึน หญDาทำใหDอุณภูมิและความช้ืนสูงข้ึนเรEงการยEอยสลาย 

      3. ไมEตDองเสียเวลาขนใบไมDไปท้ิง หรือเผา 

      4. ประหยัดคEาใชDจEายในการซ้ือปุãย 
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คร้ังท่ี 3                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี  10 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณอาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 
หัวข&อยUอย : การตัดแตEงรูปทรง 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ:  
       1. การตัดแตEงไมDประดับรูปทรงสูงสามารถทำไดDโดยไมEตDองใชDโครงเหล็กดัดใหDเป̂นรูปทรง              
          แตEใชDการตัดแตEงข้ึนรูปเอง  
       2. อุปกรณ.หลักท่ีใชDคือ กรรไกรตัดก่ิงอันเล็ก และกรรไกรตัดหญDา บันได  
       3. การตัดข้ึนรูปทรงใหDตัดเขDาลึกๆเพราะเป̂นการจำกัดขนาดไมEใหDตDนไมDโตเร็วและมีขนาดใหญEเกิน 
       4. การดูแลไมDประดับขนาดใหญEตDนน้ีใชDเวลาประมาณ 10 ปW เร่ิมต้ังแตEการปลูก การข้ึนรูปทรง  
          และการตัดแตEง 
  

 
. 
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คร้ังท่ี 4                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : การกำจัดวัชพืชท่ีใชDทำปุãยไมEไดD 

สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ:  
      1. หลักจากกำจัดวัชพืช หญDาเสร็จเรียบรDอยแลDวเราจะตDองดูวEาเศษวัชพืชสามารถนำมาทำปุãยไดDหรือไมE 

      2. การเลือกนำวัชพืช หรือหญDามาทำปุãยใสEโคนตDนไมDท่ีเหมาะสม คือ เศษหญDาท่ีตัดจากสนาม  

          เน่ืองจากมีขนาดเล็ก ยEอยสลายไดDดี และไมEมีการเจริญเติบโต ซ่ึงแตกตEางจากเศษวัชพืชบาง 

          ประเภท ท่ีคอยแยEงสารอาหารในดินไปจากพืชท่ีเราปลูกไวD อีกท้ังยังทำลายความสวยงามในสวนใหD 

          รกไมEสวยงาม 

      3. วิธีการกำจัดวัชพืชท่ีไมEสามารถนำมาเป̂นปุãยไดD คือ นำไปท้ิงยังบEอปุãยหมักใหDยEอยสลายเองตาม 

          ธรรมชาติ โดยบEอปุãยหมักจะทำเป̂นบEอวงกลมความลึกปรมาณ 1เมตร แตEมีขนาดกวDาง ประมาณ   

          3 – 5  เมตร เพ่ือใชDเป̂นท่ีท้ิงเศษก่ิงไมD ใบไมD วัชพืชตEางๆ ท้ิงไวDรอจนกวEาแหDงและยEอยสลายไปเอง  

          หรือในชEวงฤดูกาลท่ีสามารถเผาไดD ก็จะเผาทำลาย 

 
 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

212



คร้ังท่ี 5                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 
หัวข&อยUอย : การตอนก่ิงเพ่ือนำไปปลูกตEอ 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ:  
      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา นEาน มีไมDดอกไมDประดับหลากหลายสายพันธุ. การตอนก่ิง 
         เป̂นวิธีการหน่ึงท่ีทำใหDขยายพันธุ.ไดDจำนวนมากข้ึน และประหยัดงบประมาณ 
      2. การตอนก่ิงเป̂นการขยายพันธุ.แบบไมEใชDเพศ โดยวิธีการชักนำใหDเกิดรากในก่ิงหรือรากของตDนพืช     
         ท่ีใชDเป̂นตDนแมEกEอน แลDวจึงตัดสEวนท่ีมีรากน้ันนำไปปลูกเป̂นตDนใหมEตEอไป  
      3. การตอนก่ิงตDนมะขามเทศ ท่ีเป̂นไมDประดับ สามารถทำไดDงEายเน่ืองจากมีลักษณะพุEมเต้ีย  
          ก่ิงมีขนาดเล็ก 
      4. การตอนก่ิง จะตDองเลือกพืชท่ีเหมาะสม ปรับสภาพแวดลDอมท่ีดีใหDเหมาะสมกับการเกิดราก  
         เชEน วัสดุท่ีมีความช้ืน ระบายอากาศไดDดี มีความคงตัวและมีสภาพอุณหภูมิพอเหมาะ 
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คร้ังท่ี 6                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี  15 ตุลาคม  2564 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : การดูแลรดน้ำตDนไมDท่ีปลูกภายในอาคาร 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
       1. การดูแลรักษาตDนไมD(ไมDใบ) ท่ีปลูกในรEมหรือตัวอาคารควรรดน้ำตDนไมDอยEางนDอย สัปดาห.ละ 2 คร้ัง  

          เพราะการปลูกตDนไมDในตัวอาคารจะไมEไดDรับน้ำจากน้ำฝน  

       2. ตDองมีถาดรองกระถางเพ่ือปèองกันไมEใชDน้ำไหลลงพ้ืน และเป̂นการชEวยใหDอุDมน้ำไดDนานข้ึน 

          ซ่ึงเราไมEจำเป̂นตDองรดน้ำตDนไมDบEอย  

       3. เพ่ือใหDเกิดความสวยงามของไมDใบ เราควรใชDผDาชุบน้ำหมาดๆเช็ดคราบฝุêนท่ีติดบนใบไมDใหDสะอาด 

       4. การเลือกไมDใบมาปลูกในตัวอาคารควรเลือกพันธุ.ไมDท่ีมีใบทนทาน ไมEรEวง เพ่ือใหDงEายตEอการทำความ

สะอาด พันธุ.ไมDท่ีแนะนำ เชEน ตDนเศรษฐีเรือนใน ตDนสาวนDอยประแปèง ตDนหวEานเขียวหม่ืนปW เป̂นตDน  
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คร้ังท่ี 7                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี  26 ตุลาคม 2564    ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : หญDาจากสนามทำใหDตDนไมDงดงามข้ึน 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
      1. เม่ือตัดหญDาสนามเสร็จแลDวประมาณ 1- 2 วัน จะตDองทำการกวาดเศษหญDา เพราะถDาหากท้ิงไวDนาน 

         เศษหญDาจะแหDงทำใหDกวาดยาก อีกท้ังยังทำใหDทับถมหญDาท่ีงอกใหมEในสนามหญDาดูแลDวไมEสวยงาม    

      2. เราสามารถนำเศษหญDาท่ีตัดจากสนามมาใสEใตDโคนตDนไมDท่ีเราตDองการ โดยไมEตDองผสมอยEางอ่ืน 

      3. การใชDเศษหญDามาทับถมบริเวณโคนตDนไมDจะชEวยรักษาความช้ืนหนDาผิวดิน เหมาะอยEางย่ิง 

          ในชEวงหนDาแลDง  

      4. การท่ีเศาหญDาทับถมบริเวณโคนตDนไมDเป̂นวิธีการปèองกันไมEใหDวัชพืชเจริญเติบโต เพราะมีสEวนชEวย 

         ในการบดบังแสงแดด  
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คร้ังท่ี 8                                                                                                         
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 13 มกราคม 2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : ยEอยใบไมDแหDงกองใหญEใหDเป̂นปุãยดDวยเคร่ืองตัดหญDา 

สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
       1. ใบไมDแหDงท่ีรEวงทับถมกันจำนวนมากทำใหDยากตEอการทความสะอาด และขนไปท้ิง หากปลEอยท้ิงไวD 

          ทับถมกันจำนวนมาก ในเวลาเกิดพายุลมพัดแรงจะทำใหDใบไมDปลิวกระจายไปท่ัว 

      2. สามารถใชDเคร่ืองตัดหญDาตัดใบไมDใหDมีขนาดเล็กลง ทำใหDใบไมDยEอยสลายไดDเร็วข้ึน ซ่ึงการตัดใบไมDจะ 

          ทำในลักษณะเดียวกับตัดหญDาท่ัวไป  

      3. การใชDเคร่ืองตัดหญDายEอยใบไมDทำไดDสะดวก ทดแทนการใชDเคร่ืองปQëนใบไมDขนาดใหญEท่ีมีขDอจำกัด    

         ในการใชDงานคือ ตDองใชDระบบไฟฟèา   
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คร้ังท่ี 9                                                                                                           
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 24  มีนาคม  2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : ดัดแปลงใบมีดเคร่ืองตัดหญDา 

สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
       1. เคร่ืองตัดหญDาสามารถใชDไดDท้ังใบมีด หรือสายเอ็นเหล่ียม 

       2. ปQจจุบันหลายคนลดความเส่ียงจากเศษหินและกDอนกรวดกระเด็นในขณะท่ีตัดหญDาดDวยการใชDตลับ  

          เอ็นตัดหญDาแทนใบมีดตัดหญDาท่ีเป̂นโลหะ ซ่ึงการใชDตลับเอ็นตัดหญDาน้ีจะชEวยใหDสามารถตัด   

          หญDาริมกำแพงหรือบริเวณท่ีซอกแซกไดDดีกวEาแบบใบมีด ปลอดภัยตEอผูDใชDงาน ไมEตDองลับคมใหD 

          วุEนวาย หากเสDนเอ็นเร่ิมเส่ือมสภาพก็สามารถเปล่ียนเสDนเอ็นใหมEไดD ไมEวEาจะเป̂นเคร่ืองตัดหญDา 

           น้ำมันหรือแบบไฟฟèาก็ใชDงานไดDท้ังคูE 

       3. การดัดแปลงใบมีดสามารถทำไดDดDวยตนเอง โดยมีวิธีการคือ นำใบมีดตัดหญDามาผEาคร่ึงเป̂น 2 ช้ิน 

          แลDวเอาไปเช่ือมติดกับใบมีดอีกใหDใหDมีขนาดยาวข้ึน ขDอดีของการใชDใบมีดดัดแปลง คือ สามารถตัด 

          หญDาสนามไดDรวดเร็วข้ึน เพราะใบมีดมีความยาวทำใหDเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ี 

       4. ขDอควรระวังในการใชDใบมีดดัดแปลง คือ ควรใชDตัดหญDาสนามเป̂นหญDาอEอนไมEเหนียวเทEาน้ัน ไมEควร 

          นำไปตัดหญDาหรือตDนไมDท่ีมีขนาดใหญE พ้ืนท่ีรกทึบเป̂นเถาวัลย. เพราะเส่ียงตEอการท่ีใบมีดจะแตก 
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คร้ังท่ี 10                                                                                                          
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 27 เมษายน 2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : อุปกรณ.หลักในการตัดแตEงก่ิง 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
      1. การตัดแตEงไมDพุEมจะเร่ิมต้ังแตEการเด็ดยอด เพ่ือใหDไมDพุEมแตกตาขDาง ทำใหDการเจริญเติบโตทางยอด 

         ลดลง หลังจากน้ันอาจจะมีการขลิบ แตEง ลิดใบและยอดท่ีแทงออกมาจากทรงพุEม กรณีท่ีทรงพุEม 

         แนEนเกิดไปควรจะตัดแตEงก่ิงออกบDาง โดยตัดใหDชิดพ้ืนดิน สEวนไมDพุEมท่ีแทงหนEอออกมาจะตDองตัดใหD     

         ลึกลงไปใตDระดับดิน 

      2. อุปกรณ.ท่ีใชDในการตัดแตEงตDนไมDไดDแกE กรรไกรตัดก่ิง กรรไกรตัดหญDา  
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คร้ังท่ี 11                                                                                                         
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 25  พฤษภาคม 2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 
หัวข&อยUอย : เทคนิคการขุดยDานตDนไมD (บอนตDนไมD) 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :  
      1. การขุดยDายตDนไมD(บอนตDนไมD) เร่ิมจาก การตัดแตEงทรงพุEมของตDนไมDเพ่ือลดการคายน้ำและสะดวกใน
การขนยDาย ซ่ึงควรตัดแตEงออกไมEเกิน1ใน3ของทรงพุEมเดิม เพ่ือใหDยังคงรูปทรงและความสวยงาม เม่ือตัด
แตEงทรงพุEมแลDว จะเป̂นข้ันตอนของการขุดลDอม โดยการขุดตุDมดิน จนไปถึงการเคล่ือนยDายตDนไมDขุดลDอมเพ่ือ
นำไปอนุบาลและลงปลูก ดังน้ี 
           ข้ันท่ี 1 การขุดตุDมดิน และการตัดราก โดยขุดดินเป̂นรEองรอบตDนไมD ใหDมีเสDนผEาศูนย.กลางไมEนDอย
กวEา 6 เทEา ของเสDนผEาศูนย.กลางลำตDน และคEอยๆตัดรากแขนงเล็กและใหญEออกอยEางระมัดระวังและไมEใหD
เกิดการกระทบกระเทือนระบบราก 
           ข้ันท่ี 2 การปรับปรุงดินและหEอหุDมตุDมดิน นำดินเดิมมาปรับปรุงโดยการใสEดินผสมปุãยหมักหรือ
อินทรีย.วัตถุลงไป หลังจากน้ันทำการหEอหุDมตุDมดินและอุดขุยมะพรDาวพรDอมหEอมัดตุDมดินดDวยเชือกปêานใหD
แนEนหนารดน้ำใหDชุEม 
           ข้ันท่ี 3 การยDายตDนไมDและนำไปอนุบาลโดยทำการเคล่ือนยDายหรือขนยDายตDนไมDดDวยความ
ระมัดระวัง ไมEใหDตDนไมDไดDรับบาดแผลหรือความเสียหาย และนำไปอนุบาลพักฟíìนในท่ีรEม รดน้ำใหDชุEม
บEอยคร้ังบำรุงดDวยปุãย เพ่ือใหDเกิดรากแตกใบใหมE และนำตDนไมDไปลงปลูกตEอไป 
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คร้ังท่ี 12                                                                                                         
วันท่ี/สถานท่ี : วันท่ี 25  พฤษภาคม 2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรนEาน 

หัวข&อยUอย : ดัดตDนไมDไมEตDองใชDโครงเหล็ก 
สรุปองคQความรู&ท่ีได&รับ :   
          การตัดแตEงตDนไมD คือ การตัดเอาสEวนของตDนไมDออกโดยมีวัตถุประสงค.ท่ีชัดเจน ดังน้ี 

                    1. กEอนการตัดแตEงใหDพิจารณารูปทรงโครงสรDางของตDนไมDกEอน 

                    2. ดูวEาก่ิงใดจะตDองตัดออก 

                    3. เร่ิมตDนตัดก่ิงท่ีเห็นวEาตDองการตัดออกแนEๆกEอน โดยการตัดตามรูปทรงท่ีเราตDองการ 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู=ให=เปGนระบบ :   
                   จัดความรูDใหDเป̂นระบบเพ่ือใหDผูDใชDสามารถคDนหาและ  นำความรูDดังกลEาวไปใชDประโยชน.ไดD  การ
จัดทำสารบัญ และจัดเก็บความรูDประเภทตEางๆ เพ่ือใหDการเก็บรวบรวม การคDนหา การนำมาใชDทำไดDงEายและ
รวดเร็ว 

• มีการดำเนินการประชาสัมพันธ.แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรูDเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ไดDท่ี Tiktok @kmrmutlnan  เพ่ือ

เป̂นการถEายทอดใหDบุคลากรสามารถรับชม ศึกษาและนำไปปฏิบัติเป̂นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู= :  
             การจัดทำหรือปรับปรุงรูปแบบของส่ือใหDเขDาถึงไดDงEายและนEาสนใจ 

ขั้นตอนที่ 5 การเข=าถึงความรู= :  
             จัดทำส่ือเพ่ือเผยแพรEใหDบุคลากรนำไปใชD และติดตามผลการนำไปใชDตEอไป โดยเผยแพรEองค.ความรูD

ผEานทางออนไลน. ไดDแกE กลุEมไลน.ของกองบริหารทรัพยากรนEาน และ Tiktok @kmrmutlnan   

ขั้นตอนที่ 6 การแบMงปNนแลกเปลี่ยนความรู= : 
             จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูD จากการนำไปใชD ในวันศุกร. ท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยมีผูDเขDารEวมดังน้ี  

                  1. ผูDอำนวยการกองบริหารทรัพยากรนEาน 

                  2. คณะกรรมการ KM 

                  3. เจDาหนDาท่ีงานบริการ แผนกอาคารและสถานท่ี(ผูDนำไปใชD) 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู= :   
               เม่ือไดDองค.ความรูDท่ีสมบูรณ.แลDว คณะกรรมการจึงทำการเผยแพรEองค.ความรูDสูEบุคลากรในรูปแบบ
ของส่ือประชาสัมพันธ. และนำเสนอผEานระบบสารสนเทศออนไลน.เพ่ือใหDบุคลากรสามารถเขDาถึงองค.ความรูDไดDอยEาง
สะดวกรวดเร็ว  การเรียนรูD 
จัดทำคลิปวีดีโอ (ตัวอยUางภาพในคลิป) 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตUาง ๆ ได&แกU เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยUางท่ีดี

ให&กับหนUวยงานตUาง ๆ ฯลฯ) 
  -  
8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. กลุEมเปèาหมายที่จะเขDารEวมโครงการการจัดการองค.ความรูDเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรนEานตอน“ ปลูกพลังสรDางสรรค. สานสัมพันธ. 
กบ.” ประจำปW 2564  นำโดยผูDอำนวยการกองบริหารทรัพยากรนEาน  และพนักงานสายสนับสนุนทุกคน ที่สังกัด 
4 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานยุทธศาสตร.และบุคลากร และงานบริการไดDรับความรูD
นำไปใชDในการปฏิบัติงงาน และชีวิตแระจำวัน 

2. มีการนำความรูDที ่ไดDรับ จาการถEายถอดองค.ความรูD จากทักษะของผูDมีประสบการณ.ตรง (Tacit 
knowledge) ผEานการเผยแพรEทางคลิปวีดีโอ มารวบรวมและถEายถอดมาเป̂นลายลักษณ.อักษร ในรูปแบบของส่ือ
ประชาสัมพันธ.ที่เขDาใจงEาย เพื่อใหDงEายตEอความเขDาใจ และใหDทุกคนสามารถนำความรูDไดDรับไปใชDประโยชน.ในการ
ปฏิบัติงาน   

3. กองบริหารทรัพยากรนEาน มีองค.ความรูDท่ีเกิดประโยชน.ตEอองค.กร และสEวนรวม 
4. มีผูDปฏิบัติงานท่ีสามารถทดแทนผูDเกษียณอายุราชการไดD 
5. ภูมิทัศน.ภายในมหาวิทยาลัยมีความรEมร่ืนสวยงาม            

9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตUอไป 
  ปMญหา 
  การดำเนินการจัดทำองค.ความรูDในหัวขDอตEางๆ ยังไมEครอบคลุมการปฏิบัติงานท้ังหทด คณะกรรมการ
จัดทำไดDเพียง 12 หัวขDอเทEาน้ัน ซ่ึงในความเป̂นจริงยังมีองค.ความรูDจากการทำงานอีกหลายเร่ืองท่ีสามารถ
เผยแพรEไดD 
  ข&อเสนอแนะ 

  ควรมีการจัดทำความรูDอยEางสม่ำเสมอ หรือใชDวิธีการใหDผูDปฏิบัติงานทดแทนชEวยกันคิดหัวขDอใหมEๆ          
ท่ีเก่ียวขDองกับการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การจัดการความรู+ศูนย/วัฒนธรรมศึกษาเรื่องการจัดการเรื่องการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ/ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน นายศักด์ินรินทร, ชาวง้ิว 
2. สังกัด ศูนย,วัฒนธรรมศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด=านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด=านการวิจัย 

   þ  ด=านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

การจัดการความรู=ศูนย,วัฒนธรรมศึกษาเร่ืองการจัดการเร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ, ในรูปแบบของการ
จัดการระบบให=เปSนหมวดหมูT 
5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

ศูนย,วัฒนธรรมศึกษาได=เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู=มาเปSนเครื่องมือใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู=ภายในหนTวยงาน เพื่อให=
บรรลุเปYาหมายและบังเกิดผลตTอการปฏิบัติด=านพัฒนาองค,กร จึงได=จัดทำโครงการการจัดการความรู=ศูนย,
วัฒนธรรมศึกษา เร่ืองการจัดการเร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ, ซ่ึงได=มีการกำหนดประเด็นเร่ืองการจัดการเร่ืองการ
ยืมคืนวัสดุครุภัณฑ, จากการการประชุมกันของคณะกรรมการการจัดการความรู=ของศูนย,วัฒนธรรมศึกษา มี
ความเห็นรTวมกันในการกำหนดประเด็นในเรื่องนี้ เน่ืองด=วย วัสดุครุภัณฑ,ที่อยูTในการดูแลของศูนย,วัฒนธรรม
ศึกษา มีจำนวนมาก และยังไมTได=จัดหมวดหมูT และผู=ที่มีความประสงค,จะยืมก็ยังไมTทราบถึงรายการและจำนวน 
ตลอดถึงหน=าตาของวัสดุครุภัณฑ,เหลTาน้ัน  

เพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเปSนประโยชน,ตTอผู=มารับบริการ ตลอดถึงสะดวกในการจัดการวัสดุ
ตTาง ๆ จึงจำเปSนต=องมีการจัดการความรู=ในคร้ังน้ีข้ึน 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี กระบวนการในการให=บริการท่ีดีตTอผู=รับบริการในหนTวยงาน  
  โดยจะเรียงลำดับข้ันตอนดังตTอไปน้ี คือเม่ือผู=บริการกรอกข=อมูล หรือเข=ามาติดตTอขอรับบริการ 

1. วิเคราะห,ผู=รับบริการ เปSนใคร  
2. จัดการความถ่ีในการให=บริการ วTา วัสดุ หรือส่ิงของในสำนักงานท่ีได=รับความนิยมคืออะไร 
3. ยืมไปใช=ในกิจกรรมเร่ืองอะไร 
4. วัสดุในคลังท่ีเก็บมีอะไรบ=าง 
5. ให=คำแนะนำในการให=บริการ 
6. ให=บริการยืมคืน 
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7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 
 ทำให=งTายตTอการให= และ รับบริการ มีความถูกต=อง และเหมาะสมตTอการนำไปใช=งาน 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. การจัดระเบียบท้ังวัสดุส่ิงของ และข=อมูล 

2. การเข=าใจในวัฒนธรรมประเพณี หรือประเภทงานตTาง ๆ ท่ีผู=รับบริการนำไปใช= 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 

1. จำเปSนต=องใช=โปรแกรมเพ่ือการดำเนินงานท่ีชัดเจนตTอไป 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การประยุกต)ใช,เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดงานประชุม 

 
 

1. เจ&าของผลงาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร4 
2. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล=านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด=านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด=านการวิจัย 
   þ  ด=านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต4ใช=ในประชุม เพื่อให=การประชุมเปLนเวทีที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู= และเปLนแนวปฏิบัติที่ดี หรือให=องค4ความรู=ในการปฏิบัติงานของผู=เข=าประชุมที่เอื้อตPอการ
พัฒนาระบบงานในหนPวยงาน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะชPวยให=จัดการความรู=งPายขึ้น มีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
เนื่องจากข=อมูล และสารสนเทศอยูPในรูปแบบสารสนเทศ จากผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต4ใช=
พบวPา ทำให=ผู=ปฏิบัติสามารถทำางานได=มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชPน มีความรวดเร็ว ความคุ=มคPา ใช=ทรัพยากรที่มี
อยูPให=เกิดประโยชน4สูงสุด และการจัดเก็บข=อมูลสารสนเทศเปLนไปอยPางมีประสิทธิภาพสPงผลตPอการจัดการความรู=
ที่เอื้อตPอการนำองค4ความรู= และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต4ใช=ในการทำงาน รวมทั้งสามารถประมวลองค4ความรู=      
ท่ี จัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศนำไปใช=เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู= เผยแพรP รวมถึงจัดทำในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงทาให=เอ้ือ
ตPอการท่ีจะนำองค4กรไปสูPองค4กรแหPงการเรียนรู=ตPอไปในอนาคต 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

การประชุมเปLนภารกิจที่สำคัญอยPางหนึ่งของหนPวยงาน เนื ่องจากเปLนแหลPงระดมความคิดในการ
วางแผนวางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงานหรือระดมความคิด เพื่อให=การปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งสำเร็จผลตามเปYาหมาย ซึ่งการประชุมสามารถเปLนพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู=กันของผู=เข=าประชุม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู=แนวปฏิบัติที่ดี หรือองค4ความรู=ในการปฏิบัติงานที่เอื ้อตPอการพัฒนาระบบงานในองค4กร               
ในการจัดประชุมแตPละคร้ังเปLนการส้ินเปลืองทรัพยากรจำนวนมาก ดังน้ัน องค4กรควรจะต=องหาวิธีการเพ่ือให=การ
จัดประชุมเปLนไปอยPางมีประสิทธิภาพ ใช=ทรัพยากรที่มีให=เกิดประโยชน4สูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต4ใช=ในงานเลขานุการท่ีประชุมท่ีสPงผลให=การจัดการความรู=เปLนไปอยPางมีประสิทธิภาพ 
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6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
ลำดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1. การบ7งชี้ความรู< 
- แต'งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู6 (KM) ด6าน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการประชุมคัดเลือกประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู6 และร'วมกันวางแผนในการ
กำหนดประเด็นความรู6ที่นำมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน'วยงานอย'างเปTนรูปธรรม 

 
ม.ค. – ก.พ. 65 

 

ได 6ม ีการแต'งต ั ้งคณะกรรมการ
จ ัดการความร ู 6  (KM) ด 6านการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ประกอบด6วย รองคณบดี ผู 6ช'วย
คณบดี และบุคลากรผู6ปฏิบัติงาน
ด6านบริหาร ระดับคณะและสาขา 
และประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็น
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู 6 ร 'วมกัน
วางแผนในการกำหนดประเด็น
ความร ู 6และเป Zาหมายของการ
จัดการความรู6  

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

26 พ.ค. 65 ส ำ น ั ก ง า น ค ณ บ ด ี ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร^ ได6จัดกิจกรรม

อบรมสัมมนาเช ิงปฏิบ ัต ิการ 

“การพัฒนาความคิดสร9างสรรค:

ในการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม

ของบุคลากรสายสนับสนุน”

และแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู 9การ

จ ั ดการองค : ความร ู 9 ใ นการ

ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  ( ENG Learn & 

Share) ข อ ง บ ุ ค ล า ก ร ส า ย
ส น ั บ ส น ุ น ส ั ง ก ั ด ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร^  

3. การจัดความรู<ให<เปBนระบบ 
- นำความรู6ที่ได6รับแลกเปลี่ยนเรียนรู6มาทบทวนเปTน
องค^ความรู6 
- จัดทำคลังความรู6และทะเบียนความรู6 
- คณะกรรมการดำเนินการช'วยกันสรุปประเด็น 

  

22 ก.ค. 65 คณะกรรมการจัดการความรู6จาก
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู 6 มาสรุปองค^ความรู 6 และ
กลั ่นกรององค^ความรู 6ท ี ่จะเปTน
ประโยชน^ต'อการทำงาน สามารถ
ลดระยะเวลาการทำงาน  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู< 
- ปรับปรุงเนื้อหาให6มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกลั่นกรองความรู6จากการ แลกเปลี่ยนรู6
ให6เปTนรูปแบบเอกสาร  

ส.ค. 65 ดำเน ินการสร ุปประเด ็นองค^
ค วามร ู 6 ใ นการ ใช 6 เ ทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต^ใช6ใน
การประชุม จำนวน 5 ระบบ คือ  
(1) ระบบการเข6าถึงข6อมูลอย'าง
รวดเร็วด6วย QR Code   
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ลำดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
(2) ระบบฐานข6อมูลแบบคลาวน ̂

(3) ระบบปฏิทินออนไลน^  

(4) ระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับงาน

สำนักงาน 

(5) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ̂

5. การเข<าถึงความรู< 
- เผยแพร'ผ'าน Website 

- กิจกรรมถ'ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู6แนวทาง

ปฏิบัติที่ด ี

ก.ย. 65 เผยแพร'ผ'าน Website : 

www.engineering.rmutl.ac.th 

 

6. การเรียนรู6 

- การนำความรู6มาปรับใช6ในการปฏิบัติงาน 

 

 บุคลากรของคณะสามารถนำองค^

ความรู6จากการอย'างเปTนระบบไป

ใช 6 ในการปฏ ิบ ัต ิ งานเพ ื ่อ เปTน

มาตรฐานเดียวกัน 

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

องค4ความรู=การประยุกต4ใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดงานประชุม สามารถนำไปใช=ประโยชน4ตPอการ
ทำงานไมPเพียงแตPในสำนักงานและงานบริการทางการศึกษาเทPานั้น บุคลากรสายวิชาการก็สามารถนำไปใช=
ประโยชน4ได= เพ่ือเปLนการเผยแพรPองค4ความรู= จึงได=นำเสนอผPานเว็บไซต4คณะ www.engineering.rmutl.ac.th 
8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
 8.1 การกำหนดประเด็นการจัดการความรู=ในการปฏิบัติงาน และปkญหาและอุปสรรคจริงในการทำงาน 

8.2 บุคลากรได=ทบทวนความรู=และเทคนิคใช=เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงาน 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
 บุคลากรที่มีคุณภาพต=องมีการพัฒนาตนเองอยPางตPอเนื่อง ฝnกอบรมความรู=เพิ่มเติม เนื่องจากปkจจุบัน
ระบบการทำงานในยุควิถีใหมP ต=องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้น การที่จะพัฒนาการทำงานให=
รวดเร็ว หนPวยงานจะต=องมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยPางตPอเน่ืองด=วย 

 
 

 
 

 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

231



บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การจัดการองค*ความรู.กองพัฒนานักศึกษา 

เรื่อง การให.บริการของกองพัฒนานักศึกษาผ?านระบบออนไลน*ของกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
1. เจ&าของผลงาน นายศิขรินทร)   บุญจ๋ี 

2. สังกัด กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ดAานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดAานการวิจัย 

   þ  ดAานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 1.การใหAบริการของกองพัฒนานักศึกษาผOานระบบออนไลน)ของกองพัฒนานักศึกษาอยOางมีประสิทธิภาพ 

 2.สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกAไข และพัฒนาการใหAบริการแกOบุคลากรและนักศึกษา ใหAเปVน

แนวปฏิบัติท่ีดีและมีประสิทธิภาพไดA 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา มีเปXาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูOองค)กรแหOง

การเรียนรูA โดยมีนโยบายที่ผลักดันใหAมีการจัดการความรูAทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน)และยุทธศาสตร)ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรูAที่มีอยูOในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถOายทอดไปสูOบุคลากรและ

นำไปปฏิบัติอยOางเปVนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปVนแนวปฏิบัติใหAเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูAและ

ถOายทอดความรูAภายในหนOวยงาน เปVนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการ

ความรูAมากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูA เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูAกับผูAเชี่ยวชาญ และระหวOาง

หนOวยงาน ตลอดจนสามารถนำความรู Aที ่ไดAรับไปจัดการความรู AในหนOวยงานไดAอยOางเปVนรูปธรรมชัดเจน 

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชAเปVนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพใหAมี

ความกAาวหนAานำพามหาวิทยาลัยไปสูOองค)กรแหOงการเรียนรูAตOอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนาไดA

เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปVนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพทั้งของคนและของงาน สามารถตOอยอดพัฒนาความรูAภายในหนOวยงานและสามารถ

พัฒนามหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา จะไดAนำการจัดการความรูAมาประกอบกับการพัฒนาความรูA ระบบ 

ในการทำงาน และการใหAบริการกับบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา เชียงใหมO 

น้ัน 

เพื่อใหAบุคลากรในกองพัฒนานักศึกษาไดAตระหนัก และเขAาใจถึงความสำคัญและประโยชน)ของการ

จัดการความรูAมากขึ้น เมื่อมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูA เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูAกับผูAรูA ผูAมีประสบ

การณื หรือผูAเชี่ยวชาญ และระหวOางหนOวยงานตลอดจนสามารถนำความรูAที่ไดAรับไปจัดการความรูAในหนOวยงานไดA

อยOางเปVนรูปธรรม ชัดเจนครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร) และการพัฒนาการบริหารจัดการและการสรAางฐาน
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วัฒนธรรมในองค)กร มีองค)ความรู Aที ่จำเปVนตOอการปฏิบัติงานในดAานที่เกี ่ยวขAอง องค)ความรู Aในการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร)และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตอบโจทย)การพัฒนา

นักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา โดยใชAเปVนเครื่องมือในการพัฒนา

งาน พัฒนาคน พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานและคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหAมีความกAาวหนAานำพา

มหาวิทยาลัยไปสูOองค)ความรูAแหOงการเรียนรูAตOอไป 

กองพัฒนานักศึกษา ไดAเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปVนเครื่องมือใน

การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานและคน พัฒนาหนOวยงาน และพัฒนาฐานความรูA

ภายในหนOวยงาน เพื่อใหAบรรลุเปXาหมายและบังเกิดผลตOอการปฏิบัติดAานการพัฒนาองค)กร จึงไดAจัดทำโครงการ

การจัดการองค)ความรูAกองพัฒนานักศึกษา เร่ือง การพัฒนาการใหAบริการผOานระบบออนไลน)อยOางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค)ดังตOอไปน้ี 

      1 เพ่ือจัดการความรูAในหัวขAอ การจัดการองค)ความรูAกองพัฒนานักศึกษา เร่ือง การใหAบริการของกอง

พัฒนานักศึกษาผOานระบบออนไลน)ของกองพัฒนานักศึกษาอยOางมีประสิทธิภาพ 

2 เพื่อสOงเสริมใหAองค)กรใชAการจัดการองค)ความรูAเปVนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสามารถ

พัฒนาคนและงานใหAมีคุณภาพ และประสิทธิภาพไดA 

3.เพื่อใหAมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูAแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาแบบการประเมิน การใหAบริการผOานระบบ

ออนไลน)อยOางมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อหาแนวทางแกAไขปsญหาและขAอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหAบริการกับบุคลากรและนักศึกษา 

ในแตOละงานของกองพัฒนานักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา  

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
  มีการจัดการการระดมความคิดเห็นของบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดประชุมหารือรOวมกัน

ภายในกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรOวมกับวิเคราะห)และใหAขAอเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่พบปsญหาที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน ในแตOละงานของกองพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูAและประสบการณ)จากการปฏิบัติงานรOวมกัน 

เพื่อนำมาใชAในการพัฒนาปรับปรุงการใหAบริการกับบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลAานนา เชียงใหมO เพื่อใหAผูAรับบริการจากกองพัฒนานักศึกษา ไดAประเมินผลการรับบริการจากบุคลากรในกอง

พัฒนานักศึกษา ในงานตOาง ๆ ที่เกี่ยวขAอง ซึ่งจะสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการใหAบริการ

ในการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยสามารถจัดทำข้ันตอนตOาง ๆ ไดAดังน้ี 

1. การบYงช้ีความรู&  
-ตั้งคณะกรรมการจัดการความรูA (KM) -คณะกรรมการจัดการความรูA (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูA โดย

กำหนด Knowledge Mapping โดยการบOงชี้ความรูAเพื่อที่จะไดAดำเนินการ เขียนยื่นเสนอขออนุมัติโครงการ 

จัดการความรูAของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปw 2565 เรื่อง การใหAบริการของกองพัฒนานักศึกษาผOานระบบ

ออนไลน)ของกองพัฒนานักศึกษาอยOางมีประสิทธิภาพ 

การสร&างและแสวงหาความรู&  
- คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูA จำนวน 1 คร้ัง  
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- กำหนดใหAตัวแทนจากสถาบันท่ีเก่ียวขAองกับการวัดผลมาใหAความรูAในดAานการจัดทำแบบประเมิน  

- กำหนดใหAบุคลากรแตOละคนไดAแสดงความคิดเห็นคนละ 3-5 นาที  

- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นท่ีไดAมีการแลกเปล่ียนเรียนรูA ในกระดาษแบบฟอร)ม 

2. การจัดความรู&ให&เปLนระบบ  

- คณะกรรมการดำเนินการชOวยกันสรุปประเด็นเก็บรวบรวมขAอมูล โดยแบOงตามงานในแทOงงาน

ตOาง ๆ ท่ีใหAบริการกับบุคลากรและนักศึกษา ตามหัวขAอและประเด็นความรูAท่ีสำคัญในแตOละคร้ัง  

- นำความรูAที่ไดAจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูAมา ปรับปรุงทบทวนใหAเปVนองค)ความรูA ประเด็นการ

พัฒนาแบบการประเมิน การใหAบริการผOานระบบออนไลน)อยOางมีประสิทธิภาพ 

3. การประมวลและกล่ันกรองความรู&  

           -  คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตOอ และ ปรับปรุงเนื้อหาใหAมีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป ประเด็นและ

กล่ันกรองความรูAจากการ แลกเปล่ียนรูAใหAเปVนรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน โดยใชAแบบฟอร)มแนวปฏิบัติ

ที่ดี เพื่อการพัฒนาการใหAบริการของกองพัฒนานักศึกษาผOานระบบออนไลน)ของกองพัฒนานักศึกษาอยOางมี

ประสิทธิภาพ 

การเข&าถึงความรู&  

- เสนอองค)ความรูAท่ีไดAสังเคราะห)เรียบรAอย แลAวแกOผูAบริหาร ในการเขAาถึงองค)ความรูA  

- การป Xอนความร ู A ให A ก ั บบ ุ คลากรท ี ่ เป V นผ ู A ให A บร ิ การก ับบ ุ คลากรและน ักศ ึ กษา 

ท่ีไดAรับผิดชอบมอบหมายงานใหมOเพ่ือสามารถเรียนรูAงานไดAดีมากข้ึน 

4. การแบYงปMนแลกเปล่ียนเรียนรู&  

-  นำประเด็นความรูAที่ไดA เผยแพรOผOานสารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพื่อใหAมีสOวนเกี่ยวขAอง

แสดงความคิดเห็น เพ่ือแกAไขปรับปรุง  

- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูAกับผูAท่ีไดAนำความรูAไปใชA เพ่ือแกAไขปรับปรุง โดยการประชุม AAR 

7.  การเรียนรู&  

- การนำความรูAมาปรับใชAในการปฏิบัติงาน  

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใหAบริการของบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ในงานตOาง ๆ    

  กับบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา เชียงใหมO 

7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตYาง ๆ ได&แกY เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยYางท่ีดี

ให&กับหนYวยงานตYาง ๆ ฯลฯ) 

1.ความรOวมมือของบุคลากรภายใน กองพัฒนานักศึกษา ทุกคน 

2.ความรOวมมือของผูAใชAบริการ (บุคลากร และ นักศึกษา) 

3.การเรียนรูAจากประสบการณืแลAวนำมาใชAอยOางเหมาะสม 

4.มีการสนับสนุนการหนOวยงานและผูAท่ีเก่ียวขAอง 

5.มีการตระหนักถึงความสำคัญในการใชAองค)ความรูAตOอการพัฒนาองค)กรของบุคลากร 

6.สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต)ใชAและพัฒนาการทำงานใหAเกิดประโยชน) 
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7.ลดการใชAทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง (กระดาษ) 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1. ผูAรับบริการ จากกองพัฒนานักศึกษา ใหAความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจในการใหAบริการ

ของบุคลากร และในงานตOาง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ผOานระบบออนไลน) 

2. ความรOวมมือของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ทุกคน 

3. ผู Aปฏิบัติงาน หรือบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ทุกคนไดAนำผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูAใชAบริการของกองพัฒนานักศึกษา นำมาวิเคราะห)รายงานผลการประเมินทั้งคำแนะนำ ขAอเสนอแนะ เสนอตOอ

ผูAอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการใหAบริการที่จะเกิดผลประโยชน)ตOอผูAใชAบริการ

ใหAมากที่สุด อยOางไดAประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสOงผลใจผูAรับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

และประทับใจสูงสุด 

9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตYอไป 
ปMญหาและอุปสรรค 

- ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจการใหAบริการอาจจะนAอยเกินไป สำหรับการ

ใหAบริการกับผูAใชAบริการ 

- การใหAบริการอาจจะยังไมOครอบคลุมหรือท่ัวถึงผูAใชAบริการ 

ข&อเสนอแนะ 
- ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการใหAบริการอยOางตOอเน่ือง 

- มีรูปแบบการใหAบริการกับผูAใชAบริการอยOางครอบคลุมและท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนาตYอไป 
ควรมีการสOงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูAใหAกับบุคลากรอยOางตOอเน่ือง 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการเอกสารด-วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส7 มทร.ล-านนา  

(E-Office RMUTL) 
 
 

1. เจ&าของผลงาน สำนักงานผู*อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

2. สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด*านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด*านการวิจัย 

   þ  ด*านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
สำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) คือ การใช*เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรG และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

เพ่ือปฏิบัติงานท่ัวไป งานประจำวัน เชVน การจัดการเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกสG การเก็บรักษาและแก*ไขกลุVม

ข*อความ กลุ Vมรูปภาพ งานทางบัญชี และงานอื ่น ๆ สำนักงานอิเล็กทรอนิกสGยังรวมถึงระบบเครือขVาย

คอมพิวเตอรGท่ีมีโปรแกรมที่สามารถใช*ประโยชนGอื่น ๆ ด*วย เป^นระบบที่มีจุดประสงคGหลัก คือ การอำนวยความ

สะดวกเกี่ยวกับการติดตVอสื่อสาร ระบบเชVนนี้เป̂น การนำเครื่องมือ เครื่องใช* หลาย ๆ อยVางรวมเข*าด*วยกันมีการ

ใช*งานรVวมกัน ในการเก็บรักษา นำไปใช* และการกระจายข*อมูล ระหวVางผู*รVวมงานแตVละคนทั้งภายในและ

ภายนอกองคGกร ในหลายป̀ที่ผVานมาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) เข*ามาชVวยแก*ปaญหาในการทำงาน 

และเป^นระบบที่ชVวยในการติดตVอสื่อสารในที่ทำงาน ที่สำคัญคือชVวยให*ผู*ปฏิบัติงานสามารถทำงานได*ในทุกที่ไมVมี

ข*อจำกัดด*านพื้นที่ การใช*ระบบคอมพิวเตอรGเพื่อทำงานในสำนักงาน อาจเรียกวVา “สำนักงานอัตโนมัติ หรือโอเอ 

(OA = Office Automation)” ใช*ในการปฏิบัติงานทั่วไปในงานประจำวัน โดยใช*เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ

คอมพิวเตอรGมาใช*ในการทำงานตVาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกอยVางงVายดายในการทำงาน ให*เกิดประโยชนGและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ชVวยการจัดการข*อมูลภายในองคGกรตVาง ๆ ชVวยให*การดำเนินงานหรือ

ปฏิบัติงานงVายย่ิงข้ึน ซ่ึงสามารถกำหนดผู*รับผิดชอบงาน และสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได* 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล*านนา ได*นำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) เข*ามา

ใช*ในการจัดการด*านเอกสาร เพื่อชVวยให*การทำงานมีความสะดวกคลVองตัว ลดการใช*กระดาษ และชVวยในการ

ติดตามเอกสาร  

 เนื่องจากเป̂นระบบที่ใหมVและมีฟaงกGชันการใช*งานที่ชVวยในการทำงานรูปแบบที่แตกตVางกัน ดังนั้นเพื่อให*

บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกสVวนงานสามารถใช*ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) ได*อยVางเหมาะสม

กับงานและมีประสิทธิภาพ 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
โดยมีกระบวนการดังตVอไปน้ี 
- ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู*ด*านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป̂นเจ*าหน*าท่ีสาย

สนับสนุนท่ีใช*งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) ของแตVละสVวนงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดหัวข*อในการจัดการเรียนรู* 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู*โดยงานสารบรรณวิทยาลัยฯ เป^นผู*แนะนำการใช*ระบบสำนักงาน

อิเล็กทรอนิกสG (E-Office) ดังนี ้ การใช*งานระบบเบื ้องต*น โฟรGทเอกสารตVางๆ และบอกเลVา
ประสบการณGในการใช*ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) ปaญหาท่ีพบ และวิธีการแก*ปaญหา  

- ผู*ท่ีเข*ารVวมกิจกรรมทุกคนบอกเลVาประสบการณGการใช*งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-
Office) และแลกเปล่ียนประสบการณGเพ่ือเรียนรู*รVวมกัน คนละ 3-5 นาที 

- เลขาจดบันทึกเร่ืองเลVาของทุกคน  
- สรุปประเด็น เรียบเรียงการแลกเปล่ียนเรียนรู* 
- เสนอองคGความรู*ท่ีได*สังเคราะหGเรียบร*อยแล*วให*ผู*บริหารทราบ 
- นำประเด็นความรู*ท่ีได* เผยแพรVผVานสารสนเทศ Facebook, Line เพ่ือให*ทุกคนสามารถเข*าถึง

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

- ทุกคนมีแนวทางในการใช*ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) รVวมกัน ดังน้ี 
1. การสVงหนังสือของทุกสVวนงานจะต*องสVงในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG ระบบจะชVวยในการ

ออกเลขหนังสือ และสามารถเห็นเส*นทางการสVงหนังสือ และติดตามงานได*วVาอยูVในข้ันตอนใด
แล*ว 

2. เพ่ือเป̂นการลดเวลา และทรัพยากร เอกสารท่ีไมVใชVเอกสารท่ีเก่ียวข*องกับเงินงบประมาณ 
สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลนGได* 

3. สรุปเส*นทาองเอกสารแตVละประเภทและแตVละงาน เชVน เอกสารขอเดินทางไปราชการ เอกสาร
ขออนุมัติโครงการ คำส่ัง หนังสือท่ัวไป เป̂นต*น 

4. ทุกสVวนงานได*แลกเปล่ียนความคิด รVวมกันแก*ปaญหาในการทำงานท่ีเกิดข้ึนให*ทุกคนสามารถ
ทำงานได*อยVางถูกต*อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

5. งานสารบรรณวิทยาลัยฯ จะสVงหนังสือรับภายในและภายนอกให*กับสVวนงานตVาง ๆ ตามความ
รับผิดชอบและตามท่ีผู*บริหารเกษียณ  

6. ขอให*ทุกสVวนงานรับเอกสาร ดำเนินการตามท่ีได*รับมอบหมาย แล*วรายงานผลการดำเนินการ
ในระบบ 

- ทุกสVวนงานได*เรียนรู*ระบบและเส*นทางเอกสารรวมกัน  
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8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสG (E-Office) เป̂นระบบใหมVท่ีทุกสVวนงานต*องใช*ระบบน้ีรVวมกัน 

 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการปฏิบัติงานให1มีประสิทธิภาพ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน กองการศึกษาร)วม กับกองบริหารทรัพยากร 

2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด;านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด;านการวิจัย 

   þ  ด;านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
4.1 ด;านเทคนิคในการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ 

4.2 ปPญหาอุปสรรคการใช;เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.3 ข;อเสนอแนะการใช;เทคนิคในการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ 

5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 การปฏิบัติงานขององคVกร มีสิ ่งที ่มุ )งหวังจากการปฏิบัติงาน คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

โดยผู;ปฏิบัติงาน จะต;องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ทั้งความรับผิดชอบ ความสามารถและความพร;อมในการทำงาน 

ภายใต;กฎระเบียบ ข;อบังคับ และเป]าหมายความสำเร็จของงาน จะต;องเสร็จทันเวลา มีความถูกต;อง  

มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานให;เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู;ปฏิบัติงานแต)ละ

บุคคลมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต)างกัน มีความยืดหยุ)นและการนำเทคนิคต)างๆ มาปรับใช; 

หรือปรับเปลี ่ยนวิธีการทำงาน เพื ่อให;งานมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเป]าหมาย และตรงตามระยะเวลา  

การแลกเปลี่ยนความรู;เรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป`นแนวทางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด

และเทคนิคของแต)ละบุคคลในการปฏิบัติงาน ทำให;ได;เทคนิคและนำไปปรับใช;ในการทำงานให;เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

การจัดการความรู;เร่ืองเทคนิคในการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมเติมเต็ม

ความรู ;และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ; แบ)งปPนความรู ;จนได;องคVความรู ;เกี ่ยวกับการเทคนิคในการปฏิบัติงาน  

ผลการดําเนินการจัดการความรู ;ดังกล)าว ทําให;บุคลากรสายสนับสนุน ได;มีองคVความรู;และแนวคิดใหม)ๆ 

ที่สามารถนําไปประยุกตVใช; ในการปฏิบัติงานในหน;าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเกิดประสิทธิภาพ การมีเทคนิคใน

การปฏิบัติงาน ช)วยให;สามารถทํางานรวดเร็วขึ ้น ลดข;อผิดพลาดในการทำงาน จนเกิดประสิทธิภาพ  

ส)งผลให;ได;งานมาตรฐานเดียวกัน องคVกรมีประสิทธิภาพ และสร;างความพึงพอใจให;กับผู;รับบริการ 
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วัตถุประสงคQของการใช&เทคนิคการปฏิบัติงานให&มีประสิทธิภาพ  
 - เพ่ือให;การปฏิบัติงานสอดคล;องกับนโยบาย วิสัยทัศนV ภารกิจ และเป]าหมายขององคVกร 

- เพ่ือให;การปฏิบัติงานในปPจจุบันเป̀นมาตรฐานเดียวกัน  

- เพ่ือให;แนวทางและประยุกตVใช;กับการปฏิบัติงาน 

ประโยชนQของการใช&เทคนิคในการปฏิบัติงานให&มีประสิทธิภาพ 
1. เพ่ือให;การปฏิบัติงานสอดคล;องกับนโยบาย วิสัยทัศนV ภารกิจ และเป]าหมายขององคVกร 

2. เพ่ือให;การปฏิบัติงานในปPจจุบันเป̀นมาตรฐานเดียวกัน  

3. เพ่ือให;งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร;างความพึงพอใจให;แก)ผู;รับบริการ 

4. ทำให;งานมีคุณภาพตามเป]าหมายและสำเร็จตามกรอบเวลา 

5. ทำให;ทราบถึงเทคนิคในการทํางานและปรับใช;ให;เหมาะกับงานท่ีรับผิดชอบ 

6. ช)วยลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซ;อน 

7. ทำให;มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน 

8. ทำให;มีการจัดการและการบริหารเวลาในการทำงาน 

9. มีการออกแบบวิธีการปฏิบัติงานใหม)และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให;ทันสมัยและเป̀นปPจจุบัน 

10. ช)วยให;การทํางานเป̀นมืออาชีพ 

11. ช)วยให;เกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน 

12. ช)วยเสริมสร;างความม่ันใจในการทํางาน 

13. ช)วยให;มีการพัฒนาบุคลิกภาพด;านต)างๆ 

14. นำเทคโนโลยีมาใช;ในการปฏิบัติงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

15. ทำให;มองเห็นโอกาส/ทางเลือกเพ่ิมเติม ท่ีช)วยในการปฏิบัติงานให;สำเร็จ 

16. ทำให;มีศึกษาหาความรู;เพ่ิมเติมอยู)เสมอ เพ่ือนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ 

17. ทำให;มีเกิดความคิดสร;างสรรคV คิดนอกกรอบ และนำมาปรับใช;ในการทำงานแบบเชิงรุก  

18. มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะด;านต)างๆ สามารถนำศักยภาพของตนเอง มาใช;ในการ 

                ทำงานให;สำเร็จได; 

19. มีการใช;สื ่อสังคมออนไลนV มาช)วยในการปฏิบัติงาน เพื ่ออำนวยความสะดวกและช)วยให; 

                ผู;รับบริการเข;าถึงได;รวดเร็ว 

20.  มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงาน และเรียนรู;งานร)วมกัน สามารถทำงานแทนกันได;  

                เพ่ือให;งานสำเร็จ  

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
6.1 ข้ันตอนกระบวนการในการค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 

6.1.1 จัดทำคำส่ังแต)งต้ังคณะกรรมการจัดการองคVความรู; เวียนแจ;งคำส่ังให;คณะกรรมการ 

รับทราบ 
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6.1.2  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู;  ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ณ  

ห;องประชุมกองการศึกษา  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือก
ประเด็นความรู;และบุคลากรกลุ)มเป]าหมาย หัวข;อที่ได;รับการคัดเลือก คือ  เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานให;มี
ประสิทธิภาพ และร)วมกันจัดทำแผนการจัดการองคVความรู; (KM Action Plan) 

6.1.3  คณะกรรมการจัดการความรู;เข;าร)วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการความรู;  
(ส)วนกลาง) โดยประชุมออนไลนVผ)านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสV Microsoft Teams เพื่อรับฟPงแนวทางการจัดทำ
แผนและการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู;   

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

6.1.5  คณะกรรมการเข;าร)วมประชุม เพื่อระดมสมองเล)าประสบการณVการทำงาน และเทคนิค

ในการปฏิบัติงานของแต)ละบุคคล โดยมีผู;จดบันทึกข;อมูล    
6.1.6 คณะกรรมการเข;าร)วมประชุมจัดการองคVความรู;เพ่ือนำองคVความรู;ท่ีได;จากการระดม 

ความคิดมากลั่นกรองให;เป`นหมวดหมู)เดียวกัน ปรับปรุงการใช;ภาษาหรือการใช;คำพูดให;อยู)ในรูปแบบเดียวกัน 

เพ่ือนำไปวางแผนพัฒนาการส่ือสารให;มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.1.7 สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู; และบันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดีนำไปเผยแพร)ใน 

เว็บไซตVของมหาวิทยาลัย 

6.1.8 ประชาสัมพันธVให;บุคลากรภายในหน)วยงานนำองคVความรู;ไปใช;ประโยชนV โดยช)องทาง 
Online เช)น Line กลุ)ม Facebook ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ลำปาง และแจ;งเวียนหนังสือ
ไปยังหน)วยงานท่ีเก่ียวข;อง 

6.1.9 คณะกรรมการสรุปข;อเสนอแนะ หรือปPญหาที่ได;รับจากบุคลากรที่ได;นำเทคนิคไป
ปฏิบัติงาน มาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางในการปรับใช;เทคนิคในการปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพต)อไป 

6.1.10 บุคลากรและคณะกรรมการแต)ละงานดำเนินการนำองคVความรู;มาจัดทำคู)มือการ 

ปฏิบัติงาน เพื่อให;เป`นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการ
ให;มีความเข;าใจง)าย ถูกต;อง และรวดเร็ว  
 6.2 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
 แนวปฏิบัติที ่ดี  (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที ่ทำให;องคVกรประสบ
ความสำเร็จหรือนำไปสู)ความเป`นเลิศตามเป]าหมาย เป`นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ และมีหลักฐาน
ของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู;และประสบการณV 

ที่ได;บันทึกเป`นเอกสาร และเผยแพร)ให;หน)วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช;ประโยชนVได; (วิจารณV 
พานิช, 2548) 
 จากขั้นตอนกระบวนการในการค;นหาแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นการจัดการความรู;เรื่อง “เทคนิคการ

ปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ” ทำให;เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีจะนำไปใช;ดังต)อไปน้ี 
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หัวข&อแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. ด;านเทคนิคในการปฏิบัติงาน
ให;มีประสิทธิภาพ 

เทคนิคในการปฏิบัติงานให&มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
1. รู;ขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ และแบ)งหน;าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ;าหน;าท่ีอย)างชัดเจน  
2. มีการวางแผนการทำงาน มีเป]าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
ทำงานตามกำหนดของแผนการทำงาน 
3. มีการบริหารจัดการ จัดลำดับความสำคัญของงาน และบริหารจัดการ
เวลาในการทำงาน 
4. เตรียมความพร;อมก)อนการปฏิบัติงาน ทั้งความพร;อมของร)างกายและ
จิตใจ รวมถึงความพร;อมด;านสถานที ่ และเครื ่องมือ/อุปกรณVในการ
ปฏิบัติงาน เช)น เตรียมความพร;อมการให;บริการห;องปฏิบัติการ, จัดเตรียม
สารเคมี, คอมพิวเตอรV เป̀นต;น 
5. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข;อบังคับ ประกาศของราชการและองคVกร 
รวมถึงปฏิบัติงานให;สอดคล;องกับพันธกิจขององคVกร 
6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทำงานด;วยความโปร)งใส เป̀น
ธรรม  
7. มีคุณสมบัติพื ้นฐานในการปฏิบัติงาน เช)น การตรงต)อเวลา มีความ
รับผิดชอบในการทำงาน  ความซ่ือสัตยVสุจริต ฯลฯ 
8. การปฏิบัติงานต;องมีความถูกต;อง แม)นยำ ทำงานให;สำเร็จตาม
ระยะเวลา และไม)ค;างงานท่ีรับผิดชอบ 
9. การปฏิบัติงานด;านบริการ จะต;องมีจิตบริการ มีความพร;อมในการ
ให;บริการ มนุษยสัมพันธVท่ีดี ใช;วาจาสุภาพ มีน้ำใจกับเพ่ือนร)วมงาน 
มีความจริงใจในการให;บริการ และให;บริการท่ีดี และรวดเร็ว  
10. การปฏิบัติงานด;านการประสานงาน จะต;องมีทักษะการติดต)อสื่อสาร
ที่ดี มีความเข;าใจในการสื่อสาร การสื่อความหมาย เพื่อให;มีความเข;าใจ
ตรงกัน และถูกต;อง  อีกทั้งยังต;องศึกษาบริบทของแต)ละบุคคล และมี
เทคนิคการประสานงานในระดับต)างๆ   
11. ปฏิบัติงานจะต;องสร;างความประทับใจและพึงพอใจแก)ผู;รับบริการ 
12. แสวงหาความรู;ใหม)ๆ เพิ่มพูนความรู;รอบด;าน ทั้งที่เกี่ยวข;องกับงานท่ี
รับผิดชอบและด;านอื ่นๆ เช)น ความรู ;ด;านเทคโนโลยี และสื ่อใหม)ๆ, 
การเงินและคลัง, งานวิจัย ฯลฯ จากแหล)งข;อมูลต)างๆ หลากหลายช)องทาง 
รวมถึงมีการพัฒนาตนเองอยู)เสมอ และนำความรู;ใหม)มาปรับใช;ในการ
ทำงาน 
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หัวข&อแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติท่ีดี 
13. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และยังต;องรอบรู;หลากหลาย เรียนรู;งาน
ร)วมกัน เพ่ือท่ีจะสามารถทำงานแทนกันได; 
14. ศึกษาและจะต;องมีทักษะในการใช;เทคโนโลยีใหม)ๆ เพื่อนำเทคโนโลยี
มาช)วยสนับสนุนการทำงาน และใช;สื่อสังคมออนไลนVในการให;บริการ ให;
ผู;รับบริการเข;าถึงได;ง)าย และรวดเร็ว 
15. ต;องมีทักษะการแก;ไขปPญหา/อุปสรรคในสถานการณVต)างๆ  วิเคราะหV
ปPญหาในการทำงาน และศึกษาสถานการณVต)างๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทำงาน  
16. ปร ับเปลี ่ยนการทำงานแบบเชิงร ุกมากขึ ้น ทำงานนอกกรอบ  
กล;าเสนอความคิดเห็น  
17. มองหาโอกาสในการทำงานให;เข;าบริบทกับงานที ่ดำเนินการ หา
แนวทางในการพัฒนางานให;มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป]าหมาย 
18. มีทักษะด;านวิชาการ ให;บริการวิชาการและถ)ายทอดความรู;  เช)น 
ทักษะการเขียนข;อเสนอโครงการ รายงานวิจัย และส)งเสริมข;อเสนอ
งานวิจัย 
19. เรียนรู;และแลกเปลี่ยนข;อมูลในการทำงานร)วมกันภายในและภายนอก
องคVกร นำมาพัฒนาในการทำงานให;มีประสิทธิภาพ 
20. เน;นปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA โดยนำวงจรบริหารงานคุณภาพ 
มาใช;ในการปฏิบัติงาน เพื่อให;ทำงานอย)างเป`นระบบ มีเป]าหมายเพ่ือ
แก&ปMญหา รวมท้ังการพัฒนาการปฏิบัติงานอยhางตhอเน่ือง 

2 .  ป Pญหาอ ุปสรรคการใช;
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

1. ขาดการวางแผนการทำงาน  
2. ข;อจำกัดทางด;านเครื ่องคอมพิวเตอรV ขาดความทันสมัย ทำให;
ปฏิบัติงานได;ไม)เต็มศักยภาพ 

3. ข;อเสนอแนะการใช;เทคนิค
ในการปฏิบัติงานให;มี
ประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการจัดต้ังกลุ)มย)อยในการแลกเปล่ียนเทคนิคในการปฏิบัติงาน  
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม)เสียค)าใช;จ)าย หรือซอฟแวรVลิขสิทธิ ์ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดซ้ือ มาประยุกตVใช;ในการปฏิบัติงาน  

 
7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตhาง ๆ ได&แกh เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยhางท่ีดี
ให&กับหนhวยงานตhาง ๆ ฯลฯ) 
 

 7.1 บุคลากรสายสนับสนุนมีการนำองคVความรู ;ด;านเทคนิคการปฏิบัติงานไปประยุกตVใช;กับการ
ปฏิบัติงานให;เกิดประสิทธิภาพต)อองคVกร 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน ได;แลกเปล่ียนเรียนรู; เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีและนำไปใช;ให;เกิดประโยชนVสูงสุด 
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8. ปMจจัยความสำเร็จ  
 8.1 ส)งเสริมให;บุคลากรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู; 
 8.2 การมีส)วนร)วมของบุคลากรท่ีมีส)วนเก่ียวข;องในทุกส)วนงาน 

8.3 การพัฒนาบุคลากรให;ทำปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและสอดคล;องกับนโยบาย วิสัยทัศนV 
ภารกิจ และเป]าหมายขององคVกร 
 8.4 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตVใช;ในการปฏิบัติงานอย)างเหมาะสม 
 8.5 การส)งเสริมการทำงานร)วมกันเป̀นทีม และแลกเปล่ียนเรียนรู;ซ่ึงกันและกันได;เป̀นอย)างดี 
 8.6 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทักษะด;านต)างๆ นำเทคนิคมาใช;ในการปฏิบัติงานได;อย)างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป]าหมาย 

8.7 บุคลากรทุกคนมีการนำเทคนิคไปปรับใช;ในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล;องกับวิสัยทัศนV ภารกิจ และ
เป]าหมายขององคVกร จนงานมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามแผนการทำงาน 
9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตhอไป 
 9.1 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 9.2 บุคลากรขาดการวางแผนการทำงาน 
 9.3 ข;อจำกัดทางด;านเคร่ืองคอมพิวเตอรV ขาดความทันสมัย ทำให;ปฏิบัติงานได;ไม)เต็มศักยภาพ 
 9.4 มหาวิทยาลัยฯ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณที่มาจากงบประมาณ
เงินรายได;ไม)เพียงพอ  
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ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 
 
 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ;การจัดการความรู ; (KM) ประเด็นด;านประเด็นยุทธศาสตรV  

การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร;างฐานวัฒนธรรมองคVกร  องคVความรู ;ในการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรVและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ   ในหัวข;อ “เทคนิคการปฏิบัติงานให;มี

ประสิทธิภาพ” ในวันพุธท่ี  18  พฤษภาคม  2565 ณ ห;องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการจัดทำคู.มือการปฏิบัติงาน 

 
 

1. เจ&าของผลงาน งานยุทธศาสตร,และบุคลากร 

2. สังกัด กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา เชียงราย 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด?านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด?านการวิจัย 

   þ  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 เทคนิคการจัดทำคูKมือการปฏิบัติงาน 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 ทักษะด?านความรู? ความสามารถ และองค,ความรู?ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา 

เปQนสิ่งจำเปQนตKอการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให?เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และบัณฑิตที่จบ

การศึกษาเปQนบัณฑิตที่พึงประสงค,ตามความต?องการของสถานประกอบการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน

การจัดการศึกษา จึงเปQนสิ่งจำเปQนตKอสถาบันการศึกษา  เพื่อให?สถาบันการศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาให?

ทันตKอสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมปUจจุบัน และอนาคต 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา  เปQนสถานศึกษาให?ความรู?ด?านวิชาการ และวิชาชีพแกK

นักศึกษา เปVดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี  มุKงเน?นให?นักศึกษามี

ความรอบรู? มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต,ใช?ได?อยKางเหมาะสมและ

ตอบสนองปณิธานมหาวิทยาลัยฯ ที่วKา “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  และ  มทร.ล?านนา เชียงราย เปQนหนKวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา  ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปQนสKวนสนับสนุนการจัดการเรียการสอน

แกKสายวิชาการ  เพื่อให?การดำเนินงานด?านการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิต

ท่ีตรงตามความต?องการของสถานประกอบการณ, ท้ังน้ีคณะกรรมการการจัดการความรู? ด?สนบริหารจัดการ มทร.

ล?านนา เชียงราย จึงได?จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร,และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปQนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให?ดีข้ึน  

และเกิดนวัตกรรมใหมKในกระบวนการทำงาน 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
1. ค?นคว?าหาข?อมูล ค?นหาตัวอยKาง และเข?ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู?และหลักวิธีการเขียนตาม

แบบฟอร,มคูKมือการปฏิบัติงาน และวิธีการเขียน Flowchart เทคนิคเก่ียวกับการใช?สัญลักษณ,ตKางๆ   

2. รKางสารบรรณกKอนการอธิบายในแตKละข้ันตอน เพ่ือให?มีทิศทางในการทำคูKมือ ประกอบด?วย  

2.1 บทนำ “บริบท มทร.ล?านนา” 

2.2 บริบท มทร.ล?านนาเชียงราย และหน?าท่ีความรับผิดชอบ 

2.3 โครงสร?างองค,กร /โครงสร?างการบริหารงาน/โครงสร?างการปฏิบัติงาน 

2.4 การเกร่ินนำ เก่ียวกับการจัดทำคูKมือ วัตถุประสงค, / ขอบเขต/นิยามศัพท,เฉพาะ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (ปUญหา อุปสรรค และข?อเสนอแนะ) 

2.5 บรรณานุกรม /เอกสารอ?างอิง (แหลKงท่ีมาเกิน 5 หนKวยงาน ให?จัดทำเปQนบรรณานุกรม) 

3. เลือกงานที่ถนัดที่สุด 1 งาน เพื่อเขียนขั้นตอนอธิบายในแตKละขั้นตอนให?ละเอียดที่สุดตามโฟลวชาร,ต

กระบวนการทำงานท่ีเลือก 

4. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร,มสKวนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังตKอไปน้ี 

4.1 ในแตKละข้ันตอน ควรมีการเขียนเกร่ินนำ  ดังรายละเอียดตKอไปน้ี 

1) วรรคที่ 1 เชKน การปฏิบัติงาน ....(ชื่องาน/ตามด?วยอธิบาย/มีความสำคัญอยKางไร /

โดดเดKนอยKางไร / ย่ิงใหญKแบบไหน /พิเศษอยKางไร เปQนต?น)….  

2) วรรคท่ี 2 เชKน จากประสบการณ,ในงานหลักท่ีปฏิบัติ......(ช่ือคูKมือ).... และอธิบายตKอ

... เราพบอะไรในงานน้ี และข?อมูลเชิงสถิติ ข?อมูลเชิงตัวเลข นำมาอ?างอิง ทำงานน้ีแล?วประสบปUญหาอะไร  

3) วรรคท่ี 3 จากปUญหาวรรคที่ 2  จากปUญหาข?างต?น การปฏิบัติงาน.....(ช่ือคูKมือ)... ยัง

ขาดอะไร แล?วพบอะไรในข?อมูลเชิงสถิติที่อ?างถึง และจำเปQนต?องเพิ่มเติมอะไรในงานนี้ เพ่ือจะแก?ไขปUญหาใน

วรรคท่ี 2 

4) วรรคที่ 4  ดังนั้น เหตุอะไรทำให?เราจำเปQนต?องทำคูKมือ....(ชื่อคูKมือ)... อธิบายตKอ...

พิเศษอยKางไร เพ่ิมเติมอยKางไร เพ่ือนำไปแก?ไขปUญหาและเม่ือทำคูKมือน้ีแล?วจะเปQนประโยชน,อะไรบ?าง ตKอองค,กร 
 

สรุปท้ัง 4 วรรค โดยการบรรยายสรุป  
 

5) วรรคที่ 5 คูKมือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค, เพื่อพัฒนาคูKมือการปฏิบัติงาน

......(ช่ือคูKมือ)…… 

6) วรรคท่ี 6 อธิบายคำนิยาม ท่ีใช?เก่ียวกับเน้ือหาในคูKมือ 

7) วรรคที ่  7 อธ ิบายข้ันตอนในการปฏิบ ัต ิงาน แสดงข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงาน 

(Flowchart) 

 

4.2 การทำงานผKานโปรแกรมตKาง ๆ เชKน โปรแกรมสำเร็จรูป, โปรแกรมอัตโนมัติ  ให?ใช?

โปรแกรมแคปหน?าจอรูปภาพ โหลดโปรแกรม Snagit มาใช? 
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1) การแคปรูปหน?าจอไว? ให?ใสKข?อความอธิบายทิ้งไว? เพื่อสามารถแก?ไขข?อความได?ใน
ภายหลัง 

2) การกำหนดชื่อภาพให?กำหนดหัวชื่อเรื่อง ลำดับภาพ และมีคำอธิบายวKารูปภาพคือ
อะไร ลงในท?ายรูปภาพ เสมอ  

3) การอธิบายข้ันตอนท?ายภาพ ประกอบด?วย  
4) การอธิบายภาพ เปQนสัญลักษณ, ได?ท้ังตัวเลข และตัวอักษร จะอธิบายในสKวนของรูป

กKอน ตามด?วยรูป  หรือ อธิบายกKอนการวางรูป เปQนต?น แตKจัดให?ดูรูปแบบสวยงาม 
4.3  ข?อเสนอแนะ ปUญหา อุปสรรค และแนวทางการแก?ไขปUญหา ควรมีทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน 
4.4  อ?างอิงระเบียบและข?อบังคับ ไว?ในคูKมือด?วยเพ่ือรองรับและตรวจสอบได? และเพ่ือให?มีความ

นKาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
5. การทำคูKมือเพ่ือให?ได?ประสิทธิภาพ ควรเปQนเร่ืองเฉพาะ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเทKาน้ัน 
6. เอกสารอ?างอิง ต?องมีการอ?างอิงเอกสารที่เรานำมาประกอบในคูKมือด?วย ในท?ายเลKมคูKมือ  ในหัวข?อ 

“บรรณาณุกรม”  เอกสารอ?างอิง  อาทิ  กฎระเบียบ ข?อบังคับทางกฎหมาย,  พระราบัญญัติ,  เอกสาร  ตำรา 
ตKาง ๆ  ข?อมูลท่ีนำมาจากเว็บไซต, เปQนต?น 
7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอย\างท่ีดี

ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 
  1. มีเทคนิคการจัดทำคูKมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ชKวยให?บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขียนคูKมือการ
ปฏิบัติงานได?งKายข้ึน 
 2. บุคลากรในหนKวยงานมีความเช่ียวชาญในการทำงานมากย่ิงข้ึน 
 4. หนKวยงาน มีความนKาเช่ือถือ และมีคูKมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

 ปUจจัยแหKงความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำเทคนิคการจัดทำคูKมือการปฏิบัติงาน 
  1) บุคลากร 
  1.1) มีทักษะความรู?ในการจัดทำคูKมือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
  1.2) บุคลากรมีความเข?าใจวิธีการจัดทำคูKมือการปฏิบัติงานอยKางชัดเจน 
  1.3) บุคลากรมีความมุKงม่ัน ทุKมเท เสียสละในการปฏิบัติงานให?บรรลุเป}าหมาย 
 2) ผู&บริหาร 

  2.1) ผู?บริหารให?ความสำคัญ สKงเสริมสนับสนุน และมีนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีชัดเจน 
  2.2) มีการสร?างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจ และมีการให?รางวัลแกKบุคลากรที่มีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานได?อยKางมีคุณภาพ 
  2.3) มีระบบสารสนเทศชKวยในการจัดเก็บข?อมูลได?อยKางถูกต?องและรวดเร็ว 
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9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
1) บุคลากรขาดแรงจูงใจ และไมKมีเวลาในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

 2) บุคลากรขาดความคิดสร?างสรรในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต5ใช8ในการปฏิบัติภายในหน>วยงาน 

 
 

1. เจ&าของผลงาน กองการศึกษา   
2. สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล8านนา พิษณุโลก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด8านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด8านการวิจัย 

   þ  ด8านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนำมาใช8ในการปฏิบัติงาน 

 2. เทคนิคหรือวิธีการนำ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีนำมาใช8 

 3. ปQญหาและอุปสรรคในการใช8เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และวิธีการแก8ไขปQญหาท่ีเกิดข้ึน 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ปQจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความสำคัญอยWางมากตWอการปฏิบัติงาน เนื่องจากเปXน

เครื่องมือที่สนับสนุน อำนวยความสะดวกในกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแตWการสร8าง  การจัดเก็บ การแบWงปQน

ความรู8  การประชาสัมพันธ[ ฯลฯ ให8สามารถดำเนินการได8อยWางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช8ในการปฏิบัติงาน  ยังชWวยกระตุ8นให8คนในองค[กรเกิดการเรียนรู8รWวมกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

เกิดความสะดวกในการเข8าถึงข8อมูลขWาวสาร องค[ความรู8ตWาง ๆ ได8ในทุกเวลา และเปXนแหลWงข8อมูลรองรับใน

เรื่องที่สนใจ การประยุกต[ใช8เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสWงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบตWอการดำเนินการของ

องค[กร จึงจำเปXนต8องพิจารณาอยWางรอบคอบ  และเลือกใช8เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตWอการปฏิบัติงานของ

บุคคลและองค[กร ให8เกิดการเรียนรู8 พัฒนาสมรรถนะและสามารถปรับตัวภายใต8สภาพแวดล8อมได8อยWางมี

ความสุขและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งบุคลากรหนWวยงานภายในกองการศึกษา ได8ริเริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข8า

มาใช8ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  สามารถเผยแพรWและประชาสัมพันธ[ให8กับผู8ที่เกี่ยวข8องได8รับ

ทราบข8อมูลขWาวสารตWาง ๆ ได8อยWางถูกต8อง รวดเร็ว และเปXนแหลWงข8อมูลที่นWาเชื่อถือได8 อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะ

หาวิธีดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตWอยุคปQจจุบันมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงาน เพื่อให8เกิด

ความรู8ความเข8าใจ และความสามารถในการนำเครื่องมือตWาง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใช8ใน

การปฏิบัติงานให8มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู8รWวมกัน รวบรวมความรู8ที่กระจายอยูWใน

ตัวของบุคคล ถWายทอดเปXนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยมีจุดมุWงหมายเพื่อพัฒนา

ความรู8 และนำความรู8นั้นไปใช8ให8เกิดประโยชน[ ภายใต8สถานการณ[การแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019(COVID - 19)  รวมทั้งเปXนการสร8างความปลอดภัยแกWบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล8านนา พิษณุโลก และเพื่อให8บุคลากรได8มีแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง “เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงานภายในหนWวยงานกองการศึกษา”  สามารถทำให8มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช8งานได8
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อยWางรวดเร็ว ทันสมัยตWอยุคปQจจุบัน และสามารถเผยแพรWประชาสัมพันธ[ข8อมูลขWาวสารให8กับอาจารย[ บุคลากร
นักศึกษา และหนWวยงานภายนอกได8อยWางรวดเร็ว ครบถ8วนถูกต8องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปXนแนวปฏิบัติท่ี
ดีตWอบุคลากรกองการศึกษาได8อยWางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคQ 
       1)  เพ่ือให8บุคลากรได8แลกเปล่ียนเรียนรู8เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงาน
ภายในหนWวยงานกองการศึกษา  

2)  เพื่อให8บุคลากรได8เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงานภายในหนWวยงาน
กองการศึกษา ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล8านนา พิษณุโลก ได8จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู8เพ่ือ
ค8นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน เรื่อง  เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติ  โดย
มุWงเน8นการปฏิบัติงานในด8านตWาง ๆ ให8เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร8างสรรค[วิธีการปฏิบัติงานใหมWๆ  ได8
อยWางเหมาะสมทันตWอเหตุการณ[ปQจจุบัน  และได8ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู8ครบ ทั้ง 7 ขั้นตอน ท่ี
ระบุไว8ในแผนงาน โดยเครื ่องมือการจัดการความรู 8ที ่ใช8คือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 8จากบุคลากรใน
หนWวยงาน ซึ่งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู8 ได8ปรับให8เหมาะสมกับสถานการณ[ปQจจุบัน ที่มีการแพรWระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019  โดยให8มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8ผWานระบบออนไลน[ เพื่อเปXนการรักษาระยะหWาง 
และลดความเส่ียงในการแพรWเช้ือ   

 

โดยท่ีประชุมได8สรุปประเด็นการเรียนรู8 จำนวน 3 ประเด็น ได8แกW  
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนำมาใช8ในการปฏิบัติงาน 
 2. เทคนิคหรือวิธีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช8ในการปฏิบัติงาน 
 3. ปQญหาและอุปสรรคในการใช8เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และวิธีการแก8ไขปQญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได8สรุปประเด็น เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติ   โดย

รวบรวมความรู8ที ่มีจัดทำเปXน “การทำแบบสอบถามออนไลน[ด8วย Google Forms ” และ การใช8โปรแกรม 
Canva  เพ่ือเปXนแนวปฏิบัติในการสร8างแบบสอบถามออนไลน[ และ การสร8างส่ือประชาสัมพันธ[ ออนไลน[  
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แนวปฏิบัติ เร่ือง “การสร&างแบบประเมิน ด&วย Google Forms” 
 

Google Form เปXนสWวนหนึ่งในบริการของกลุWม Google Docs ที่ชWวยให8เราสร8างแบบสอบถามออนไลน[ 

หรือใช8สำหรับรวบรวมข8อมูลได8อยWางรวดเร็ว โดยท่ีไมWต8องเสียคWาใช8จWายในการใช8งาน Google Form ผู8ใช8สามารถ

นำไปปรับประยุกต[ใช8งาน ได8หลายรูปแบบอาทิ เชWน การทำแบบฟอร[มสำรวจความคิดเห็น การทำ แบบฟอร[ม

สำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร[ม ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เปXนต8น ทั้งนี้การใช8งานกูเกิลฟอร[ม

นั้น ผู8ใช8งานหรือผู8ที่จะสร8างแบบฟอร[มจะต8องมีบัญชี ของ Gmailหรือ Account ของ Google เสียกWอน ผู8ใช8งาน

สามารถเข8าใช8งานสร8างแบบฟอร[มผWาน Web Browser ได8เลย โดยที่ไมWต8องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ทั้งสิ้น ไมWวWาจะ

ใช8งาน Google Form ในงานเก็บข8อมูลรูปแบบไหน เก็บข8อมูลประเภท ใด Google Form สามารถตอบโจทย[

ให8กับผู8สร8างแบบสอบถามออนไลน[ได8  กองการศึกษา ได8นำ Google Form ซึ่งเปXน application หนึ่งของ 

Google application มาประยุกต[ใช8ในการสร8างแบบประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8บริการกองการศึกษา 

รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ตWาง ๆ เพื่อเปXนเครื่องมือสำคัญในการจัดการ ตลอดจนพัฒนาเรื่องดังกลWาว ของกอง

การศึกษา โดยได8ทำเปXนคูWมือการใช8 Google Form เพื่อเปXนแนวปฏิบัติในการสร8างแบบสอบถามออนไลน[ 

รวมถึงสามารถวิเคราะห[ข8อมูลได8อยWางถูกต8อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเผยแพรWให8หนWวยงานภายใต8กอง

การศึกษาและหนWวยงานอ่ืนท่ีสนใจ นำไปปรับใช8 คูWมือประกอบด8วย หัวข8อหลักๆ 5 หัวข8อ ดังน้ี 

1. ทำความรู8จัก Google Forms 

- Google Forms คืออะไร ?  

- ประโยชน[ของ Google Forms 

2. การสร8าง Google Forms 

- การต้ังช่ือ Google Forms   

- คำส่ังสำคัญท่ีควรรู8  

- การเพ่ิมช่ือและรายละเอียดหัวข8อ   

- การสร8างข8อคำถาม 

- รายละเอียดและวิธีการใช8รูปแบบการตอบคำถาม 

- การ “ทำสำเนา” ข8อคำถาม 

- การ “ลบ” ข8อคำถาม   

- การบังคับให8ต8องตอบคำถามน้ัน ๆ ด8วยคำส่ัง “จำเปXน” (Required) 

- การต้ังคWาแบบสอบถาม Google Forms 

- การออกแบบและตกแตWงธีมของ Google Forms 

- การ “แสดงตัวอยWาง”แบบสอบถาม Google Forms 

3. การเผยแพรWแบบฟอร[มและดูผลการตอบกลับ 

- การ “สWง” (Send) และเผยแพรWชุดแบบสอบถาม Google Forms 

- การดูผลการตอบกลับ (Responses) 
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4. การนำผลคำตอบมาประมวลและวิเคราะห[ผล 
5. ประเด็นท่ีพึงสังเกต 

 
แนวปฏิบัติ เร่ือง การใช&โปรแกรม CANVA ในการสร&างส่ือประชาสัมพันธQ ออนไลนQ 

 

การประชาสัมพันธ[ของหนWวยงานกองการศึกษา เปXนกระบวนการสื่อสารระหวWางหนWวยงานภายในและ
ภายนอก กับบุคคลหรือ สังคม เพื่อสร8างความเข8าใจ ความรู8 เกี่ยวกับภารกิจของหนWวยงาน กิจกรรมตWาง ๆ ท่ี
หนWวยงาน ดำเนินการกWอให8เกิดการผสมผสานแนวทางความรู8สึก การสนับสนุน ความรWวมมือรWวมใจในการทำงาน 
จึงถือได8วWาการประชาสัมพันธ[เปXนองค[ประกอบท่ีสำคัญในการบริหารงานตWาง ๆ ในยุคปQจจุบันการส่ือสารหรือการ
ประชาสัมพันธ[ข8อมูล นิยมสื่อสารผWานชWองทางการ สื่อสารตWาง ๆ ไมWวWาจะสื่อสังคมออนไลน[ เชWน Facebook , 
YouTube Channel , Line ฯลฯ ซึ่งข8อมูล ที่จะนำไปใช8ในการสื่อสารในปQจจุบัน ก็มีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งใน
นั้นก็คือ การทำ Infographic เปXน การนำข8อมูลหรือความรู8มาสรุปเปXนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟíกท่ี
ออกแบบเปXนภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว ดูแล8วเข8าใจงWายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให8ผู8ชมเข8าใจ
ความหมายของข8อมูลทั้งหมดได8 โดยไมWจำเปXนต8องมีผู8นำเสนอมาชWวยขยายความเข8าใจอีก การออกแบบอินโฟ
กราฟíกส[ เปXนการนำข8อมูลที่เข8าใจยากหรือข8อมูลที่เปXนตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบตWาง ๆ อยWาง
สร8างสรรค[ ให8สามารถเลWาเรื่องได8ด8วยตัวเอง มีองค[ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข8อที่นWาสนใจ ภาพและ เสียง ซ่ึง
จะต8องรวบรวมข8อมูลตWาง ๆ ให8เพียงพอ แล8วนำมาสรุป วิเคราะห[ เรียบเรียง แสดงออกมาเปXน ภาพ ลายเส8น 
สัญลักษณ[ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ ก็จะชWวยดึงดูดความสนใจได8ดี ชWวยลดเวลาในการ
อธิบายเพิ ่มเติม จัดทำให8มีความสวยงาม นWาสนใจ เข8าใจงWาย สามารถจดจำได8นาน ทำให8การสื ่อสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  กองการศึกษาจึงได8นำวิธีการสร8างสื่อประชาสัมพันธ[โดยโปรแกรม Canva เนื่องจากเห็น
วWาการสร8างความรู8 ความเข8าใจในภารกิจของกองการศึกษาซึ่งเปXนสิ่งจำเปXนที่จะต8องดำเนินการ และจะต8อง
สื่อสารให8งWายตWอการทำความเข8าใจ และโปรแกรม Canva ก็เปXนแพลทฟอร[มที่ชWวยให8การจัดทำสื่อ เปXนเรื่องท่ี
งWายขึ้น  โดยการออกแบบซึ่งเปXนสิ่งสำคัญ คือ นำไปใช8เรียนรู8ในการแก8ปQญหาการสื่อสาร ออกแบบอยWางไรให8
ผู8รับสารพอใจหรือชื่นชอบ  โดยผู8ออกแบบจะต8องถWายทอดเร่ืองราวในการออกแบบที่ทำให8ผู8ใช8บริการเข8าใจใน
ข8อความที่ต8องการสื่อสารให8มากขึ้น ดังนั้น จึงได8นำวิธีการออกแบบการสื่อสารด8วยโปรแกรม CANVA  มาเปXน
แนวปฏิบัติเพื่อให8บุคลากรในกองการศึกษาได8นำไปใช8ในการสร8างสื่อประชาสัมพันธ[  ซึ่งได8จัดทำเปXนคูWการใช8
โปรแกรม Canva  เพื่อเปXนแนวปฏิบัติในการสร8างสื่อประชาสัมพันธ[  ออนไลน[ ที่นWาสนใจ เข8าใจงWาย สWงผลให8
การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเผยแพรWให8หนWวยงานภายใต8กองการศึกษาและหนWวยงานอื่นที่สนใจ นำไป
ปรับใช8 คูWมือประกอบด8วย หัวข8อหลักๆ 4 หัวข8อ ดังน้ี 

1. ทำความรู8จักกับโปรแกรม Canva 
2. เร่ืองนWารู8เก่ียวกับการใช8 โปรแกรมตกแตWงรูป Canva 
3. วิธีการใช8งาน โปรแกรมตกแตWงรูป Canva 
4. แบบฝñกหัดการทำโปสเตอร[ “ผ8าไทย ใสWให8สนุก” 
- เร่ิมออกแบบช้ินงาน            
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- ออกแบบด8วยแมWแบบ         
- ตกแตWงช้ินงาน          
  -- การเปล่ียนรูปภาพ           
  -- การเปล่ียนข8อความ การเพ่ิมข8อความ เปล่ียนฟóอนต[หรือรูปแบบตัวอักษร                           

เพ่ิม-ลดขนาดตัวหนังสือ    
  -- การเปล่ียนสีพ้ืนหลัง         
  -- การใสWองค[ประกอบ         
  -- การบันทึกภาพและการแชร[ไปยังแอพพลิเคช่ันตWาง ๆ     

7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตnาง ๆ ได&แกn เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยnางท่ีดี
ให&กับหนnวยงานตnาง ๆ ฯลฯ) 

เชิงปริมาณ 
1) ความรวดเร็ว ถูกต8อง ครบถ8วนของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนWวยงานกองการศึกษาที ่มี

ประสิทธิภาพ  ไมWน8อยกวWา  ร8อยละ 80 
2) ได8เทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงานภายในหนWวยงานกองการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวนไมWน8อยกวWา  1 เร่ือง    
เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรทุกหนWวยงานมีการนำองค[ความรู8ด8านเทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ใน
การปฏิบัติงานภายในหนWวยงานกองการศึกษา ได8อยWางมีประสิทธิภาพ 

2) มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู8ครบ 7 ข้ันตอน (บWงช้ีความรู8,สร8างแสวงหา            
 ความร ู 8 , จ ั ดการให 8 เป Xนระบบ,ประมวลและกล ั ่ นกรองความร ู 8 , การเข 8 าถ ึ งความร ู 8 , การแบ W งปQน 
 แลกเปล่ียนเรียนรู8,การเรียนรู8) 

3) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช8ประโยชน[ในการปฏิบัติงาน 
8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. บุคลากรต8องมีความมุWงม่ันและยอมรับในการใช8นวัตกรรมรูปแบบใหมWท่ีสอดคล8องกับสถานการณ[
ปQจจุบัน  

2. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตWอการเรียนรู8 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตnอไป 

- บุคลากรผู8เข8ารWวมกิจกรรม KM มีภารกิจหลายด8าน ทำให8การดำเนินกิจกรรมไมWเปXนไปตามกำหนด
ระยะเวลาได8อยWางครบถ8วนตามท่ีกำหนด  
 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู8 ด8านเทคนิคการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต[ใช8ในการปฏิบัติงาน 
ภายในหนWวยงาน ปQจจุบันมีจำนวนน8อย และยังไมWมีนวัตกรรมที่มีความหลากหลายในการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู8
รWวมกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 
 

1. เจ&าของผลงาน กองบริหารงานบุคคล 
2. สังกัด กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด7านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด7านการวิจัย 
   þ  ด7านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  ได7ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  โดยถือวMาบุคลากรเปNนทรัพยากรที่มีคุณคMา  เปNนรากฐานสำคัญตMอการสร7างความเข7มแข็งอยMางยั่งยืน
ให7กับองคTกร  ดังนั ้น  กองบริหารงานบุคคลในฐานะหนMวยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย  จึงมีความมุMงมั่นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ให7มีความรู7  ทักษะ  และสมรรถนะใน
การปฏิบัติหน7าที ่สนับสนุนการดำเนินงาน  โดยนำหลักการสำคัญจากยุทธศาสตรTของมหาวิทยาลัยและ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมุMงหวังให7การบริหารและพัฒนาบุคลากร  เปNนไปอยMางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคลจึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  กระบวนกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)  และได7เผยแพรMให7เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู 7ร Mวมกันในเว็ปไซตTกองบริหารงานบุคคล 
https://personal.rmutl.ac.th/  พร7อมท้ังจัดทำขั้นตอนการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกลMาว  มีการอธิบาย
ขั้นตอนรายละเอียดตั้งแตMการวิเคราะหTปoญหา  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตTใช7 โดยได7นำโปรแกรม
ประยุกตT Google ฟอรTม  และ Google  data  studio มาใช7ในการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล  รวมทั้งได7แจ7งขั้นตอนการตรวจสอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลให7
ทุกหนMวยงานทราบ  ซึ่งถือวMาแนวปฏิบัติที่ดีดังกลMาวสามารถนำไปใช7ประโยชนTในการกำกับติดตามได7จริง สรุปได7 
ดังน้ี 

(1)  บุคลากรสามารถบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได7สะดวก  
(2)  ชMวยในการรวบรวมข7อมูลแผนพัฒนาของบุคลากร  ทำให7ลดขั ้นตอนการจัดพิมพTข7อมูลของ

บุคลากรแตMละหนMวยงาน แตMละพ้ืนท่ี 
(3)  การรายงานผลข7อมูลการจัดทำแผนสะดวก รวดเร็ว  สามารถทราบรายละเอียดข7อมูลจำนวน

บุคลากรในแตMละหนMวยงาน  เชMน  จำนวนบุคลากรในแตMละหนMวยงาน  จำนวนบุคลากรที่จัดทำแผน  จำนวน
บุคลากรท่ีไมMได7จัดทำแผน  และจำนวนบุคลากรท่ีลาศึกษา   
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(4)  สามารถตMอยอดนำไปประยุกตTใช7ในการกำกับติดตามงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข7องกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  เชMน  งานกำกับติดตามบุคลากรที่ลาศึกษาตMอ  งานกำกับติดตามการจัดทำข7อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานกำกับติดตามการตMอสัญญาจ7างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เปNนต7น 
5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
 “แผนพัฒนารายบุคคล (Individual  Development  Plan)” เปNนเครื่องมือที่สำคัญอยMางหนึ่งใน
การสนับสนุนให7การพัฒนาของบุคลากรเปNนไปอยMางมีประสิทธิภาพ  โดยเปNนการนำผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตMละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด7านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา  ได7กำหนด
สมรรถนะออกเปNน  3  กลุMม  ได7แกM  สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   สมรรถนะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ (Functional  Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial  Competency) มาพิจารณา
เปรียบเทียบกับองคTความรู7ที่จะต7องพัฒนา และระดับสมรรถนะ  จากผลการปฏิบัติงานจริงกับสิ่งที่บุคลากร
จะต7องพัฒนาและปรับปรุงให7ดีขึ้น เพื่อให7บุคลากรประสบความสำเร็จในงานที่ได7รับมอบหมาย  รวมทั้งชMวยให7มี
แนวทางในการวางแผนพัฒนางานของตนเอง (Career Path) โดยกำหนดวิธีการในการพัฒนา (Development  
Tools) ที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู7ความสามารถของบุคลากรนั้น  เชMน  การฝÇกอบรม  การมอบหมายงาน  
การสอนงาน  การเรียนรู7ด7วยตนเอง  การฝÇกจากการปฏิบัติงานจริง  การแลกเปลี่ยนงาน  การศึกษาดูงาน        
เปNนต7น 
 ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได7กำหนดนโยบาย  หลักเกณฑTและแนว
ปฏิบัติตMาง ๆ เพื ่อสMงเสริมสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  และกองบริหารงานบุคคลได7รับมอบหมายให7ดำเนินการในสMวนขององคTประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ  ตัวบMงชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธTตามพันธกิจ  กลุMมสถาบันและเอกลักษณTของ
สถาบัน  ข7อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเปNนสMวนประกอบหน่ึงของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา ที่จะต7องกำกับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภายใน 
เปNนประจำทุกปÖ  ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคลจึงนำกระบวนการจัดการความรู7มาใช7ในการปรับปรุงแก7ไข
กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อให7กระบวนการกำกับติดตามมีประสิทธิภาพ  และ
นำไปสูMการดำเนินงานอยMางเปNนระบบตามกรอบเวลา   
วัตถุประสงคQ 

1.  เพื ่อดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู 7ให7เกิดองคTความรู 7ใหมM ๆ ในกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานท่ีใช7เปNนแนวปฏิบัติท่ีดี 

2.  เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ให7เกิดความสะดวก
รวดเร็ว 
เปRาหมาย 

บุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคล  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล7านนา 
6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
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กองบริหารงานบุคคลได7นำแนวทางของ PDCA  มาปรับใช7ในกระบวนการจัดการความรู 7 เพื ่อให7 
การดำเนินงาน  ตอบโจทยTของหนMวยงานได7ตรงจุด สMงผลให7การดำเนินงานสอดคล7องกับธรรมชาติของคน 
ในหนMวยงาน  จากการวางแผนอยMางเหมาะสมด7วยการใช7ข7อมูลของสถานการณTจริง และที่สำคัญ การดำเนินการ 
ได7รับการเฝáาติดตามอยMางเปNนระยะ ซึ่งก็จะทำให7สามารถปรับแผน ให7สอดคล7องกับสถานการณTได7 รวมถึงมีการ
สรุปบทเรียนที่ได7หลังจากสิ้นสุดกระบวนการจัดการความรู7  ทำให7สามารถเรียนรู7รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ
หนMวยงาน  และนำมาเปNนแนวทางในการดำเนินงานรอบใหมM ซึ่งจะทำให7กิจกรรมดังกลMาวได7รับการพัฒนาและยกระดับ
ได7อยMางตMอเน่ือง  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนการดำเนินงาน 
 วางแผนการดำเนินงานดำเนินการจัดการความรู7ของกองบริหารงานบุคคล เริ่มด7วยการกำหนดประเด็น
ความรู7ที่ต7องการพัฒนา  เพื่อแก7ไขปoญหาผMานการสนทนากลุMมของบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคล  โดย
พิจารณากำหนดประเด็นความรู7ที่ต7องการจัดการความรู7ให7สอดคล7องกับยุทธศาสตรTของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ
ของกองบริหารงานบุคคล  โดยกำหนดประเด็นองคTความรู7ที่บุคลากรต7องการนำไปทำการจัดการความรู7  เปNน
รูปธรรมที่ชัดเจน  และมีความจำเปNนเรMงดMวน  จึงเลือกกระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
โดยดำเนินการแตMงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู7ของกองบริหารงานบุคคล  เพื่อรMวมกันจัดทำแผนการจัดการ
ความรู 7ตามกระบวนการจัดการความรู 7  เชMน  เปáาหมายตัวชี ้วัด  จำนวนองคTความรู 7  จำนวนครั ้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู7  การเข7าถึงความรู7  เปNนต7น  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู7เกี่ยวกับการวิธีการและเครื่องมือที่จะ
นำมาประยุกตTใช7ในกระบวนการกำกับติดตามให7เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันตMอสถานการณTยุค New 
Normal 

ข้ันตอนท่ี 2 ปฏิบัติตามแผนงาน 
 ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู7  กองบริหารงานบุคคลได7ใช7วิธีเลMาเรื่องและมอบหมาย
ผู7ปฏิบัติหน7าท่ีจดบันทึกการเลMาเร่ือง  โดยการถอดความรู7จากตัวบุคคลในการบริหารงานบุคคลของแตMละงานตMาง 
ๆ ที่เกี่ยวข7องมาเลMาให7คนอื่น ๆ ฟoงให7เห็นภาพการปฏิบัติงานจริง  รวมถึงปoญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก7ไข
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ปoญหาที่ได7จากประสบการณTมาถMายทอดออกมาเปNนลายลักษณTอักษร  โดยกำหนดให7มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู7
รMวมกันตามแผนการดำเนินงาน  และรายงานผลการรวบรวมองคTความรู7ที่ได7จากตัวบุคคล  รวมทั้งกลั่นรองเปNน
แนวปฏิบัติท่ีดี  โดยสรุปวิธีการพัฒนากระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ข้ันตอนการสร&างเคร่ืองมือท่ีนำมาใช&กำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
1. วิเคราะหTปoญหาการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  และข7อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปÖการศึกษา 2562  และ 2563  ได7ให7
ข7อเสนอแนะท่ีตรงกันในประเด็นท่ีเก่ียวกับการริหารงานบุคคล  สรุปได7ดังน้ี 
 

ปÖการศึกษา ข7อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
2562 - ควรให7ความสำคัญกับเรื่องการกำกับติดตาม  โดยเฉพาะอยMางยิ่งกระบวนการกำกับและ 

    ติดตามที่มีประสิทธิภาพ  และนำไปสูMการแก7ไขผลการดำเนินงานอยMางเปNนระบบ ตาม  
    รอบเวลา 

2563 - ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช7ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานทั่วทั้งองคT โดยเฉพาะหนMวยงานสนับสนุนเพื่อให7เกิดความคุ7มคMา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยMางย่ังยืน 

- ควรมีระบบกลไกการกำกับ ควบคุม  ติดตามและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ให7สอดคล7องและเชื่อมโยงกับผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ  
สอดคล7องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 มาตรฐาน 

 
 2. สร7างแบบบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  โดยใช7 Google Forms ซึ่งเปNนหนึ่งในโปรแกรม
ประยุกตTเพื่อการศึกษาของกูเกิล ใช7สำหรับสร7างแบบฟอรTม แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลนT โดยจัดเก็บ
อยูMใน Google Drive ซึ่งเปNนพื้นที่จัดเก็บข7อมูลบนคลาวดT ผู7ใช7งานสามารถทำงานรMวมกันแบบออนไลนTและ
สMงออกฟอรTมที่สร7างขึ้นผMานอีเมลหรือการแบMงบันลิงกTไปยัง โซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถเรียกดูผลเปNนแผนภูมิ
หรือตารางข7อมูลทั ้งแบบออนไลนTและออฟไลนT  เพื ่ออำนวยความสะดวกให7กับบุคลากรที่สามารถบันทึก
แผนพัฒนาบุคคลได7สะดวก เหมาะกับสถานการณTยุค New Normal  
 3.  จัดทำหนังสือแจ7งบุคลากรทุกหนMวยงานให7ดำเนินการบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ผMานลงิค ์
https://shorturl.asia/FoCGN หรือสแกนผMาน QR Code  และเพิ ่มชMองทางให7นำสMงข7อมูลแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลตามแบบฟอรTมบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอีกชMองทางหนึ่ง  ในกรณีที ่บางหนMวยงานได7
มอบหมายให7เจ7าหน7าท่ีปฏิบัติงานรวบรวมข7อมูลอยูMแล7ว 
 4.  จัดทำข7อมูลบุคลากรที่บันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เทียบข7อมูลบุคลากรในระบบ HR 
สังเคราะหTเปNนข7อมูลรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  โดยนำเสนอผMานโปรแกรม Google Data  
Studio   
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 5.  จัดทำหนังสือแจ7งรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให7ทุกหนMวยงานทราบ เพื่อใช7กำกับ  
ติดตามบุคลากรในสังกัด ผMานลิงคT https://qr.page/g/1uOk2JwzTpq หรือสแกนผMาน QR Code  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที& (  แสดงแผนผงัการสง่ข้อมลู IDP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดการสMง IDP แตMละหนMวยงาน 
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ข้ันตอนท่ี 3  ตรวจสอบการกระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 จากการสร7างแบบบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  โดยใช7 Google Forms และนำโปรแกรม 
Google Data  Studio มาใช7รายงานผลข7อมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อใช7ในกระบวนการ
กำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รMวมกัน สรุปได7ดังน้ี 

1. บุคลากรสามารถบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได7สะดวก  
2. ชMวยในการรวบรวมข7อมูลแผนพัฒนาของบุคลากร  ทำให7ลดข้ันตอนการจัดพิมพTข7อมูลของบุคลากร

แตMละหนMวยงาน แตMละพ้ืนท่ี 
3. การรายงานผลข7อมูลการจัดทำแผนสะดวก รวดเร็ว  สามารถทราบรายละเอียดข7อมูลจำนวน

บุคลากรในแตMละหนMวยงาน  เชMน  จำนวนบุคลากรในแตMละหนMวยงาน  จำนวนบุคลากรที่จัดทำแผน  จำนวน
บุคลากรท่ีไมMได7จัดทำแผน  แตMยังขาดข7อมูลจำนวนบุคลากรท่ีลาศึกษา  และข7อมูลพ้ืนท่ี 

4. สามารถตMอยอดนำไปประยุกตTใช7ในการกำกับติดตามงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข7องกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  เชMน  งานกำกับติดตามบุคลากรที่ลาศึกษาตMอ  งานกำกับติดตามการจัดทำข7อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานกำกับติดตามการตMอสัญญาจ7างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เปNนต7น 

ข7อเสนอแนะในการแลกเปล่ียนเรียนรู7รMวมกัน 
1. ให7มีการตรวจสอบข7อมูลบุคลากรที่บันทึกผMาน Google ฟอรTม  ผMานฐานข7อมูลในระบบบริหารงาน

บุคคล เพื่อใช7ในการตรวจสอบข7อมูลที่ย7อนกลับได7จากการบันทึกใน Google ฟอรTม ของบุคลากร  เพื่อให7ข7อมูล
มีความถูกต7อง  กMอนนำเสนอผMาน Google  data  studio 

2. เพ่ิมข7อมูลจำนวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตMอ  และข7อมูลพ้ืนท่ี 
3. ควรจัดทำข้ันตอนการตรวจสอบรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP เพ่ือให7บุคลากร

เข7าใจการเข7าใช7งาน 
 

 ข้ันตอนท่ี 4  การปรับปรุง  
 จากข7อสรุปในขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบการกระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP) คณะกรรมการการจัดการความรู7ของกองบริหารงานบุคคล  ได7กำหนดแนวทางการปรับปรุง/แก7ไข  ดังน้ี 

1. เพ่ิมข7อมูลการลาศึกษาตMอ ของบุคลากรท่ีได7รับอนุมัติให7ลาศึกษาในเวลาราชการ 
2. เพิ่มข7อมูล “พื้นที่” ในรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  เพื่อให7การกำกับตรวจสอบของ

คณะและพ้ืนท่ีมีความชัดเจน  ตรวจสอบงMาย 
3. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP เพื่อให7บุคลากรเข7าใจ

การเข7าใช7งาน (หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0654.18/ว 1006 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เร่ือง  แจ7งข้ันตอนการ
ตรวจสอบรายงานผลการบันทึกการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 
 ผลการปรับปรุง  ทำให7รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  มีความสมบูรณTมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง
บุคลากรบันทึกข7อมูลเพ่ิมข้ึนตามลำดับ  และสะดวกในการกำกับติดตามในมุมมองด7านตMาง ๆ  ดังน้ี 
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(1) มุมมองด7านพ้ืนท่ี  
(2) มุมมองด7านหนMวยงาน 
(3) มุมมองด7านสายงาน 
(4) มุมมองด7านสถานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  แสดงแผนผงัการสง่ข้อมลู IDP 
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ภาพท่ี 4  แสดงรายละเอียดการสMง IDP แตMละหนMวยงาน 
 
7.ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตpาง ๆ ได&แกp เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยpางท่ีดี
ให&กับหนpวยงานตpาง ๆ ฯลฯ) 

7.1 เชิงคุณภาพ  บุคลากรสามารถบันทึกแผนพัฒนารายบุคคลได7สะดวกข้ึน  และการรายงานผลข7อมูลการ
จัดทำแผนสะดวก รวดเร็ว  สามารถกำกับติดตามบุคลากรรายบุคคลได7  ร#อยละ 100 

7.2  เชิงปริมาณ  สามารถสรุปจำนวนบุคลากรในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลรายบุคคล  ทุก
หน/วยงาน และสามารถทราบรายละเอียดข7อมูลจำนวนบุคลากรในแตMละหนMวยงาน  เชMน  จำนวนบุคลากรในแตMละ
หนMวยงาน  จำนวนบุคลากรท่ีจัดทำแผน  จำนวนบุคลากรท่ีไมMได7จัดทำแผน ร#อยละ 100 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
8.1 การนำโปรแกรมประยุกตTมาใช7รMวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สร7างเครื่องมือที่ใช7ในการกำกับติดตาม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยผ/านกระบวนการจัดการความรู# กลั่นกรองเปNนแนวปฏิบัติที ่ดี เพื่อให7การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว    

8.2 หน/วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำไปใช#เปGนแนวปฏิบัติท่ีดี และได#องคMความรู#ใหม/ ๆ จากการจักการความรู#ท่ีได#
แลกเปล่ียนเรียนรู#ร/วมกัน รวมท้ังสามารถนำไปตMอยอดโดยการนำไปประยุกตTใช7ในงานบริหารด7านอ่ืน ๆ เกิดเปNน
องคTความรู7ใหมMได7อีก 
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9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตpอไป 
ในการกำกับติดตามเปNนสMวนหนึ่งของภาระหน7าที่ของผู7บังคับบัญชาของแตMละหนMวยงาน  รวมทั้งการให7

การสนับสนุน  แนะนำ ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของผู7ใต7บังคับบัญชา  เพ่ือให7บุคลากรได7จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลถูกทิศทาง ถูกตำแหนMงงาน  และเปNนไปตามยุทธศาสตรTของมหาวิทยาลัย 

ปMญหาอุปสรรค 
 การสื่อสารกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไมMทั่วถึง  สMงผลให7บุคลากรไมMได7จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลตามรอบระยะเวลา  หรือไมMทราบวMาจะต7องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเมื่อใด  รวมทั้งการสื่อสารของ
หนMวยงานระดับคณะ 4 คณะ กับพ้ืนท่ี  ไมMชัดเจนในสMวนของการกำกับ ดูแลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  

ข&อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
ผู7ปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล กองบริหารงานบุคคล แจ7งให7บุคลากรทุกหนMวยงานเข7าใจ

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล  และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เชMน กำหนดชMวงระยะเวลา
ในการจ ั ดทำแผน  ช M ว งระยะ เวลา ในการกำก ับต ิ ดตาม  และช M ว งระยะ เวลาการรายงานผล 
การดำเนินการตามแผนพัฒนา  เปNนต7น 

 
แบบบันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
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แบบบนัทกึแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน8งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศิลปกรรมและสถาปGตยกรรมศาสตรH 
 
 

1. เจ&าของผลงาน สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 
2. สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ดAานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดAานการวิจัย 
   þ  ดAานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

   การเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและ
สถาป7ตยกรรมศาสตร: มีองค:ความรูAที ่จำเปQนตLอการปฏิบัติราชการ องค:ความรูAในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูLแนวทางกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชAเปQนเครื่องมือในการพัฒนา
งาน  เพิ่มประสิทธิภาพใหAมีความกAาวหนAา ซึ่งคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ไดAเล็งเห็นความสำคัญ
ของการนำกระบวนการจัดการความรู AมาเปQนเครื ่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูAภายในหนLวยงาน เพื่อใหAบรรลุเปZาหมายและบังเกิดผลตLอการปฏิบัติดAาน
พัฒนาองค:กร ซึ่งไดAมีการกำหนดประเด็นเรื่องการเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: จากการ คAนหาความรูA การสรAางและแสวงหาความรูA 
การจัดความรูAใหAเปQนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรูA การเขAาถึงความรูA การแบLงป7นแลกเปลี่ยน
เรียนรูA และการเรียนรูAและไดAแนวปฏิบัติท่ีดี    

   การประเมินคLางาน คือ กระบวนการวัดคุณคLางานของตำแหนLง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกันภายใตA
องค:ประกอบที่เปQนตัววัดหลักเพื่อตีคLางาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติไดAผลผลิตตามเปZาหมายและเกิดผล
ลัพธ:ตรงตามวัตถุประสงค: รวมทั้งสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สLงเสริมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อหลLอหลอมคLานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค: รวมถึงผลงานประเภทตLาง ๆ อาทิ
เชLน คูLมือปฏิบัติงานหลัก ที่เปQนเอกสารแสดงถึงเสAนทางการทำงานในงานหลักของตำแหนLง ตั้งแตLจุดเริ่มตAนจน
สิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตLาง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฏ ระเบียบท่ี
เกี ่ยวขAองในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกAไขป7ญหาและขAอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ซึ ่งตAองใชA
ประกอบการปฏิบัติงานมาแลAว และตAองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  
ผลงานประเภทเชิงวิเคราะห:  ที่แสดงถึงผลงานที่แยกแยะองค:ประกอบตLาง ๆ เพื่อใหAเกิดความรูAความเขAาใจใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งเปQนประโยชน:ตLองานของหนLวยงานหรือสถาบันอุดศึกษา  รวมทั้งผลงานเชิงสังเคราะห:ที่แสดงการ
รวบรวมเนื้อหาสาระตLาง ๆ หรือองค:ประกอบตLางๆ เขAาดAวยกัน โดยตAองอาศัยความคิดสรAางสรรค:ในการสรAาง
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รูปแบบหรือโครงสรAางเบื้องตAน เพื่อใหAเกิดแนวทางหรือเทคนิคการใหมLในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเปQนประโยชน:ตLองานของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย  

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา มีเปZาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูLองค:กรแหLง

การเรียนรูA โดยมีนโยบายที่ผลักดันใหAมีการจัดการความรูAทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน:และยุทธศาสตร:ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรูAที่มีอยูLในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถLายทอดไปสูLบุคลากรและ
นำไปปฏิบัติอยLางเปQนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปQนแนวปฏิบัติใหAเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูAและ
ถLายทอดความรูAภายในหนLวยงาน เปQนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการ
ความรูAของหนLวยงาน เพื่อใหAบุคลากรไดAตระหนัก และเขAาใจถึงความสำคัญและประโยชน:ของการจัดการความรูA
มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู A เกี ่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู Aกับผู Aเชี ่ยวชาญ และระหวLาง
หนLวยงานตลอดจนสามารถนำความรู Aที ่ไดAรับไปจัดการความรู AในหนLวยงานไดAอยLางเปQนรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชAเปQนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพใหAมี
ความกAาวหนAา นำพามหาวิทยาลัยไปสูLองค:กรแหLงการเรียนรูAตLอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดAเล็งเห็นความสำคัญของ 
การนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปQนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
และพัฒนาฐานความรูAภายในหนLวยงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  

เพื่อใหAบุคลากรไดAตระหนัก และเขAาใจถึงความสำคัญและประโยชน:ของการจัดการความรูAมากขึ้น มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูA เก่ียวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูAกับผูAเช่ียวชาญ และระหวLางหนLวยงานตลอดจน
สามารถนำความรูAที ่ไดAรับไปจัดการความรูAในหนLวยงานไดAอยLางเปQนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็น
ยุทธศาสตร: การเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและ
สถาป7ตยกรรมศาสตร: ซึ่งมีองค:ความรูAที่จำเปQนตLอการปฏิบัติราชการ องค:ความรูAในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูLแนวทางกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชAเปQนเครื่องมือในการพัฒนา
งาน  เพ่ิมประสิทธิภาพใหAมีความกAาวหนAา นำพามหาวิทยาลัยไปสูLองค:กรแหLงการเรียนรูAตLอไป  ซ่ึงคณะศิลปกรรม
และสถาป7ตยกรรมศาสตร: ไดAเล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรูAมาเปQนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูAภายในหนLวยงาน เพื่อใหAบรรลุ
เปZาหมายและบังเกิดผลตLอการปฏิบัติดAานพัฒนาองค:กร จึงไดAจัดทำโครงการการจัดการความรูAคณะศิลปกรรม
และสถาป7ตยกรรมศาสตร: เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: ซึ่งไดAมีการกำหนดประเด็นเรื่องการเขียนผลงานเพื่อกำหนดระดับ
ตำแหนLงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนจากการ คAนหาความรูA การสรAางและแสวงหาความรูA การจัดความรูAใหA
เปQนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรูA การเขAาถึงความรูA การแบLงป7นแลกเปลี่ยนเรียนรูA และการเรียนรูA
และไดAแนวปฏิบัติท่ีดี    

วัตถุประสงคQ  
1. เพ่ือพัฒนาการเขียนผลงานเพ่ือกำหนดระดับตำแหนLงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: 
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           2.เพ่ือสLงเสริมใหAบุคลากรไดAแลกเปล่ียนเรียนรูAเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค:ความรูAในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร:พันธกิจมหาวิทยาลัย  

         กลุTมเปRาหมายผู&เข&ารTวมโครงการ  
1. ผูAบริหารในคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: จำนวน 2 คน  
2. บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 คน 

       เปRาหมาย  
1. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรูAของคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรมศาสตร: และบุคลากร

สามารถนำความรูAท่ีไดAจากการแลกเปล่ียนเรียนรูAไปพัฒนางานในองค:กรตLอไป 
2.  ไดAแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค:ความรูAในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตร: และพันธกิจมหาวิทยาลัย ดAานการจัดการความรูAการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูLแนวทางปฏิบัติท่ีดี ของสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาป7ตยกรรม
ศาสตร:  

6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 6.1 การวิเคราะหQคTางาน  
 การวิเคราะห:คLางาน หมายถึง กระบวนการแยกแยะองค:ประกอบของงาน ภารกิจ ทิศทาง ลักษณะงาน 
ขอบเขต และหนAาที่ความรับผิดชอบของตำแหนLง เพื่อวัดคุณคLาของตำแหนLงงาน โดยการนำงานทั้งหมดมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อตีคLางานที่ตัวเองทำอยูLและที่ตัวเองจะทำในอนาคตที่ไดAรับการแตLงตั้งใหA ดำรงตำแหนLง
ระดับสูงขึ้น ภายใตAองค:ประกอบ หลักเกณฑ:การประเมินคLางานของตำแหนLงงานในแตLละระดับ ตำแหนLง ซึ่งมีท้ัง
ปริมาณงานในหนAาที่ คุณภาพของงานในหนAาที่ ความยุLงยากในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติงาน 
การประยุกต:ใชAความรูAประสบการณ: การกำกับตรวจสอบ การตัดสินใจ และ การริเริ่มพัฒนาแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงาน การประเมินคLางาน คณะกรรมการประเมินคLางาน จะตAองดูจากการเขียนอธิบายชี้แจงของเจAาตัวผูA 
ขอแตLละตำแหนLงงานของตำแหนLงเดิมกับงานของตำแหนLงใหมL เปQนอยLางไร อยูLในลำดับไหนของเกณฑ: คะแนนท่ี
จะไดAรับ หากมองพิจารณาแบบตรรกะ ก็จะตAองเขียนอธิบายชี้แจงในตำแหนLงใหมLใหAอยูLในชLวงการใหAคะแนน
ลำดับ 3 - 4 ของแตLละองค:ประกอบจึงจะไดAคะแนนสูง หลักการเขียนวิเคราะห:คLางานใหAไดAคะแนนสูง คือ ตAอง
เขียนงานของตำแหนLงใหมLแตLละองค:ประกอบ ใหAอยูLในชLวงลำดับ 3 และลำดับ 4 ใหAเปQนรูปธรรม ท่ีมีหลักฐานเชิง
อAางอิงที่นLาเชื่อถือ หนAาที่ความรับผิดชอบ ของตำแหนLงใหมLตAองตรงกับมาตรฐาน กำหนดตำแหนLง โดยแยกเปQน 
4 ดAาน ไดAแกL ดAานปฏิบัติการ ดAานวางแผน ดAานประสานงาน และดAานบริการ โดยแบLงเปQน ตำแหนLงเดิม(คอลัมน:
ดAานซAายมือ) และตำแหนLงใหมL(คอลัมน:ดAานขวามือ) 
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ตัวอยTาง แบบฟอรQมประเมินคTางาน  
แบบประเมินคTางานของตำแหนTงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
------------------------------------------------------------- 

1) ตำแหนTงเลขท่ี......….. 
     
    ช่ือตำแหนLง......................................................................................ระดับ..................................................... 
    สังกัด..............................................................................................................................................................  
    ขอกำหนดเปQนตำแหนLง..........................................................................ระดับ............................................... 
 

2) หน&าท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนTง 
ตำแหนTงเดิม ตำแหนTงใหมT 

1................................................................................. 
................................................................................... 
2................................................................................. 
................................................................................... 
3................................................................................. 
................................................................................... 
 

1............................................................................... 
.................................................................................. 
2............................................................................... 
................................................................................... 
3................................................................................. 
................................................................................... 
 

3) วิเคราะหQเปรียบเทียบคุณภาพ  และความยุTงยากและความซับซ&อนของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
งานเดิม งานใหมT 

1. คุณภาพของงาน 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

1. คุณภาพของงาน 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

2. ความยุTงยากและความซับซ&อนของงาน 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

2. ความยุTงยากและความซับซ&อนของงาน 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
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 4) การกำกับตรวจสอบ 
งานท่ีทำในแตLละเร่ืองมีการดำเนินการต้ังแตLตAนจนจบ อยLางไรบAาง           

การวิเคราะหQเปLนเร่ืองของ 
1 ขAอมูลท่ีเปQนจริง 

2 งานท่ีปฏิบัติมีข้ันตอนอยLางไรบAาง  ผLานความเห็นชอบของใครบAาง 

3 งานท่ีปฏิบัติข้ันตอนใดตAองผLานการตรวจสอบหรือไมLผLานการตรวจสอบ 

4 งานท่ีปฏิบัติตAองรายงานอยLางไร (เวลา) 
 5) การตัดสินใจ 
 งานที่ทำในแตLละเรื่องมีอะไรบAาง แตLละขั้นตอนมีการตัดสินใจอยLางไ  เปQนการวิเคราะห:การปฏิบัติงานท่ี
มีการตัดสินใจ หรือการตัดสินใจคLอนขAางมาก สามารถวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และแกAไข
ป7ญหาในงานที่รับผิดชอบ หรือการตัดสินใจ ดAวยตนเองอยLางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง และแกAไข
ป7ญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือการ ตัดสินใจดAวยตนเองอยLางอิสระ ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ผูAวิเคราะห:ตAองเขียนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานยLอยมา เพื่อบรรายลักษณะงานที่ปฏิบัติ เชLน มี 
การตัดสินในในงานที่ปฏิบัติอยLางไร มีการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานอยLางไร มีการปรับเปลี่ยน 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ไมLขัดตLอกฎ ระเบียบ ขAอบังคับ และสามารถแกAไขป7ญหาในงานที่รับผิดชอบอยLางไร
  
 6.2 การจัดทำผลงานคูTมือการปฏิบัติงาน   
 คูLมือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารแสดงเสAนทางการปฏิบัติงาน ต้ังแตLจุดเร่ิมตAนจนส้ินสุดกระบวนการ 
โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตLาง ๆ มีกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขAอง แนวทางแกAป7ญหา มี
ขAอเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน บทวิเคราะห:วิจารณ: หรือยกตัวอยLางใน
กรณีศึกษาและเสนอแนะแนวทางท่ีปฏิบัติจริงมาแลAว  
 รูปแบบของคูLมือปฏิบัติงาน ประกอบไปดAวย  
 1. หัวเร่ือง 
 2. ประวัติความเปQนมา 
 3. วัตถุประสงค:  
 4. ภาระหนAาท่ีความรับผิดชอบ  
 5. ระเบียบ ขAอบังคับ เอกสารหรือทฤษฎีตLางๆ ท่ีเก่ียวขAอง  
 6. เทคนิค หรือ แนวทางปฏิบัติงาน  
 7. ป7ญหา อุปสรรค แนวทางแกAไข ขAอเสนอแนะ  
 การเผยแพรL ของคูLมือปฏิบัติงาน จะตAองเผยแพรLไปยังหนLวยงานท่ีเก่ียวขAองกับตำแหนLงท่ีเสนอขอ 
เผยแพรLหลังจากท่ีคณะกรรมการผูAทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแลAว  
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ลักษณะของคูTมือปฏิบัติงานท่ีดี  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข&อสังเกตุ หากระบุไดAวLานำคูLมือไปปฏิบัติจริงต้ังแตLเม่ือใด กับหนLวยงานใด มีป7ญหาอยLางไร และไดAแกAไขป7ญหา
มาแลAวอยLางไร  จะทำใหAมีน้ำหนักมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชัดเจน  เข&าใจงTาย 

2. เปLนประโยชนQในการปฏิบัติงานและการฝeกอบรม  

3. เหมาะสมกับหนTวยงานและผู&ใช&งานแตTละกลุTม  

4. มีความนTาสนใจ นTาติดตาม  

5. มีความเปLนปMจจุบัน (Update) ไมTล&าสมัย  

6. มีตัวอยTางประกอบ   

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

273



โครงรTางคูTมือการปฏิบัติงาน  
 
 

 
 
 
 

แนวทางการจัดทำคูTมือการปฏิบัติงาน  
 1. เขียนเปQนบท อยLางนAอย 5 บท 
 2. เปQนเร่ืองท่ีใชAเปQนประโยชน: สามารถนำมาพัฒนางานไดA 
 3. ทำใหAลดข้ันตอน ประหยัดเวลาในการทำงาน 
 4. เปQนภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
 5. มีความรูAความเขAาใจ ชำนาญงานในเร่ืองท่ีทำเปQนอยLางดี  
 6. สามารถนำไปปฏิบัติและทำงานไดA  มีการยกตัวอยLางปฏิบัติไดA หรือ ปฏิบัติไมLไดA  
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แนวทางการเขียนคูTมือการปฏิบัติงาน  
 

 
 

ประโยชนQของคูTมือการปฏิบัติงาน 
  

 1. ไดAงานท่ีมีคุณภาพตามกำหนด 
 2. ผูAปฏิบัติงานไมLเกิดความสับสน 
 3. แตLละหนLวยงานรูAงานซ่ึงกันและกัน 
 4. บุคลากรหรือเจAาหนAาท่ีสามารถทำงานแทนกันไดA 
 5. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดAอยLางถูกตAองและรวดเร็วเม่ือมีการโยกยAายตำแหนLงงาน 
 6. ลดข้ันตอนการทำงานท่ีซับซAอน 
 7. ลดขAอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมLเปQนระบบ 
 8. ชLวยเสริมสรAางความม่ันใจในการทำงาน 
 9. ชLวยใหAเกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน 
 10. ชLวยลดความขัดแยAงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทำงาน 
 11. ชLวยลดการตอบคำถามและลดเวลาการสอนงาน 
 12. ชLวยใหAการทำงานเปQนมืออาชีพ และการปรับปรุงงาน 
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7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตTาง ๆ ได&แกT เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยTางท่ีดี
ให&กับหนTวยงานตTาง ๆ ฯลฯ) 
  1. เกิดกระบวนการทำงานใหมL ประหยัดเวลา ลดข้ันตอนการทำงาน กLอใหAเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ผูAรับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 3. บุคลากรในหนLวยงานมีความเช่ียวชาญในการทำงานมากย่ิงข้ึน 
 4. องค:กร/หนLวยงาน มีความนLาเช่ือถือ และเปQนท่ียอมรับในระดับสากล 
8.ปMจจัยความสำเร็จ  (สรุปเปLนข&อๆ) 

1. บุคลากรมีความเขAาใจในบทบาทหนAาท่ี และวิธีการปฏิบัติงานอยLางชัดเจน 
 2. การเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน เชLน การเก็บรวบรวมขAอมูล การส่ังสมประสบการณ:และการแกAไข
ป7ญหา การวิเคราะห:งานและการสังเคราะห:งานอยLางเปQนระบบ  
  3. ประโยชน:ท่ีไดAจากการจัดการความรูA นำไปใชAในการปฏิบัติงานไดA 
  4. การนำความรูAน้ันๆ ไปใชAตLอยอดในการทำผลงานตLอไป  

5.มีวัฒนธรรมองค:กรท่ีดี มีการเอ้ือเฟÅÇอเผ่ือแผLดAวยระบบพ่ีเล้ียง  มีเจตคติท่ีดีในการแบLงป7นความรูA นำ
องค:ความรูAจากรุLนพ่ีท่ีมากดAวยประสบการณ: นำมาตLอยอดองค:ความรูAใหAเจAาหนAาท่ีรุLนใหมLตLอไป  
 6. ผูAบริหารใหAความสำคัญ สLงเสริมสนับสนุน และมีนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
ชัดเจน 
 7. มีระบบสารสนเทศชLวยในการจัดเก็บขAอมูลไดAอยLางถูกตAองและรวดเร็ว 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตTอไป 

1. บุคลากรขาดความมุLงม่ัน  และแรงจูงใจในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ดAวยภาระงานประจำท่ี
มีจำนวนมาก  

2. การแลกเปล่ียนเรียนรูAจะตAองมีการพบปะ พูดคุยกันหลายคร้ัง บางคนมีภารกิจอ่ืนไมLสามารถ 
เขAารLวมไดAทุกคร้ัง 
  3. ตAองกระตุAน และไดAรับความรLวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรจะตAองตระหนักถึง
ความสำคัญและเห็นถึงคุณคLาของการจัดการความรูA  
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ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม 
ภาพประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู& เร่ือง การเขียนผลงานเพ่ือกำหนดระดับตำแหนTงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร

สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาปMตยกรรมศาสตรQ 
 

 

           
 

 
                    

แลกเปล่ียนเรียนรูAวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 
โดยมี รองศาสตราจารย:ไพบูลย: หลAาสมศรี รองคณบดีฝÑายวิจัยและบริการวิชาการ 

เขAารLวมแลกเปล่ียนเรียนรูA 
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แลกเปล่ียนเรียนรูAและแลกเปล่ียนประสบการณ: 
โดยคุณรุจิราพร  แสงปวง บุคลากรชำนาญการ 
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ภาพประกอบการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู& 
เร่ือง การเขียนผลงานเพ่ือกำหนดระดับตำแหนTงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศิลปกรรมและสถาปMตยกรรมศาสตรQ 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การใช&งานระบบจัดการทรัพย1สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา 

สำหรับผู&ใช&งาน 
 
 

1. เจ&าของผลงาน สำนักงานบริหารทรัพย/สินและสิทธิประโยชน/ 

2. สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด?านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด?านการวิจัย 

   þ  ด?านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
 กระบวนการจัดการองค/ความรู? (Knowledge Management : KM) เปXนการพัฒนาระบบการจัดการความรู?

ภายในองค/กร นำความรู?มาใช?พัฒนาขีดความสามารถขององค/กรให?ได?มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหา

ความรู ?เพื ่อถ`ายทอดและแบ`งปaนไปยังบุคลากรเปbาหมายได?อย`างถูกต?องและเหมาะสม ยิ ่งขึ ้น พัฒนาคนหรือ

ผู?ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู?ขององค/กร ให?บรรลุเปbาหมาย และเพื่อพัฒนางานให?มีคุณภาพและมี

ผลสัมฤทธ์ิ 

 สำนักงานบริหารทรัพย/สินและสิทธิประโยชน/ เปXนหน̀วยงานที่มีภารกิจในด?านการจัดหารายได?จากทรัพย/สิน

และผลิตภัณฑ/ต`างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช?พัฒนาและก`อให?เกิดมูลค`าในเชิงพาณิชย/ โดยระยะเวลาที่ผ`านมา

สำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ ได?มีผู?เข?ามาเช`าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบเชิงพาณิชย/ มีท้ังผู?เช`าบริษัทเอกชน 

ผู?เช`าหน`วยงานราชการ ตลอดจนผู?เช`าทั่วไปนั้น จึงจำเปXนต?องมีระบบการจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล?านนา ท่ีเปXนขั ้นตอนและระบบที่เปXนมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบความถูกต?องได? และมีการ

ประยุกต/ใช?เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการปฏิบัติงาน จึงได?ร`วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ออกแบบและสร?างระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา ภายใต?ชื ่อ RMUTL Assets  

ประกอบด?วยระบบงานย`อย ดังนี้ 1) ระบบจัดการทรัพย/สิน 2) ระบบจัดการสัญญาเช`า 3) ระบบจัดการใบแจ?งหน้ี   

4) ระบบจัดการข?อมูลใบเสร็จ 5) ระบบรายงาน และ 6) ระบบข?อมูลอ?างอิง เพื ่อเปXนระบบมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

 ท้ังน้ี เพ่ือให?บุคลากรของสำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ ได?ร̀วมกันวิเคราะห/และถอดองค/ความรู?เก่ียวกับ

กระบวนการการใช?งานระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา ให?ครบตามกระบวนการ และ

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

280



เทคนิคในการดำเนินงาน จึงได?จัดทำโครงการจัดการองค/ความรู? เร่ือง การใช?งานระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับผู?ใช?งานข้ึน 

5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
สำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพย/สินที่มีอยู`ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช?ใน

การจัดหารายได? สร?างมูลค̀าเพ่ิมในทรัพย/สินและสิทธิประโยชน/ให?เกิดประโยชน/สูงสุด 

การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเชิงพาณิชย/ และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย/เพ่ือ

สร?างรายได?ให?กับมหาวิทยาลัย โดยการเปzดพื้นที่ให?เช`าในการประกอบกิจการของเอกชน ซึ่งมีการจัดเก็บข?อมูลของผู?

เช`าพื้นที่ คือ 1) การจัดการทรัพย/สิน 2) การจัดการสัญญาเช`า 3) การจัดการใบแจ?งหนี้ 4) การจัดการข?อมูลใบเสร็จ 

5) รายงาน และ 6) ข?อมูลอ?างอิง จึงจัดทำระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับ

ผู?ใช?งานข้ึนมา  

 5.1 วัตถุประสงคQ 
  5.1.1 เพื่อให?มีการดำเนินงานด?านการถ`ายทอดองค/ความรู?เรื่องระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับผู?ใช?งาน ของสำนักงานบริหารทรัพย/สินและสิทธิประโยชน/อย̀างเปXนรูปธรรม  

  5.1.2 เพ่ือส̀งเสริมให?มีการถ̀ายทอดความรู?และทักษะท่ีอยู̀ในตัวบุคคลท่ัวท้ังองค/กร 

  5.1.3 เพื ่อให?สำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ มีระบบการจัดการความรู ?ที ่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามารถใช?ประโยชน/เพื่อการพัฒนาไปสู`กระบวนการทำงานไปสู`เปbาหมายภารกิจของสำนักงานได?อย`าง

ย่ังยืน 

 5.2 เปRาหมาย  
  บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย/สินและสิทธิประโยชน/ จำนวน 6 คน 

6 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 6.1 การจัดเตรียมข&อมูล 

1) สำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ จัดเตรียมข?อมูลเพ่ือนำให?สำนักวิทยบริการฯ ทำเปXนฐานข?อมูลลงในระบบ 

2) สำนักวิทยบริการฯ ร̀วมประชุมหารือ แนะนำ สอนการปฏิบัติ การลงโปรแกรม 

3) สำนักวิทยบริการได?นำโปรแกรมระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับ

ผู?ใช?งาน เข?าสู̀ระบบ ISO  

6.2 การจัดทำข&อมูล 

1) นำข?อมูลผู?เช̀าพ้ืนท่ีทุกประเภทมาลงในโปรแกรมระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล?านนาสำหรับผู?ใช?งาน 

- จัดการทรัพย/สิน 
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- จัดการสัญญาเช̀า 

2) จัดการใบแจ?งหน้ี   

3) จัดการข?อมูลใบเสร็จ 

4) รายงาน 

5) ข?อมูลอ?างอิง 

 

ระบบจัดการทรัพยQสินมหาวิทยาลัยราชมงคลล&านนาสำหรับผู&ใช&งาน 
 

การเข&าสูZระบบ  
สามารถทำการเข?าสู̀ระบบได?ท่ีhttp://assets.rmutl.ac.th/login จากน้ันทำการกรอกUsername และ 

Password เม่ือทำการกรอกข?อมูลเรียบร?อยแล?ว ให?ทำการคลิกท่ีปุâม           เพ่ือทาการเข?าสู̀หน?าหลัก 

 

 

 

 

 

 

กรอก Username 
 

 

กรอก Password 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 การเข?าสู̀ระบบ
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การเข&าสูZระบบ 

 

เม่ือทำการ เข?าสู̀ระบบได?สำเร็จหน?าจอจะแสดงหน?าหลัก (Dashboard) ของระบบ ได?แก̀ ข?อมูลทรัพย/สิน, 

ข?อมูลรายได?เปXนต?น จากน้ันสามารถทำรายการต̀างๆ ตามท่ีต?องการได? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 หน?าหลัก (Dashboard) 

 

 

มุมมองเมนูสำหรับผู?ดูแลระบบท่ีใช?ในการจัดการข?อมูลต̀างๆ ของระบบ มีดังต̀อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 เมนูจัดการระบบ
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ระบบจัดการทรัพยQสิน 

ระบบจัดการทรัพย/สินประกอบด?วย 3 เมนูย̀อย ได?แก̀ข?อมูลทรัพย/สิน, ข?อมูลกลุ̀มทรัพย/สิน, ข?อมูลประเภท 

รายรับ เปXนต?น 

 

เมนูข&อมูลทรัพยQสิน 

เมนูทรัพย/สินสามารถทำการเพ่ิมข?อมูลทรัพย/สินแก?ไข และลบข?อมูลได?ตามท่ีต?องการและสามารถ 

ทำการคีย/ค?นหารายการข?อมูลทรัพย/สินได?ตามท่ีต?องการ 

 

 

คลิกเพ่ือทำการเพ่ิม 

 

 

 

คลิกแก?ไข / ลบ 

 

รูปท่ี 4 หน?าจัดการข?อมูลทรัพย/สิน 

 

เพ่ิมข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก บันทึก

 

รูปท่ี 5 หน?าจัดการเพ่ิมข?อมูลทรัพย/สิน
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เมนูข&อมูลกลุZมทรัพยQสิน 

 

สามารถทำการเพ่ิมกลุ̀มข?อมูลทรัพย/สินตามท่ีต?องการได? โดยทำการกรอกช่ือกลุ̀มทรัพย/สิน ท่ีอยู̀ รายละเอียด 

ตำแหน̀งละติจูด ตำแหน̀งลองติจูด เม่ือทำการเพ่ิมข?อมูลเรียบร?อยแล?วให? ทำการคลิกปุâม  

เพ่ือทำการบันทึกกลุ̀มทรัพย/สิน 

 

 

กรอกข?อมูล ตามท่ีต?องการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 หน?าเพ่ิมกลุ̀มทรัพย/สิน 

 

 

เมนูประเภทรายรับ 

สามารถทำการเพ่ิมแก?ไขประเภทรายรับตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการเพ่ิม แก?ไข ข?อมูลเรียบร?อยแล?ว 

ให?ทำการคลิกปุâม เพ่ือทำการบันทึกประเภทรายรับ 

 

 

กรอกข?อมูล ตามท่ีต?องการ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 หน?าจัดการข?อมูลประเภทรายรับ 
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ระบบจัดการสัญญาเชZา 

 

ระบบจัดการข?อมูลสัญญาผู?เช̀าประกอบด?วย 2 เมนูย̀อยได?แก̀เมนูจัดการผู?เช̀า, เมนูจัดการ 

สัญญาเช̀าเปXนต?น 

 

เมนูจัดการผู&เช 

สามารถทำการเพ่ิมข?อมูลผู?ใช?ตามทีZต?องการได?โดยทำการกรอกช่ือนามสกุล, อีเมล/, เบอร/โทรศัพท/ 

เอกสารแนบ1, เอกสารแนบ2, รายละเอียด, ท่ีอยู̀ เม่ือทำการเพ่ิมข?อมูลเรียบร?อยแล?วให? ทาการคลิกปุâม  

เพ่ือทำการบันทึกข?อมูลการเพ่ิมผู?เช̀า 

 

 

 

เพ่ิมข?อมูล/ 

กรอกข?อมูล ตามท่ีต?องการ 

 

 

เลือกแก?ไขข?อมูล 

 

 

 

 
รูปท่ี 8 หน?าจัดการผู?เช̀า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 หน?าแก?ไขข?อมูลผู?เช̀า 
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ระบบจัดการสัญญาเชZา 

 

สามารถทำการเพิ่มข?อมูลสัญญาเช`าตามที่ต?องการได?โดยทำการเลือกกลุ`มทรัพย/สิน ,กลุ`มผู?เช`า, ประเภท 

สัญญาเช̀า, และกรอกข?อมูลค̀าเช̀า, วันท่ีเร่ิม–ส้ินสุดเช̀า, รายละเอียดอ่ืนๆ, เอกสารแนบ 1-3 เม่ือทำการเพ่ิม 

ข?อมูลเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิกปุâม เพ่ือทำการบันทึกข?อมูลสัญญาเช̀า 

 

 

 

เพ่ิมข?อมูล/ 

กรอกข?อมูล ตามท่ีต?องการ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 หน?าจัดการสัญญาเช̀า 

 

 

เพ่ิมข?อมูล/ 

กรอกข?อมูล ตามท่ีต?องการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 หน?าจัดการบันทึกสัญญาเช̀า 
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ระบบจัดการใบแจ&งหน้ี 

ระบบจัดการใบแจ?งหน้ี สามารถทำการเพ่ิมใบแจ?งหน้ี, ตรวจสอบการแจ?งหน้ี, พิมพ/ใบแจ?งหน้ี, สถานะใบ  

แจ?งหน้ี,  การค?นหาข?อมูลใบแจ?งหน้ี โดยพิมพ/คีย/ค?นหาข?อมูลใบแจ?งหน้ีหรือสามารถค?นหาจากวันท่ีออกใบแจ?งหน้ีได? 

 

 

ข?อมูลใบแจ?งหน้ี 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 หน?าจัดการใบแจ?งหน้ี 

 

 

เมนูข&อมูลใบแจ&งหน้ี 

เมนูข?อมูลใบแจ?งหน้ีสามารถทำการเลือกเพ่ิมใบแจ?งหน้ีตามท่ีต?องการโดยกรอกข?อมูลวันท่ีออกใบแจ?งหน้ี  

หรือ เลือกตามเลขท่ีสัญญาจากน้ันคลิก             ก็จะสามารถแสดงรายการสัญญาเช̀าได?แล?วกด 

 

เลือกข?อมูลจากวันท่ี 

 

 

 

 

 

 

             เลือกข?อมูลใบแจ?งหน้ีจากเลขท่ีสัญญา 

 

รูปท่ี 13 หน?าจัดการข?อมูลใบแจ?งหน้ี 
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รูปท่ี 14 หน?าจัดการรายการข?อมูลใบแจ?งหน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 รูปแบบใบแจ?งหน้ี 
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ระบบจัดการข&อมูลใบเสร็จ 

สามารถทำพิมพ/ข?อมูลใบเสร็จตามท่ีต?องการได? และสามารถค?นหาข?อมูลใบเสร็จได?จาก ช̀องค?นหาโดยการใช?  

คีย/ค?นหา และวันท่ีออกใบแจ?งหน้ี ได? เปXนต?น 

 

เลือกพิมพ/ข?อมูลใบเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 จัดการข?อมูลใบเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 รูปแบบใบเสร็จรับเงิน 
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ระบบรายงาน 

ระบบรายงาน ประกอบด?วย 5 เมนูย`อย ได?แก` รายงานสัญญาเช`า, รายงานใบแจ?งหนี้, รายงานใบเสร็จรับเงิน, 

รายงานทร ัพย /ส ิน ,  รายงานผ ู ? เช ` าซ ึ ่ งระบบรายงานท ั ้ งหมดสามารถทำการ Export Excel ออกมาเ พ่ือ  

ทำการเช็ครายการต̀างๆ ได? เปXนต?น 

รายงานสัญญาเชZา 

 

  ค?นหาสัญญาเช̀าได?โดยใช?คีย/ค?นหา เช̀น เลขท่ีสัญญา, ผู?เช̀า เปXนต?น 

 

คลิกเพ่ือExport 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 18 รายงานสัญญาเช̀า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 19 Export Excel รายงานสัญญาเช̀า 
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รายงานใบแจ&งหน้ี 

 

 

 

 

 คลิกเพ่ือ Export 

 

เลือกใบแจ?งหน้ีท่ีต?องการได?? 

 

   

    

 

รูปท่ี 20 รายงานใบแจ?งหน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 21 Export Excel รายงานใบแจ?งหน้ี 

 

 

รายงานใบเสร็จรับเงิน 

0000 

เลือกใบเสร็จรับเงินท่ีต?องการได? คลิกเพ่ือ Export 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22 รายงานใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 23 Export Excel รายงานใบเสร็จรับเงิน 

 

รายงานทรัพยQสิน 

 

คลิกเพ่ือ Export 

เลือกกรองรายการท่ีต?องการได? 

 

 

 

 

รูปท่ี 24 รายงานทรัพย/สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 25 Export Excel รายงานทรัพย/สิน 
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รายงานผู&เชZา 

 

 

 

เลือกกรองรายการท่ีต?องการได?  คลิกเพ่ือ Export 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 26 รายงานผู?เช̀า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 27 Export Excel รายงานผู?เช̀า 
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ระบบข&อมูลอ&างอิง 
 

ข?อมูลอ?างอิงจะประกอบด?วย 3 เมนูย̀อย ได?แก̀ เมนูประเภทรายรับ, เมนูหน̀วยทรัพย/สินและ เมนูหน̀วย 

นับสินค?าสามารถทำการเพ่ิม, แก?ไข และลบ ประเภทรายรับได?ตามท่ีต?องการ 

ประเภทรายรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 28 จัดการประเภทรายรับ 

 

เพ่ิมประเภทรายรับ 

 

สามารถทำการเพ่ิมข?อมูลประเภทของรายรับได?ตามท่ีต?องการ เม่ือทำการเพ่ิมเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิก 

ปุâม      เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 29 เพ่ิมประเภทรายรับ 
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แก&ไขประเภทรายรับ 

สามารถทำการแก?ไขช่ือประเภทรายรับตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการแก?ไขเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิกปุâม                  

 เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 30 แก?ไขประเภทรายรับ 

 

หนZวยทรัพยQสิน 

สามารถทำการเพ่ิม แก?ไข หน̀วยทรัพย/สินท่ีไม̀ต?องการออกได? 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 31 จัดการหน̀วยทรัพย/สิน 
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เพ่ิมหนZวยทรัพยQสิน 

สามารถทำการเพ่ิมช่ือหน̀วยทรัพย/สินตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการแก?ไขเรียบร?อยแล?วให?ท าการคลิกปุâม 

           เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 32 เพ่ิมหน̀วยทรัพย/สิน 

 

แก&ไขหนZวยทรัพยQสิน 

สามารถทำการแก?ไขช่ือหน̀วยทรัพย/สินตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการแก?ไขเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิกปุâม  

    เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 33 แก?ไขหน̀วยทรัพย/สิน 
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หนZวยนับสัญญาเชZา 

 

สามารถทำการเพ่ิม แก?ไข หน̀วยนับสัญญาเช̀าท่ีต?องการได? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 34 จัดการหน̀วยนับสัญญาเช̀า 

เพ่ิมหนZวยนับสัญญาเชZา 

สามารถทำการเพ่ิมช่ือหน̀วยนับสัญญาเช̀าตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการเพ่ิมเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิกปุâม 

  เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 35 จัดการเพ่ิมหน̀วยนับสัญญาเช̀า
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แก&ไขหนZวยนับสัญญาเชZา 

 

สามารถทำการแก?ไขช่ือหน̀วยนับสัญญาเช̀าตามท่ีต?องการได? เม่ือทำการแก?ไขเรียบร?อยแล?วให?ทำการคลิกปุâม 

   เพ่ือบันทึกข?อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 36 จัดการแก?ไขหน̀วยนับสัญญาเช̀า 

 

บัญชีของฉัน 

การจัดการบัญชีของฉัน เปXนการจัดการบัญชีผูใช?งาน ซ่ึงสามารถบันทึก รูปโปรไฟล/,เบอร/โทรศัพท/, ท่ีอยู̀, ตำแหน̀ง 

รวมถึงการกำหนดหรือเปล่ียนแปลงรหัสผ̀านใหม̀เปXนต?น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 37 การจัดการบัญชีของฉัน 
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7 ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด&านตZาง ๆ ได&แกZ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได&รับ การเปLนแบบอยZางที่ดี
ให&กับหนZวยงานตZาง ๆ ฯลฯ) 

 1) มีการจัดเก็บข?อมูลผู?เช`าพื้นที่ ข?อมูลทรัพย/สิน และข?อมูลสัญญาเช`า ทุกประเภทมาลงในโปรแกรม

ระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับผู?ใช?งาน 

 2) มีการจัดนำระบบใบแจ?งหนี้ และระบบออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยมาใช?เพื่อควบคุมและปbองกัน

การสูญหายของเงินและสามารถรับรู?รายได?ของหน̀วยงานได?ทันเวลา  

 3) สำนักงานบริหารทรัพย/สินฯ ได?นำแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช?โดยสร?างเปXนระบบโปรแกรมการใช?งาน

ระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับผู?ใช?งาน ด?วยความร`วมมือกับสำนักวิทย

และบริการฯ ทำให?เกิดความคล̀องตัว รวดเร็ว ปฏิบัติงานอย̀างเปXนระบบและมีประสิทธิภาพ 

8 ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1) บุคลากร และหัวหน?าหน`วยงานมีการกำหนดทิศทางและเปbาหมายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับภารกิจ

ของหน̀วยงาน สามารถสร?างความตระหนัก รวมท้ังสร?างแรงจูงใจให?บุคลกรมีส̀วนร̀วมอย̀างแข็งขันและต̀อเน่ือง 

2) สามารถทำให?บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู`การปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมองค/กรที่เอ้ือ

ต̀อการเรียนรู? 

9 ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตZอไป 
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการทรัพย/สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนาสำหรับผู?ใช?งาน

ให ? ม ี ค ว ามคล ` อ งต ั ว และลดข ั ้ น ตอนการทำ ง าน โดย ไม ` ข ั ดต ` อกฎระ เบ ี ยบ  และแนวปฏ ิ บ ั ติ   

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให?สามารถปฏิบัติงานได?รวดเร็วย่ิงข้ึน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน สถาบันถ(ายทอดเทคโนโลยีสู(ชุมชน 
2. สังกัด สถาบันถ(ายทอดเทคโนโลยีสู(ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด;านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด;านการวิจัย 
   þ  ด;านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

ข้ันตอนกระบวนการการขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร;างความเข;าใจในการขอรับ
ทุนและสามารถนำไปเปOนแนวปฏิบัติกับหน(วยงานอ่ืน ๆ ได; และเปOนแนวปฏิบัติให;ผู;ท่ีสนใจส(งข;อเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการในปQต(อๆ ไป  
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

การบริการวิชาการการบริการวิชาการแก(สังคมเปOนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให;บริการ ทางวิชาการแก(ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต(างๆตามความถนัดและในด;านท่ีสถาบันมี
ความเช่ียวชาญ การให;บร ิการทางวิชาการอาจให;เปล(าโดยไม(ค ิดค(าใช;จ(ายหรืออาจคิดค(าใช;จ(ายตาม  
ความเหมาะสม โดยให;บริการทั้งหน(วยงานภาครัฐและเอกชน หน(วยงานอิสระ หน(วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว;าง รูปแบบการให;บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช(น การอนุญาตให;ใช;ประโยชนYทรัพยากร
ของสถาบัน เปOนแหล(งอ;างอิงทางวิชาการให;คําปรึกษา ให;การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัย
เพ่ือตอบคําถามต(างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให;บริการทางวิชาการ นอกจากเปOนการทำประโยชนYให;สังคมแล;ว 
สถาบันยังได;รับประโยชนYในด;านต(างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู; และประสบการณYของอาจารยYอันจะนํามาสู(การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช;ประโยชนY ทางด;านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตำแหน(งทาง
วิชาการของอาจารยY สร;างเครือข(าย กับหน(วยงานต(างๆ ซ่ึงเปOนแหล(งงานของนักศึกษาและเปOนการสร;างรายได;
ของสถาบันจากการให;บริการทางวิชาการด;วย 
 วัตถุประสงคQ 

1.เพื่อสร;างความรู;ความเข;าใจในกระบวนการขั้นตอนของการขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการ
วิชาการ 

2.อาจารยY บุคลากรเกิดความเข;าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการการขอรับทุนสนับสนุนบริหารงาน 
บริการวิชาการ 

3.จำนวนการการขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการไม(น;อยกว(า 5 โครงการ/ปQ 
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6 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
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7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด&านต\าง ๆ ได&แก\ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได&รับ การเปLนแบบอย\างที่ดี
ให&กับหน\วยงานต\าง ๆ ฯลฯ) 

1.เกิดความเข;าใจในข้ันตอนการขอรับการขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ 
2.เปOนแนวปฏิบัติให;ผู;ท่ีสนใจส(งข;อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ 

8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
1.เจ;าหน;าที ่ที ่รับผิดชอบงานบริการวิชาการซึ ่งเปOนผู ;ที ่รับผิดชอบงานด;านนี้โดยตรงซึ ่งต;องจัดทำ

กระบวนการขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อให;เกิดความเข;าใจง(าย และสามารถเรียนรู;ขั ้นตอนจาก Flow Chart 
สามารถนำมาปฏิบัติตามข้ันตอนได;อย(างถูกต;อง และมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

2.อาจารยY บุคลากรที่จัดส(งข;อเสนอโครงการเข;ามาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ ซ่ึง
นอกจากจะได;รับทุนเพื่อไปบริหารจัดการโครงการแล;ว ยังได;เรียนรู;ถึงกระบวนการขั้นตอนและสามารถนำไป
ปรับใช;กับการขอรับทุนในรูปแบบหรือปรับใช;กับหน(วยงานอ่ืน ๆ  
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 

- 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  เทคนิคการบริการนำส,งข/อมูลด/วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. เจ&าของผลงาน คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด<านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด<านการวิจัย 
   þ  ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการบริการนำสKงข<อมูลด<วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได<มีการดำเนินการโดย
การแลกเปล่ียนเรียนรู< จากผู<ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีมีความรู< ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่มีสKวนเกี่ยวข<องกับการจัดเก็บข<อมูลผKานออนไลน.ผKานแพลตฟอร.มหลัก ๆ คือ Google Dive 
หรือ One Drive และการสร<างแบบสอบถามออนไลน.ผKาน Google form จาก Google Workspace หรือ 
Microsoft form จาก Microsoft 365  ซึ ่งหลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู < คณะกรรมการ
จัดการความรู< ได<รวบรวมความรู< มาวิเคราะห. สังเคราะห.จัดทำเปnนแนวปฏิบัติที่ดีในการสร<างแบบสอบถาม       
เก็บข<อมูล และการจัดการข<อมูลระบบหลังบ<าน  (Google form / Microsoft form) โดยสามารถนำไปใช<
ประโยชน.ได<จริง  
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานในปrจจุบัน มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตรมากข้ึนกวKาเดิม  อีกท้ังหนKวยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ก็เริ ่มให<ความสำคัญในการพัฒนาและเลือกใช<ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
สำนักงานกันมากขึ้น การบริการนำสKงข<อมูลด<วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ชKวยให<ผู<ปฏิบัติงานและผู<บริหาร
สามารถเข<าถึงแหลKงข<อมูลได<อยKางรวดเร็ว ทันตKอการเปลี่ยนแปลง และใช<เปnนข<อมูลประกอบการตัดสินใจได<
อยKางครบถ<วน ถูกต<อง และสามารถเข<าถึงข<อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานได<อยKางทันทKวงที ดังน้ัน
การจัดเก็บข<อมูลออนไลน.ที ่มีอยู Kหลายระบบ เชKน Dropbox  One Dive  Google Drive  ก็จะทำให<การ
ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

แม<กระทั้งการสำรวจข<อมูลเพื่อเก็บเปnนสถิติตKาง ๆ ก็มีความจำเปnนมากขึ้นในหนKวยงาน เชKน การ
จัดเก็บข<อมูลงานวิจัย  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ซึ่งหลาย ๆ ครั้งอาจจะประสบปrญหากับการ
จัดทำแบบสอบถามท่ีเปnนกระดาษ ไมKวKาจะเปnนปrญหาเร่ืองการขนย<าย หรือจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก การบันทึก
ข<อมูล การแปลงคKาตKาง ๆ และด<วยภาระงานของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เกี่ยวข<องกับการ
ให<บริการตั้งแตKนักศึกษา บุคลากรของคณะ หรือหนKวยงานภายนอก  คณะกรรมการจัดการองค.ความรู<จึงได<นำ
เทคนิคการบริการนำสKงข<อมูลด<วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเรื่องตKาง ๆ ทั้งการจัดเก็บข<อมูลออนไลน. ด<วย One 
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Dive / Google Drive   หรือการจัดทำแบบสอบถามออนไลน. ด<วย Google Form / Microsoft Forms  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนสภาพปrญหาและองค.ความรู<จากองค.ความรู<ที่แตKละบุคคลมี หรือจากการหาข<อมูลความรู<จากแหลKง
ตKาง ๆ มาคุยเพ่ือหาแนวทางรูปแบบการทำงานให<มีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงคQ 

(1) บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี3ยนเรยีนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเขา้ใจในการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิ  

(2) ผู <ร ับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและยอมรับตKองานบริการจากการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช< ท ั ้งในการจัดเก ็บข<อมูลออนไลน. ด <วย One Dive / Google Drive   หร ือการจัดทำ
แบบสอบถามออนไลน. ด<วย Google Form / Microsoft Forms 

(3) บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู<ที่ได<จากการแลกเปลี่ยนรู< ไปใช<ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเก็บข<อมูล
ออนไลน. เชKน สำนักงานคณบดีมีการจัดทำข<อมูลกลางเพื่อให<ผู<บริหารนำข<อมูลที่ได<ไปใช<ประกอบการตัดสินใจ 
หรือนำไปวิเคราะห. สังเคราะห.เพื่อพัฒนาคณะ  และมีการจัดทำแบบสอบถามออนไลน.มากขึ้น เพื่อลดปริมาณ
กระดาษลง เชKน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผKานทาง Google Form แทนการกรอกข<อมูลใน
กระดาษ 
6 แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ได<มีการค<นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเทคนิคปฏิบัติที่จะชKวย
แก<ไขปrญหา โดยมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู <และระดมความคิดเห็นรKวมกัน ผKานกระบวนการจัดการความรู< 
(Knowledge Management Process) 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การบKงช้ีความรู< 
 (1) มีการแตKงตั้งคณะทำงานด<านการจัดการความรู< เพื่อให<การดำเนินการบริหารจัดการความรู<

ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร อยKางเปnนระบบและ
ตKอเนื่อง อันจะนำไปสูKการแลกเปลี่ยนเรียนรู<และการสร<างวัฒนธรรมการเรียนรู<ภายในคณะ เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร เปnนไปด<วยความเรียบร<อย และมีประสิทธิภาพ  จึงขอพิจารณาการกำหนดประเด็นความรู< ด<านการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1 (23 
มีนาคม 2565) ได<มีการประชุม ผKานสื่ออิเล็กทรอนิกส. (Microsoft Teams)  ซี่งที่ประชุมได<มีข<อสรุปในการ
กำหนดประเด็นความรู< ในเร่ือง “เทคนิคการบรกิารนําสง่ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ”    

(2) คณะทำงานด<านการจัดการความรู<  ได<มีการจัดทำแผนการจัดการความรู< (KM Action 
Plan)  ดังน้ี 

 
 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) เปÖาหมายของตัวช้ีวัด องค.ความรู<ท่ีจำเปnนตKอการปฏิบัติราชการ 
1 .  บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ส น ั บ ส น ุ น ไ ด<
แลกเปลี ่ยนเรียนรู < ถKายทอดความรู< 

อยKางน<อย ๒ งาน 
 

องค.ความรู <ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบ ัต ิงานเพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพการ
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สร<างความเข<าใจในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต.ใช<และปฏิบัติ
ได<จริง 
2. คณะได<แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค.
ความรู <ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการจัดการองค.กร 

 
 
 

จำนวนไมKน<อยกวKา 
๑ เร่ือง 

บร ิการจ ัดการองค .กรสม ัยใหม K  เร ื ่อง 
“เทคน ิคการบร ิการนำส Kงข <อม ูลด <วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

                    

ข้ันตอนท่ี 2 การสร<างและแสวงหาความรู< 
wคณะกรรมการจัดการความรู < (KM) ดำเนินการประชุม เพื ่อให<บุคลากรสายสนับสนุนได<

แลกเปลี่ยนเรียนรู< ถKายทอดความรู< สร<างความเข<าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต.ใช<ในการ
ปฏิบัติงาน 

wถKายทอดความรู<จากผู<ปฏิบัติงานที่มีสKวนเกี่ยวข<อง  โดยคณะทำงานด<านการจัดการความรู< ได<มี
การค<นหาผู<ที่มีความรู< ความสามารถ และมีประสบการณ.ภายในคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางด<านการจัดเก็บข<อมูลผKานสื่อออนไลน. และทางด<านการจัดทำแบบสอบถามออนไลน. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู<
รKวมกัน ดังน้ี 

 -นายมาโนช  คุ <มพนาลัยสถิต  ตำแหนKงนักวิจัย สังกัดหนKวยวิจัยและพัฒนาด<านบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล<านนา ลำปาง 

 -นายนคร  คำกิติ  ตำแหนKงเจ<าหน<าที ่บริหารงานทั ่วไป  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร 
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ข้ันตอนท่ี 3 การจัดการความรู<ให<เปnนระบบ 
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wคณะกรรมการจัดการความรู < (KM) ดำเนินการชKวยกันสรุปประเด็น ปrญหา ข<อจำกัด และ
ประสบการณ.ในการใช<เคร่ืองมือ โดยแบKงตามหัวข<อตามประเด็นความรู<ท่ีสำคัญในแตKละคร้ัง 

wนำความรู<ท่ีได<จากการแลกเปล่ียนเรียนรู<มาปรับปรุงทบทวนให<เปnนองค.ความรู< เพ่ือนำองค.ความรู<
ในการถKายทอดและแลกเปลี่ยนปrญหา ประสบการณ.ทำงานในประเด็น : เทคนิคการบริการนำสKงข<อมูลด<วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกล่ันกรองความรู< 
wคณะกรรมการจดัการความรู ้(KM) เรยีบเรยีง และปรบัปรุงเนืPอหาใหม้คีุณภาพด ีรวมทั Pง

สรปุประเดน็และกลั 3นกรองความรูจ้ากการแลกเปลี3ยนเรยีนรูใ้หเ้ป็นรปูแบบเอกสารตามมาตรฐาน เพื3อใชใ้น
การถ่ายทอดและเขา้สูก่จิกรรมการแลกเปลี3ยน 

ข้ันตอนท่ี 5 การเข<าถึงความรู< 
wเสนอองค.ความรู<ที่ได<สังเคราะห.เรียบร<อยแล<วให<คณะกรรมการจัดการความรู< (KM) ด<านสาย

สนับสนุน ดำเนินการเผยแพรK 
wPush มีการเผยแพรKเอกสารหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให<บุคลากรสายสนับสนุนคณะ

วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ทดลองใช<หรือเปnนแนวทางปฏิบัติ 
wPull มีการเผยแพรKเอกสารหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานผKานเว็บของคณะ sat.rmutl.ac.th  

ข้ันตอนท่ี 6 การแบKงปrนแลกเปล่ียนเรียนรู< 
wนําประเด็นความรู้ที3ได้เผยแพรผ่านสารสนเทศหน้าเว็บของคณะ หรือผ่านช่องทาง 

YouTube เพื3อใหผู้ส้นใจมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ แลกเปลี3ยนเพื3อนํามาแกไ้ขปรบัปรงุ 
wบุคลากรสายสนับสนุนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรไดนํ้าความรูไ้ปใช ้ใน

การปฎบิตังิาน เพื3อแกไ้ขปรบัปรงุ พฒันางาน 

ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรู< 
wการนําความรูม้าปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน และมกีารจดัทําเทคนิคการบรกิารนําส่งขอ้มูล

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังน้ี 
ข&อดีของการจัดเก็บข&อมูลออนไลนQ 
  Øลดความซับซ<อนในการจัดเก็บไฟล.ข<อมูลเอกสาร 
  Øสามารถเข<าถึงไฟล.เอกสารได<ทุกท่ี ทุกเวลา เพียงแคKมีการเช่ือมตKออินเตอร.เน็ต 
  ØไมKต<องติดตั้งโปรแกรมที่เคร่ืองคอมพิวเตอร.ให<ยุ Kงยาก สามารถทำงานผKานระบบเครือขKาย

อินเตอร.เน็ตได< 
  ØงKายตKอการใช<งาน เพราะการทำงานคล<ายกับการใช<โปรแกรม Microsoft Office 
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  Øผู<มีสKวนรKวมทุกคนสามารถเข<าจัดการเอกสารได< โดยไมKได<ดาวน.โหลดเอกสารมาเก็บไว<ในเครื่อง
คอมพิวเตอร.ของตัวเอง 

  ØไมKต<องสKงเอกสารไปทางไปรษณีย.อิเล็กทรอนิกส. (E-mail) หรือ Copy ใสKแฟลชไดร.ฟ ทำให<
เสียเวลาในการสKง หรือประสบปrญหาไฟล.ในการจัดสKงใหญKทำให<ไมKสามารถแนบไฟล.ได< 

  Øทำงานบนเอกสารชิ้นเดียวกัน พร<อมกัน ได<คราวละหลาย ๆ คน ซึ่งแตKละคนสามารถเห็นวKา
ผู<ใช<งานอีกคนกำลังพิมพ.อะไรอยูK แบบ Real-Time 

ข&อดีของการทำแบบสอบถามออนไลนQ (เม่ือเทียบกับแบบสอบถามจากกระดาษ) 
Øกระจายข<อมูลได<ทั่วถึง และสามารถเข<าถึงได<เร็วกวKา : การทำแบบสอบถามออนไลน.จะชKวยให<

ผู<เข<ารKวมตอบแบบสอบถามที่ทั่วถึงและมีโอกาสเข<าถึงแบบสอบถามมากกวKา ไมKใชKแคKเพียงบุคลากรในพื้นที่ หรือ
บุคลากรที่ได<รับแบบสอบถามเทKานั้น นอกจากนี้ยังสามารถสKงแบบสอบถามไปยังบุคลากรที่อยูKพื้นที่อื่น หรือ
บุคลากรท่ีอยูKตKางประเทศ ให<สามารถทำแบบสอบถามออนไลน.ได<ในเวลาอันรวดเร็ว 

Øประหยัดงบประมาณ : การพิมพ.แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษนั้นมีคKาใช<จKาย และเมื่อต<อง
ใช<จำนวนมาก ๆ ก็ยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะฉะนั้นการทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน.จะประหยัด
งบประมาณได<เปnนจำนวนมาก 

ØสามารถยกตัวอยKางให<เห็นรูปธรรมมากขี้น :  หากต<องการให<ผู<ตอบแบบสอบถามได<เห็นสิ่งท่ี
ผู<จัดทำต<องการจะสื่อได<มากขึ้น เชKน แบบประเมินผลงานบางอยKางที่เปnนสิ่งของ ผู<จัดทำก็สามารถใสKภาพหรือ
วีดีโอของส่ิงของน้ัน ๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน.ได<เลย 

Øข<อมูลถูกจัดเก็บอยKางเปnนระเบียบ : ข<อมูลท่ีมีความสำคัญ การจัดเก็บเอกสารท่ีย่ิงมีความสำคัญ
ตามไปด<วย การท่ีเอกสารข<อมูลถูกจัดเก็บอยKางเปnนระเบียบบในบัญชี Google จะย่ิงงKายตKอการค<นหา 

Øสามารถนำข<อมูลไปใช<ตKอได<สะดวก : สามารถนำผลลัพธ.จากการทำแบบสอบถามออนไลน.ไป
ใช<ตKอได<อยKางสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถ Export ข<อมูลผลลัพธ.ออกมาเปnนไลน.เพ่ือนำไปใช<ตKอยอดได<เลย 

Øนอกจากเปnนแบบสอบถามยังใช<ทำการสอบยKอยแบบออนไลน.ได<อีกด<วย : เราสามารถใช< 
Google Form หรือ Microsoft Form เพื่อสร<างข<อสอบสำหรับการสอบยKอยได< โดยที่ผู<ทำข<อสอบสามารถตรวจ
คำตอบได<ทันทีอีกด<วย 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด&านต]าง ๆ ได&แก] เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได&รับ การเปLนแบบอย]างที่ดี
ให&กับหน]วยงานต]าง ๆ ฯลฯ) 

เชิงปริมาณ 
(1) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู< ถKายทอดความรู< สร<างความเข<าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ประยุกต.ใช<ในการปฏิบัติงานได<จริง อยKางน<อย 2 งาน  คือ 
    -เร่ือง “การสร<างแบบสอบถาม เก็บข<อมูล และการจัดการข<อมูลระบบหลังบ<าน” 
    -เร่ือง “การใช<งาน OneDrive / Google Drive” 

(2) ได<แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค.ความรู<ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร.และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไมKน<อยกวKา 1 เร่ือง 
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เชิงคุณภาพ 
1) ได<ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู<ครบ 7 ข้ันตอน คือ(1)บKงช้ีความรู< (2)สร<างแสวงหา

ความรู< (3)จัดการให<เปnนระบบ  (4)ประมวลและกลั่นกรองความรู< (5)การเข<าถึงความรู< (6)การ
แบKงปrนแลกเปล่ียนเรียนรู< และ (7)การเรียนรู< 

2) มีการนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช<ประโยชน. ดังน้ี 
- บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ได<เรียนรู <ในการ

จัดเก็บข<อมูลผKานออนไลน. โดยสามารถเข<าถึงไฟล.ตKาง ๆ ได<ทุกทีทุกเวลา และคุ<มคKา
มากกวKาการซ้ืออุปกรณ.จัดเก็บไฟล.อยKางฮาร.ดิสก. หรือแฟลชไดร.ฟ 

- ลดการใช <ทร ัพยากรกระดาษลง เน ื ่องจากบุคลากรมีความรู <และสามารถสร<าง
แบบสอบถามออนไลน.แทนการกรอกข<อมูลในกระดาษ 

- การจัดทำแบบสอบถามออนไลน. (Google form / Microsoft form)  ผู<ใช<หรือผู<บริหาร 
สามารถเข<าถึงข<อมูลได<รวดเร็ว ตรวจสอบคำตอบได<ทันที และสามารถประมวลผลที่ได<
สะดวกทำให<ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานลง 

- บุคลากรสามารถใช<เทคนิคการบริการนำสKงข<อมูลด<วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปnน
ข<อมูลในการตัดสินใจให<กับผู<บริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 

(1) ความรKวมมือของคณะกรรมการการจัดการความรู< (KM) ท่ีมีสKวนรKวมถKายทอดประสบการณ. 
การถKายทอดความรู< และการปฏิบัติงาน 

(2) การพัฒนาในการปฏิบัติงาน  เชKน การเก็บรวบรวมข<อมูล การส่ังสมประสบการณ.และการแก<ไข
ปrญหา การวิเคราะห.งานและการสังเคราะห.งานอยKางเปnนระบบ 
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(3) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเข<าใจในงานของ
ตนเองและของบุคคลอื่นมากขึ้น ทราบจุดแข็ง จุดอKอน ปrญหา และการแก<ไขปrญหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ซ่ึง
กันและกัน เพ่ือการพัฒนางาน 

(4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู <แนวปฏิบัติที ่ดีประเด็นองค.ความรู <ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนองยุทธศาสตร.และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื ่อง เทคนิคการบริการนำสKงข<อมูลด<วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 ด<านผู<ใช<บริการ 
- มีระบบการให<บริการแบบ e-services ทำให<ได<รับความสะดวก สามารถใช<บริการผKานระบบ

เครือขKายโดยไมKมีข<อจำกัดเร่ืองเวลา 
- ได<ใช<เทคโนโลยีสารสนเทศเปnนเครื่องมือในการให<บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชKวยเพิ่มทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศให<กับผู<ใช<บริการมากข้ึน 
- มีบริการเชิงรุกโดยที่ผู<ใช<บริการไมKได<ร<องขอ/คาดหวัง ที่เปnนประโยชน.และเปnฯทางเลือก ชKวย

แก<ปrญหา และลดข<อจำกัดการใช<บริการแบบเดิม 

ด<านปฏิบัติงาน 
- ชKวยประหยัดเวลา และลดการใช<กระดาษมากขึ้นจากเดิมการจัดทำแบบสอบถาม หรือการข<อ

ข<อมูลด<วยกระดาษ 
- เพ่ิมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศให<กับผู<ปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 

หนKวยงาน  
- สามารถนำข<อมูลจากรายงาน สถิติจากแบบสอบถาม นำไปใช<ประกอบการตัดสินใจ  
- มีกระบวนการพัฒนาบริการเชิงรุกอยKางตKอเน่ือง 
- สKงเสริมให<เปnนหนKวยงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช< และกระบวนการดำเนินงานเปnน smart 

office 
9.ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต]อไป 
 ปrญหาอุปสรรค 

(1) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร ติดภารกิจอื่นทำให<ไมK
สามารถเข<ารKวมกิจกรรมในแตKละครั้งได< เนื่องจากภารกิจงานเปnนงานประจำ และเปnนงานการ
ให<บริการ จึงไมKสามารถหยุดงานดังกลKาวได<ท้ังหมด เพ่ือเข<ารKวมกิจกรรมได<ตลอดระยะเวลาท่ีจัด 

(2) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการเกษตร บางทKานยังไมKกล<าแสดง
ความคิดเห็น หรือข<อเสนอแนะในการแลกเปล่ียนเรียนรู<รKวมกัน  

(3) เนื ่องจากเปnนการจัดกิจกรรมแบบออนไลน.ผKานระบบสื ่ออิเล็กทรอนิกส. (Microsoft Teams) 
อุปกรณ.สารสนเทศของบุคลากรอาจมีปrญหา เชKน ไมKมีอุปกรณ.หูฟrง หรือไมค. ท่ีใช<การส่ือสารโต<ตอบ
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ระหวKางการทำกิจกรรม  หรือคอมพิวเตอร.ที ่ลKาช<าเพราะต<องมีการปฏิบัติจริงทั ้งการสร<าง
แบบสอบถาม และการสร<างฐานข<อมูลในการจัดเก็บเอกสาร 

ข<อเสนอแนะ 
(1) มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณที่สามารถให<บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ซึ่งอยูKตKางพื้นที่มารKวม

ทำกิจกรรมแบบ Onsite เพ่ือประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากข้ึน 
(2) คณะควรมีการจัดกิจกรรมที่สKงเสริมในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนให<มากขึ้น โดยให<สาย

สนับสนุนได<พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู<ซึ่งกันและกัน ระหวKางบุคลากรเดิม และบุคลากรใหมK เพ่ือ
สร<างสายสัมพันธ.อันดีในการปฏิบัติงานรKวมกัน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  องค$ความรู*แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตารางเรียนตารางสอนให*มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 

1. เจ&าของผลงาน นายศักด์ิสิทธ์ิ เป0งอินทร4, นายจิรวัฒน4 แก:วรากมุข, นางสาวแสงจันทร4 อนนทยี,  
  นางอะจิมา เปงเฟย 

2. สังกัด สำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา   
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด:านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด:านการวิจัย 

   þ  ด:านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
4.1 ทราบถึงปTจจัยท่ีสBงผลตBอการจัดตารางเรียนตารางสอน 
4.2 ได:แนวปฏิบัติท่ีดีในการลดปTญหาท่ีสBงผลตBอการจัดตารางเรียนตารางสอน 
4.3 พัฒนาระบบเพ่ือให:การปฏิบัติงานมีความถูกต:อง รวดเร็ว ใช:งานสะดวก และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4.4 แก:ไขประกาศให:เข:ากับแนวปฏิบัติในปTจจุบัน 
5.ความเปLนมา 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา ได:มีการจัดตารางเรียนตารางสอน ผBานระบบทะเบียน
กลาง ซ่ึงในแตBละปaการศึกษาจะมีผู:รับผิดชอบการจัดตารางเรียนตารางสอนของแตBละคณะเข:ารBวมจัดตารางเรียน
ตารางสอนตามวันเวลาที่ สำนักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) กำหนด แตBปTจจุบันจะมีการสBงเรื่อง

มายัง สวท. เพื่อขอแก:ไก:ข:อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอนอยูBเป0นประจำ ทำให:การปฏิบัติงานในขั้นตอนตBอไป
มีผลกระทบ และเกิดความลBาช:าของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตBอไป อันเนื่องจากการแก:ไขข:อมูลตารางเรียน
ตารางสอน แตBมีบางคณะท่ีไมBมีการแก:ไขข:อมูลตารางเรียนตารางสอน 

ดังนั้น เมื่อปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดตารางเรียนตารางสอนให:ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น สวท.จึงได:จัดโครงการนี้ขึ้นมา ให:แตBละคณะได:นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแตBละคณะ เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติท่ี
ดีที่สามารถนำไปใช:ได:ทุกคณะ เพื่อให:การจัดตารางเรียนตารางสอนให:ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดการ

แก:ไขให:น:อยลง สามารถจัดตารางเรียนตารางสอนได:รวดเร็วย่ิงข้ึน และขยายผลแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช:กับทุกพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงคP 
1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดตารางเรียนตารางสอนให:ดีและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2. ลดการแก:ไขการจัดตารางเรียนตารางสอน ในภายหลัง 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
1 การบBงช้ีความรู: : 

-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู: (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู: (KM) 
แลกเปล่ียนเรียนรู: โดยกำหนด Knowledge 

Mapping โดยเน:นประเด็น  

ม.ค. 65 1. ได:แตBงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู:(KM) สวท. 
2. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ 
3. คณะกรรมการจัดการประชุม

เพ่ือกำหนดเปuาหมายของการจัดทำ
แนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดตาราง
เรียนตารางสอน และวางแผนเร่ือง

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข:อมูล 

2 การสร:างและแสวงหาความรู: :2.1 

คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู: รBวมกับบุคลากรสำนัก
สBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 4 

คร้ัง ในชBวงเวลา 10.00 - 12.00 น.      
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 14 ม.ค. 65 ประชุมออนไลน4
กับแผนกศึกษาท่ัวไป          

- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ก.พ. 65 ประชุมออนไลน4
กับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร4      
- คร้ังท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค. 65 ประชุมออนไลน4กับ

คณะศิลปกรรมและสถาปTตยกรรมศาสตร4      
- คร้ังท่ี 4 วันท่ี 22 เม.ย. 65 ประชุมออนไลน4
กับ คณะวิศวกรรมศาสตร4             

- คร้ังท่ี 5 วันท่ี 29 เม.ย. 65 ประชุมออนไลน4
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ       
- คร้ังท่ี 6 วันท่ี 10 พ.ค. 65 วิเคราะห4แนว

ปฏิบัติแตBละคณะ วิทยาลัย และแผนกวิชา
ศึกษาท่ัวไป เพ่ือออกแบบแนวปฏิบัติท่ีดี
สำหรับใช:ใน มทร.ล:านนา สBวนกลาง เชียงใหมB     

- คร้ังท่ี 7 วันท่ี 21 พ.ค. 65 ประชุมรBวมกับ
คณะกรรมการจัดการความรู: และผู:รับผิดชอบ
งานตารางเรียนตารางสอนของ สวท.      

ม.ค. - ก.ค. 

65 

ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู: หรือ

บันทึกการเลBาเร่ือง จำนวน 8 คร้ัง
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 14 ม.ค.65 ได:
ดำเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู:

รBวมกับกลุBมวิชาศึกษาท่ัวไปคร้ังท่ี 2 
วันท่ี 4 ก.พ.65 ได:ดำเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู:รBวมกับคณะ

บริหารธุรกิจฯคร้ังท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค.
65 ได:ดำเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู:
รBวมกับคณะศิปลกรรมฯ 
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- คร้ังท่ี 8 วันท่ี 4 มิ.ย. 65 ประชุมออนไลน4

พร:อมกันทุกคณะ วิทยาลัย และแผนกวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

3 การจัดความรู:ให:เป0นระบบ : 
-คณะกรรมการดำเนินงานสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมข:อมูล  

-นำความรู:ท่ีได:จากการแลกเปล่ียนเรียนรู:มา 
ปรับปรุงทบทวนให:เป0นองค4ความรู:สำหรับเป0น
แนวปฏิบัติการจัดตารางเรียนตารางสอนใน 

มทร.ล:านนา สBวนกลาง เชียงใหมB 

ม.ค.-พ.ค. 65 จัดเก็บองค4ความรู:จากการบันทึก
การแลกเปล่ียนเรียนรู: และจัดกลุBม
ปTญหาข:อเสนอแนะ และนำความรู:

ท่ีได:จากการแลกเปล่ียนเรียนรู:มา
ปรับปรุงพัฒนาข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู: :- 
คณะกรรมการเรียบเรียง สรุปประเด็นและ

กล่ันกรองความรู:จากการแลกเปล่ียนรู: ให:ได:
ประเด็นท่ีจะทำการพัฒนากระบวนการจัด
ตารางเรียนตารางสอนใน มทร.ล:านนา 

สBวนกลาง เชียงใหมB 

ก.ค. 65 เลือกปTญหาท่ีจะปรับปรุง จัดทำ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และพัฒนา

ระบบเทียบโอนรายวิชา 

5 การเข:าถึงความรู: :- เสนอองค4ความรู:ท่ีได:
สังเคราะห4เรียบร:อย แล:วแกBผู:บริหาร ในการ

เข:าถึงองค4ความรู:- คณะกรรมการมีการ
กำหนดวิธีเข:าถึงความรู: และประชาสัมพันธ4
ข้ันตอนแนวปฏิบัติท่ีดีผBาน Website สวท. , 

เพจ Facebook ระบบทะเบียนกลาง และ
หนังสือถึงทุกคณะ วิทยาลัย และแผนกวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ก.ย. 65 1. สรุปองค4ความรู:ภาพรวมของการ
เทียบโอนรายวิชาแกBผู:บริหาร2. 

นำเสนอวิธีการเข:าถึงองค4ความรู:
ผBานเว็บไซต4 สวท. และกำหนด 
URL ในการเข:าใช:งานระบบผBาน

เว็บไซต4 

6 การแบBงปTนแลกเปล่ียนเรียนรู: : 
- นำประเด็นความรู:ท่ีได: เผยแพรBผBาน
สารสนเทศ Website สวท. , เพจ Facebook 

ระบบทะเบียนกลาง และหนังสือถึงทุกคณะ 
วิทยาลัย และแผนกวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให:มี
สBวนเก่ียวข:องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก:ไข

ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู:กับผู:ท่ีได:นำ
ความรู:ไปใช: เพ่ือแก:ไขปรับปรุง  

ก.ย. 65 ความคิดเห็นจากผู:ปฎิบัติงานใน
การเทียโอนรายวิชา 
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7 การเรียนรู: : 

- การนำความรู:มาปรับใช:ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำข้ันตอนการใช:งาน 

-คณะกรรมการจัดการความรู:ได:เสนอองค4
ความรู:/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได:จากการดำเนินการ
เสนอผู:บริหารเพ่ือเผยแพรBให:กับผู:ท่ีเก่ียวข:อง

นำไปเป0นแนวปฏิบัติงาน และขยายผลไปยัง
พ้ืนท่ี 

ก.ย. 65 ข้ันตอนการใช:งานการเทียบโอน

รายวิชา มทร.ล:านนา 
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การแลกเปล่ียนเรียนรู&  
คร้ังท่ี 1 

บันทึกการเล:าเรื่อง 
กลุWมวิชาศึกษาท่ัวไป  

วันท่ี 14 มกราคม 2565 
 

ป"ญหา คำแนะนำ เคร่ืองมือ 

แจ#งจำนวนนักศึกษาเพ่ือขอเป5ดจำนวน แต9

นักศึกษาดังกล9าวไม4ลงเรียนตามท่ีทำบันทึกแจ?งขอ

เปAดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

  

บางคณะไม9ได#สำรวจจำนวนนักศึกษาท่ีจะ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เม่ือเป5ด 

Section แล#วพบว9านักศึกษาไม9มาเรียน หรือถอน

รายวิชาไปเน่ืองจากเทียบโอนรายวิชาน้ีได#แล#ว (มี

การเป5ดรายวิชาแบบด9วน แต9สุดท#ายไม9มีนักศึกษา

มาลงเรียน ทำให#ต#องป5ดห#องเรียนน้ันไป) 

 ให#กลุ9มวิชาศึกษาท่ัวไป

ลงตารางวิชาเรียนไว#

ก9อนล9วงหน#า แล#วถึงจะ

ให#รายวิชาหลักของแต9

ละหลักสูตรลงตาม 

-ต้ังโมเดลตารางเรียน

เสนอแนะให#กับ

นักศึกษา 

-อาจจะกำหนดช9วงเวลา

ลงตามแผน กับลงเรียน

นอกแผน 

จำนวนนักศึกษาตกค#างมากกว9าท่ีคาดการไว# ทำให#

นักศึกษาตกค#างแย9งนักศึกษารุ9นน#องลง ส9งผมให#รุ9น

น#องต#องมาทำเร่ืองขอเพ่ิมรายช่ือเข#าเรียนในวิชา

น้ัน 

  

บางคณะแจ#งเป5ดกลุ9มเรียน แต9นักศึกษาท่ีไม9ได#แจ#ง

ได#มาลงเรียนแทนกลุ9มเปZาหมาย ทำให# นักศึกษาท่ี

เป[นกลุ9มเปZาหมายต#องทำเร่ืองใหม9 (เดิมจะให#

เจ#าหน#าท่ีลงทะเบียนให#ตามรายช่ือท่ีแจ#งมา และ

แจ#งมาเพ่ิมเล่ือยๆ) 

พัฒนาให#สามารถต้ังเวลาเป5ด

รายวิชาเพ่ิม และแจ#งเวลาเป5ดให#

นักศึกษาทราบ เช9น เป5ดวิชาใหม9

ทุกวันในเวลา 10.00 น. 

 

นักศึกษาลงเรียนในช9วงแรก แต9หลังจากจบการ

ลงทะเบียนพบว9านักศึกษาหายไปมากกว9าคร่ึง 

เน่ืองจากรายวิชาในสาขามีเวลาเรียนหรือเวลาสอบ

ชนกับวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ตารางสอบชนกัน ส9งผลให#ไม9สามารถลงทะเบียน

บางรายวิชาได# 

  

ขอให#อาจารยaกดขยายจำนวนใน section ได#เอง 

แต9ปcญหาอาจจะมีอาจารยaบางคนไปเพ่ิมจำนวนเอง

ทำให#เกิดปcญหากับระบบ  

ให#ตัวแทนแต9ละหมวดแต9ละ

หลักสูตรเป[นผู#รับผิดชอบเพ่ิม

จำนวน 

 

มีเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา 2 อาทิตยaทำให#บางรายวิชา

มีผลกระทบต9อการเรียนเช9นวิชา cal หากนักศึกษา

มาเรียนในอาทิตยaท่ี 3 จะส9งให#นักศึกษากลุ9มน้ีตาม

การเรียนไม9ทันคนอ่ืนทำให#ต#อง ถอนรายวิชาหรือมี

ผลการเรียนเป[น F 

  

ปcญหานักศึกษาลงเรียนแต9ละรายวิชาของศึกษา

ท่ัวไปจำนวนมากในบางรายวิชา ควรจะมีการ

กระจายรายวิชาไว#ในแต9ละเทอมเพ่ือไม9ให#นักศึกษา

ลงเรียนพร#อมกันเยอะเกินไป 

 วางแผนการเรียนในบาง

รายวิชาท่ีต#องเรียนเช9น 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ให#มีความกระจายไปใน

แต9ละภาคเรียน 

เน่ืองจากมีการลงเวลาผ9าน Excel ทำให#เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงผู#อ่ืนจะไม9สามารถทราบได#  

 ปรับปรุงเคร่ืองมือการ

จัดตารางสอนให#เห็น

การเปล่ียนแปลงในการ

ลงเวลาเรียนของแต9ละ

รายวิชาให#เป[นแบบ

ออนไลนa 

มีบางหลักสูตรเป5ดรายวิชาในแผน และทำการเป5ด

รายวิชาท้ังหมดตามไปด#วย ส9งผลให#การรัน 

section ผิดพลาด 

  

อยากทราบจำนวนนักศึกษาเก9าท่ีจำเป[นต#อง

ลงทะเบียนในแต9ละวิชา 

 

 

 

  

ผลเทียบโอนออกช?ากว4าการลงทะเบียนเรียน 

หลังจากผลเทียบโอนออกมาแล#ว วิชาท่ีนักศึกษา

เทียบโอนได#จะถอนรายวิชา ส9งผลให#บาง section 

นักศึกษาหายท้ังห#อง ทำให#ภาระโหลดอาจารยa

หายไป หรืออาจารยaสอบไปจนถึงกรอกเกรดแต9

พบว9านักศึกษาเทียบโอนได#ยกห#องแล#ว  

- เป[นไปได#ควรประกาศผลเทียบ

โอนก9อนการลงทะเบียน 

- บางหลักสูตรเป5ดรายวิชาท่ีเทียบ

โอนไปอยู9ภาคเรียนท่ี2 เพ่ือให#ได#

ทราบผลเทียบโอนก9อน 

นำเคร่ืองมือเทียบโอน

ของหลักสูตร

คอมพิวเตอรaมาพัฒนา

ต9อยอด 
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(ติดระเบียบข#อบังคับ เป5ดโอกาสให#

ประกาศผลเทียบโอนภายใน30วัน 

นับจากวันเป5ดภาคเรียน) 

-ให#นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาท่ีไม9สามารถเทียบโอนได#

ก9อน เน่ืองจากเราทราบแล#วว9า

รายวิชาไหนท่ีเทียบโอนไม9ได# 

ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณM 

เคยทำเร่ืองไปท่ีมหาวิทยาลัย แต9ถูกปฏิเสธให#หา

จัดซ้ือกันเอง เน่ืองจากกลุ9มวิชาศึกษาท่ัวไปไม9มี

ศูนยaศึกษาท่ัวไป 

ปรึกษา รองอธิการบดี ด#านบริหาร  

ประเมินผู?สอน กรณีท่ีนักศึกษาถอนรายวิชาน้ันไป

แล#ว แต9ยังมีสิทธ์ิประเมินผู#สอนวิชาท่ีเคยถอนไป 

ทำให#การประเมินคลาดเคล่ือนไปมาก 

 นักศึกษาท่ีถอนรายวิขา

ไป ไม9ต#องประเมินใน

รายวิขาท่ีถอนไปแล#ว 
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คร้ังท่ี 2 
บันทึกการเล:าเรื่อง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตรP  
วันท่ี 4 กุมภาพันธP 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  

ประชุมออนไลนPผWานระบบ Microsoft Teams 
ปkญหา คำแนะนำ เคร่ืองมือ 

อ.ปณิสา นักศึกษาติด F ทำให:การ
เรียนผิดแผนการเรียน ถึงตัวตBอ
บางรายวิชา 

  

สอบปลายภาค 2 สัปดาห4 เพ่ือ
แก:ไขปTญหาตารางสอนตารางสอบ
ชนกัน 

อาจจะนำรูปแบบแบบกระเช:ามา
ใช:ต้ังต:น ตามแผนการเรียน 

อ.สุภาวดี IBM นักศึกษาไมBปฏิบัติ
ตามเวลาปฏิทินการศึกษา  

 อาจจะประชาสัมพันธ4ผBานชBองทาง
ตBางๆ เพ่ือให:นักศึกษาได:รับทราบ

ถึงกระบวนการท่ีกำลังมาถึง เชBน 
เพจระบบทะเบียนกลาง , popup 
หน:าเว็บไซต4ระบบทะเบียนกลาง 

คุณกัญญาภัค สาขาบัญชี แนะนำ
แนวปฏิบัติท่ีดี 

- สาขาสำรวจความต:องการของ
นักศึกษากBอน แล:วให:นักศึกษา
ลงทะเบียนตามท่ีสำรวจไป ทำให:

ลดความผิดพลาดไปได:มาก 
- ในสBวนของอาจารย4ท่ีปรึกษา ได:
บริหารจัดการผBาน MS teams 

โดยการเพ่ิมนักศึกษาเข:าไปในกลุBม 
เพ่ือแจ:งขBาวสารวางแผน 

ใช: google form ให:การสำรวจ
ข:อมูล 
ใช: Microsoft Teams สำหรับ

อาจารย4ท่ีปรึกษาเพ่ือเพ่ิมนักศึกษา
เข:าไปในกลุBม 

อ.รุจิรา แนะนำแนวปฏิบัติในการ

สอบปฏิบัติ โดยการสอบเก็บ
คะแนนเป0นระยะๆ โดยไมB
จำเป0นต:องจัดตารางสอบ

ภาคปฏิบัติตามชBวงเวลาสอบ ใช:
การประเมินผลระหวBางเรียนเป0น
หลัก  

  

อ.เบญญาภา นักศึกษาภาคเรียน
พิเศษ จะมีปTญหากรณีลงเรียนเพ่ิม

รายวิชา จะกระทบตBอตารางเรียน 
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ตารางสอบ เน่ืองจากมีเวลาเรียน

นอกเวลาคือ เสาร4 และอาทิตย4 
ซ่ึงกระทบตBอวิชา GE ด:วยหาก

เรียนเพ่ิมวิชาของกลุBม GE ซ่ึงเดิม
ทางคณะจะจัดวันเรียนกับวันสอบ
เป0นวันของ GE และวันของทาง

คณะ  

อ.ประภาพร แจ:งวBากลุBมวิชาศึกษา
ท่ัวไปจัดตารางเรียนตารางสอบ

ลBาช:า ทำให:กระทบตBอเวลาจัด
ตารางเรียนตารางสอบของคณะ 
ทำให:อาจจะไมBแล:วเสร็จทันตาม

เวลาท่ีกำหนด  
 

กลุBมวิชา GE แจ:งวBา เน่ืองจากมี
บางคณะสBงข:อมูลจัดตารางเรียน

ตารางสอบให:ทาง GE ลBาช:า 

แนะนำให:คณะท่ีสBงข:อมูลท่ีลBาช:า 
สBงข:อมูลให:เร็วข้ึน 

อ.ประภาพร ปTญหาการมาขอให:

ห:องสอบของกลุBมวิชา GE แตBไมB
มาใช:สอบตามท่ีแจ:งทางคณะไว: 
ทำให:เสียโอกาสของสาขาท่ีจะเข:า

ใช:งานห:องน้ัน 

  

อ.เสรฐสุดา ในวันนัดตารางเรียน
ตารางสอบ กลุBมวิชา GE ไมBมาจัด

ตารางสอนตารางสอบตามกำหนด 
ทำให:การส่ือสารและการจัด
ตารางสอนตาตางสอบไมBแล:วเสร็จ

ในวันดังกลBาว 

  

อ.เสรฐสุดา บริหารฯ จะจัดการ

เทียบโอนให:แล:วเสร็จกBอนเปìดภาค
เรียน เพ่ือลดปTญหา 

 อยูBระกวBางการรBางประกาศใหมB 

อ.นพรัตน4 จาก GE : 

กลุBมวิชา GE ต:องการแผนการ
เรียนของแตBละภาคเรียน เพ่ือ
วางแผนมาจัดตารางสอน มีบาง

คณะกรอกข:อมูลสBงให: GE ผิด 

- ให:ทุกคณะสBงข:อมูลไป GE ตาม

กำหนด ปTจจุบันมีบางคณะไมBสBง
ข:อมูลให: GE ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

- เพ่ิมการประสานงาน โดยสร:าง

กลุBม Line เพ่ือบอกกลBาวข:อมูล
ขBาวสาร 
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- แนะนำให:กระจายการเรียนวิชา 

GE ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 เพ่ือ
ไมBให:มีภาระโหลดท่ีหนักในแตBละ

ภาคเรียน 

- อ.สมนึก แนะนำสร:างเคร่ืองมือ

ออนไลน4(กระดานอิเล็กทรอนิกส4)  
เพ่ือให:เห็นการแก:ไขท่ีเป0นปTจจุบัน 

อ.อนวัช  และ อ.สมนึก : 
นักศึกษาท่ียังค:างอยูBในปTจจุบัน จะ

มีนักศึกษาท่ีใช:หลักสูตรปa 55  ปa
60 และปa65 จะพบปTญหาการลง
เรียนข:ามหลักสูตร ทำให:ต:องมีการ

เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรแตB
ละปa  

 จัดทำเคร่ืองมือการเทียบโอนไว:
ลBวงหน:า เพ่ือให:ทะเบียนสามารถ

ผูกวิชาเทียบโอนได:อัตโนมัติ จะทำ
ให:การเทียบโอนแล:วเสร็จได:
รวดเร็วข้ึน 

คุณสุธี เสนอการเปìดแตBละรายวิชา 

โดยต้ังคBาเร่ิมต:นเป0นประจำตัวของ
ท่ีเจ:าหน:าท่ีสังกัดอยูB 
- หากเปìดวิชาเดียว 5 sec ขอเพ่ิม

การเปìดทีเดียว แล:วคBอยเข:าไป
แก:ไขรายละเอียดข:างใน (ระบบ
ทะเบียนกลาง)  

 
 
 

 

  ประสานงานปรึกษาผู:พัฒนาระบบ 

อ.สมนึก แจ:งการจัดทำคูBมือและ
จัดอบรม 

 
 
 

 - จัดทำคูBมือการนำรายวิชาเข:า
ระบบตามแผนเสนอแนะ 

- จัดอบรม 
- การตรวจสอบคุณวุฒิ จัดทำใบ
ประกาศนียบัตรให:กับอาจารย4ท่ี

ผBานการอบรม เพ่ือยืนยันเป0น
ผู:ตรวจคุณวุฒิ เพ่ือทำหน:าท่ีตรวจ
วุฒิตลอดไปจนกวBามีการแจ:ง

เปล่ียนช่ือผู:ตรวจคุณวุฒิคนใหมB 

นฤวร  อยากได:เมนูตารางสอบ  ปรึกษาทีมพัฒนาระบบทะเบียน

กลาง 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

323



 

ปkญหาหลักๆ คือ  
1. ให:ศึกษาท่ัวไปรีบจัดตารางเรียนตารางสอบให:แล:วเสร็จเร็วข้ึน ซ่ึงปTญหามีบางคณะสBงข:อมูลให:ศึกษา

ท่ัวไปช:า(ต:องไปตามแก:ไขคณะท่ีเป0นปTญหา) 

2. ผลการเทียบโอนท่ีออกช:า 

3. เฉล่ียภาระการสอน ให:กระจายท้ังภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
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คร้ังท่ี 1 
บันทึกการเล:าเรื่อง 

คณะศิลปกรรมและสถาปkตยกรรมศาสตรP  
วันท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  
ประชุมออนไลนPผWานระบบ Microsoft Teams 

ปkญหา คำแนะนำ เคร่ืองมือ 
อ.กมลวรรณ  
- นักศึกษามีผลการเรียนท่ีทับซ:อน
กัน 

- การลงเวลาเรียนวิชาหลักของ
สาขาไปลงแล:วทับกับวิชาศึกษา
ท่ัวไป  

  

อ.เนติ  
- การสำรวจวิชาตกค:างตกหลBน 
และนักศึกษาสBวนใหญBจะเรียนไมB

ผBานวิชากลุBมศึกษาท่ัวไป  
- บางวิชาของกลุBมศึกษาท่ัวไปสBง
เร่ืองขอเปìดในภาคเรียนน้ันแตBวิชา

กลุBมศึกษาท่ัวไปไมBสามารถเปìดให:
ได: 
 

ล็อควันสำหรับวิชาทีเรียนยาวๆ 
ล็อควันสำหรับศึกษาท่ัวไป 
 

ให:อาจารย4ท่ีปรึกษาในแตBละกลุBม
วิชาสำรวจด:วยการจดบันทึก ถึง
วิชาท่ียังค:างเรียน แล:วนำมา

รวมกัน แตBยังไมBแนBนอน เชBน 
จำนวนมากเกินกวBาท่ีสำรวจ หรือ
จำนวนน:อยกวBาท่ีน:อยกวBาท่ีสำรวจ 

อ.จุฑามาศ มีปTญหาเร่ืองเก่ียวกับ
วันลงทะเบียนของนักศึกษา แตBมี
การแก:ไขโดยการร:องขอให:

อาจารย4ท่ีปรึกษาได:ชBวยแจ:งเตือน
นักศึกษาในชBวงเวลาท่ีสำคัญ  

  

อ.พัชราภา  

- ตารางสอนซ:อนทับ 
- นักศึกษาลงทะเบียนในระบบไมB
ทันตามเวลาท่ีกำหนด 

- ตารางสอนไมBชนแตBไปชนตาราง
สอบ 

- เคยนำเคร่ืองมือตBาง ๆ ท่ีเคย

พัฒนาท่ีผBานมามาวิเคราะห4แล:ว
หรือไมBวBาระบบใหมBได:แก:ไขอะไร
ไปได:บ:าง และปTญหาเดิม ๆ ทีเกิด

เกิดจากระบบหรือบุคคล 
-  

อ.สมนึกแจ:งวBาจะเรBงพัฒนา

กระดานอิเล็กทรอนิกส4กBอน 
เพ่ือให:ทุกคนเห็นข:อมูลแบบ Real 
time 
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- เคยสอบถามนักศึกษาบ:างไหมวBา

เจอปTญหาอะไรบ:าง แล:วนักศึกษา
ได:รับการแก:ไขปTญหาแล:วหรือยัง 

* ปTญหาอยูBท่ีไหนกันแนB นักศึกษา 
อาจารย4ท่ีปรึกษา ระบบ หรืออะไร 

อ.สุภาวิดา ไมBควรจะมีการจัด

ตารางเรียนบBอย ทุกภาคการศึกษา 

 อ.สมนึก แนะนำนำรBองให:กับ

ทัศนศิลปóจัดทำแผนการเรียน
เสนอแนะของหลักสูตรปa 2565 
และขอให:จัดลำดับความสำคัญ

ของแตBละรายวิชาวBาในการจัด
ตารางเรียน โดยแบBงออกเป0น 3 
ระดับ H, M, L 

อ.อรนุช นักศึกษาปa 1 ล็อคตาราง
เรียนไปแล:วแตBมีนักศึกษาอ่ืน ๆ 
มาลงแทน 

อยากจะให:ล็อคให:ได:ตามกลุBมท่ีขอ
เปìดไป 
สวท. ควรมีคูBมือหรือระเบียบกการ

ลงทะเบียนเรียนหลังจากน้ีอีก 3 ปa 
ต:องทำอะไรอยBางไรบ:าง 

อ.สมนึก  
- จัดอบรมต้ังแตBนักศึกษาปa 65 
เก่ียวกับการลงทะเบียนโดย

เจ:าหน:าท่ีห:องทะเบียน 
- จัดอบรมให:กับอาจารย4ท่ีปรึกษา 

 

ปkญหาหลักๆ คือ  
หลักๆคือนักศึกษาตกค:าง ทำให:หลุดแผนการเรียน 

เสนอแนะ 
ให:ความสำคัญกับวิชาท่ีสำคัญ เขียนแบบ Lab ทัศนศิลปó   
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แนวทางแก&ไขปรับปรุง 
1. ควรแก&ไขประกาศการเทียบโอน  

ประกาศเดิมท่ีควรแก:ไข https://bit.ly/3D753ce โดยแก:ขดังน้ี 
1.1 จากประกาศ ข&อ 2 “ให&นักศึกษาดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วัน  

แก&ไขเปLน “ให&นักศึกษาดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน กWอนส้ินสุดวันลงทะเบียนเรียนปกติ 
5 วัน” 

1.2 จากประกาศ ข&อ 2 “ให&คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนประจำหลักสูตร พิจารณาและ
ดำเนินการสWงผลการพิจารณาถึงงานทะเบียนและวัดผล/กองการศึกษา/สำนักสWงเสริมวิชาและ
งานทะเบียน ให&แล&วเสร็จภายใน 45 วัน” 
แก&ไขเปLน “ให&คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนประจำหลักสูตร พิจารณาและดำเนินการ
สWงผลการพิจารณาถึงงานทะเบียนและวัดผล/กองการศึกษา/สำนักสWงเสริมวิชาและงานทะเบียน
ให&แล&วเสร็จภายในวันลงทะเบียนปกติ” 
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ภาพประกาศ

 
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนโอนท่ีเช่ือมโยงรายวิชามาจากระบบทะเบียนกลาง และย่ืนผลเทียบ

โอนผWานระบบทะเบียนกลาง เพ่ือลดความผิดพลาดการพิมพPรหัสรายวิชาผิด 
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แนวปฏิบัติข้ันตอนการเทียบโอน 

 
 

เริ่ม

สร'างรายวิชาเทียบโอน

นักศึกษายื่นเทียบโอน

ตรวจสอบการเทียบรายวิชา

คณะเทียโอนรายวิชา

บันทึกรายวิชาในระบบ
ทะเบียนกลาง

แจ'งผลการเทียบโอนให'
นักศึกษารับทราบ

จบ

ผCาน

ไมCผCาน
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 
 
1. เจ&าของผลงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน 

2. สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา   
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด<านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด<านการวิจัย 

   þ  ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
1. เพ่ือให<ได<วิธีการและแนวทางในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน ท่ีเปOนไปมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

2. จัดทำคูSมือแนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน  

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา มีเปTาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูSองคUกรแหSง

การเรียนรู<โดยมีนโยบายที่ผลักดันให<มีการจัดการความรู<ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนUและยุทธศาสตรUของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู<ที่มีอยูSในมหาวิทยาลัย ถSายทอดไปสูSบุคลากรและนำไปปฏิบัติอยSางเปOน

ระบบ จนเกิดเปOนแนวปฏิบัติที่ดี ให<เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู<และถSายทอดความรู<ภายในหนSวยงาน เปOนการ

สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู<ชองหนSวยงาน เพื่อให<บุคลากรได<

ตระหนัก และเข<าใจถึงความสำคัญและประโยชนUของการจัดการความรู<มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู< 

เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู<กับผู<เชี่ยวชาญ และระหวSางหนSวยงานตลอดจนสามารถนำความรู<ที่ได<รับ

ไปจัดการความรู<ในหนSวยงานได<อยSางเปOนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช<เปOน

เครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให<มีความก<าวหน<า นำพามหาวิทยาลัยไปสูSองคUกรแหSงการเรียนรู<

ตSอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได<เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู<มาเปOนเครื่องมือในการ

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู<ภายในหนSวยงานและพัฒนา

มหาวิทยาลัย น้ัน  

ในการนี้ เพื่อให<เปOนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได<นำกระบวนการ

จัดการความรู <มานำมาจัดการประเด็นป^ญหาในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยใน

ป_งบประมาณ พ.ศ.2565 มติที่ประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 13 (2/2565) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2565 มีมติให<ดำเนินการจัดการความรู <ในเรื ่องเดิมให<ตSอเนื ่อง คือ เรื ่องแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายในยังคงเหลือประเด็นป^ญหาที่ยังไมSสามารถ

จัดการได< ตามมาตรฐานของรายงานผลการตรวจสอบที่ดี (Good Report) ได<แกS 1) การเขียนรายงานให< สั้น/
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กระชับ (Concise)  2) สร <างสรรคU (Constructive) 3)ท ันต Sอเวลา (Timely) โดยเฉพาะทันตSอเวลาท่ี

กรมบัญชีกลางได<กำหนดมาตรฐานไว<ไมSเกิน 2 เดือนนับจากวันที่ตรวจสอบแล<วเสร็จ ซึ่งในป_งบประมาณ พ.ศ.

2564 มีหลายกิจกรรมการตรวจสอบที ่รายงานผลการตรวจสอบลSาช<าเกิน 2 เดือนด<วยหลายๆ เหตุผล         

ดังน้ัน เพ่ือให<การเขียนรายงานผลการตรวจสอบท่ีดี (Good Report) เปOนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว< สำนักงาน

ตรวจสอบภายในจึงนำการจัดการความรู <มาใช<ในการแก<ไขป^ญหาดังกลSาว เพื ่อให<ได<แนวปฏิบัติที ่ดี (Best 

Practice) ตSอไป 

วัตถุประสงคQ  
1) เพื่อสSงเสริมและพัฒนาให<มีการปฏิบัติงานให<เปOนไปหลักเกณฑUการประเมินการประกันและการปรับปรุง

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองคUกร ประเด็นพิจารณาท่ี 8 : การรายงานผลการตรวจสอบ 

2)  เพื่อสSงเสริมและพัฒนาให<บุคลากรได<เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู< เรื่อง การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ    

ที่ดี (Good Report) และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

ใช<เปOนแนวในทางการปฏิบัติงาน  

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

ปMญหา/อุปสรรค  ด<านการปฏิบัติงานเรื่องการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ จากผู<ตรวจสอบภายใน

สSวนกลาง และสSวนพื้นที่และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในป_งบประมาณ พ.ศ.2564 จากผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ พบว[า  

1.การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ มีความลSาช<าไมSเปOนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (เสนอรายงานผล

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแล<วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ)  

2.มาตรฐานขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบภายในเดิม (ฉบับ 2563) อาจทำให<การรายงานผลการ

ตรวจสอบระหวSางผู<ตรวจสอบพ้ืนท่ีมายังสำนักงานตรวจสอบภายในขาดความคลSองตัวในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการแก&ไขปMญหา/อุปสรรค 
     1.กำหนดแนวทางในการพัฒนาผู<ตรวจสอบภายในและผู<สอบทานในการปฏิบัติงานรSวมกัน เพื่อลดเวลา

การสอบทานผลการตรวจสอบและลดเวลาการปรับแก<ไขรายงานผลการตรวจสอบ โดยการนำป^ญหาที่เกิดขึ้นใน

การเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของแตSละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแชรUสิ่งที่เกิดขึ้นในป_ท่ี

ผSานมาเพ่ือได<ทราบป̂ญหาท่ีแท<จริงและหาข<อสรุปรSวมกัน 

     2.ระดมความคิด สร<างความเข<าใจ และสร<าง Flow มาตรฐานขั้นตอนของการเขียนรายงานผลการ

ตรวจสอบให<เปOนมาตรฐานเดียวกัน 

    3.ผู<ตรวจสอบภายในกำหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบรSวมกัน โดยกำหนดประเด็นการตรวจสอบ

ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีการประชุมรSวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู<กSอนการเขียนรายงานผลการ

ตรวจสอบเพื่อทำความเข<าใจให<เปOนในทิศทางเดียวกัน กSอนเขียนข<อตรวจพบตามประเด็นข<อตรวจพบของแตSละ

พ้ืนท่ีกSอนนำเสนอผู<สอบทานและหัวหน<าสำนักงานตรวจสอบภายใน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  การพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
1. เจ&าของผลงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา   
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด;านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด;านการวิจัย 

   þ  ด;านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได;ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู;เพื่อสรุปประเด็นการจัดการความรู;ใน

หนMวยงาน โดยให;แตMละกลุMมงานเสนอหัวข;อ แล;วนำมาคัดเลือก จำนวน 1 หัวข;อ ในการดำเนินการจัดการความรู;

ในหนMวยงาน เพื่อสรุปประเด็น รวบรวมข;อมูล จากกลุMมงาน โดยมีการแลกเปล่ียนเรียน กระบวนการการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ  ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัย กระบวนการ ขั้นตอน เพื่อทบทวน ปรับปรุง สรุป

ขั้นตอน การปฏิบัติงานโดยใช;เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช;กับระบบกระบวนการทำงาน ในรูปแบบการเก็บข;อมูล 

(Input) การประมวลผล (Processing) การเผยแพรM (Output) และมีการจัดเก็บข;อมูล (Storage) เพื ่อให;

สามารถใช;งานได;นอยMางคลMองตัว รวดเร็ว ถูกต;อง และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5.ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปgนหนMวยงานในการสนับสนุนและสMงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล;านนา ด;วยการมีสMวนรMวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย สMงเสริมการบูรณาการวิจัยรMวมกับ

การเรียนการสอน ภายใต;แนวคิดโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสามารถพัฒนางานวิจัยนำไปใช;ประโยชนhได;จริง และ

สนองความต;องการของสถานประกอบการ รวมทั้งเปgนการพัฒนาการเรียนการสอน ด;วย Problem based 

learning (PBL)สMงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมแบบมีสMวนรMวมทุกภาคสMวน  (P-Private, P-Public, P-

Partnership)สMงเสริมการพัฒนางานวิจัยของ มทร.ล;านนา รMวมกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือเพื่อเข;า

รMวมกับ Northern Food Valley ได;เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู;มาเปgนเครื่องมือ

ในการ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู;ภายในหนMวยงาน เพื่อให;

บรรลุเปzาหมายและบังเกิดผลตMอการปฏิบัติงาน ด;านพัฒนาองคhกร ซึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอน แผนผัง 

กระบวนการ การดำเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปgนการบริหารจัดการองคhกรอีกระบบหนึ่งที่มีความ

จำเปgนต;องพัฒนาให;มี ความทันสมัย คลMองตัว จึงจำเปgนต;องนำกระบวนการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช;

ประกอบการทำงาน ซ่ึงประกอบด;วย องคhประกอบ 5 สMวน ได;แกM Hardware Software User  Procedure และ 

Data จึงได;จัดทำโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ ่งได;มีการกำหนดประเด็นเรื ่องการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การทำงานจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู;ในประเด็นดังกลMาว 
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6.แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 
 ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา (RMUTL Research 

Budget  Management System : R-BMS) เปgนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคhเพื่อใช;ในการ

อำนวยความสะดวกในมิติของการบริหารจัดการด;านงบประมาณงานวิจัย โดยมุMงเน;นให;เกิดการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว โปรMงใสM สามารถตรวจสอบข;อมูลและรายงานผลได;ถูกต;องและมีประสิทธิภาพ โดย

เปgนประโยชนhตMอผู;ท่ีเก่ียวข;องในงานวิจัย ในมิติตMางๆ ดังน้ี 

มิตินักวิจัย สามารถทำการบันทึกงานวิจัยที่ได;รับงบประมาณสนับสนุนทั้งงบประมาณภายในและภายนอก

หนMวยงาน , สามารถดำเนินการจัดการคMาใช;จMายที่เกี ่ยวข;องในงานวิจัยโดยแบMงเปgนหมวดหมูMงบประมาณ , 

สามารถดำเนินการอัปโหลดหลักฐานการเบิกจMายงบประมาณงานวิจัยในแตMละหมวดหมูM เพื่อให;ทางเจ;าหน;าท่ี

ผู;ปฏิบัติงานสามารถสามารถตรวจสอบเบื้องต;นกMอนดำเนินการสMงเอกสารการเบิกจMายฉบับจริงเพ่ือลดระยะเวลา

การตรวจสอบและปzองกันการสูญหายของเอกสาร เปgนต;น 

มิติเจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงาน สามารถทำการบันทึกข;อมูลงานวิจัยที่ได;รับการอนุมัติจากแหลMงทุนประเภทตMางๆ 

ประกอบด;วยแหลMงทุนวิจัยภายในหนMวยงาน และแหลMงทุนวิจัยภายนอกหนMวยงานเพื่อใช;เปgนข;อมูลในการจัดทำ

รายงานสรุป สามารถดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจMายตามประเภทหมวดงบประมาณที่ทำการเบิกจMาย 

ดำเนินการสร;างแมMแบบเอกสารที่ใช;ในการเบิกจMายเชMน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ 

เปgนต;น เพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจหลักฐานการเบิกจMาย เพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและ

สรุปข;อมูลแตMละหมวดหมูM  

มิติผู &บริหาร ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา (RMUTL 

Research Budget  Management System : R-BMS) ชMวยสนับสนุนการตัดสินใจของผู;บริหารโดยสนับสนุน

ข;อมูลประกอบการตัดสินใจในรูปแบบของกราฟสรุปผลข;อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบข;อมูลโดยใช;ตัวกรอกในมิติ

ตMางๆ เชMน รายงานผลจำแนกตามข;อมูลหนMวยงานต;นสังกัดของผู;รับทุนวิจัย , รายงานการเบิกจMายงบประมาณใน

แตMละหมวดหมูMตามประเภทการเบิกจMาย และ รายงานเปรียบเทียบข;อมูลทุนวิจัยของประเภทงานวิจัยในแตMละ

รูปแบบ เปgนต;น 

ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา  (RMUTL Research 

Budget  Management System : R-BMS) รองร ับการใช ;งานในร ูปแบบของเว ็บแอปพลิเคช ั ่น (Web 

application) สามารถใช;งานผMานเครื่องคอมพิวเตอรh แทäบเล็ตที่มีการเชื่อมตMอระบบอินเทอรhเน็ต รูปแบบการ

แสดงผลของระบบ การออกแบบเว็บไซตhด;วยแนวคิดใหมM (Responsive Web Design) ที ่จะทำให;เว็บไซตh 

สามารถแสดงผลได;อยMางเหมาะสม บนอุปกรณhที่แตกตMางกัน โดยใช; โค;ดรMวมกัน URL เดียวกัน เพื่อแก;ปãญหา

ด ั งกล M าว  สามารถดำเน ินการแก ; ไข  เพ ิ ่ ม  ลบและบร ิหารจ ัดการข ;อม ู ลต M า งๆ ผ M าน เว ็บ ไซต h ท่ี  

https://rims.rmutl.ac.th/rbms/ 
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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 ผู;ปฏิบัติงาน และผู;ท่ีเก่ียวข;อง มีแนวปฏิบัติในการทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                   

 7.2 ผู;ปฏิบัติงานและผู;ท่ีเก่ียวข;อง นำความรู;มาปรับใช;ในงานเพ่ือความคลMองตัว รวดเร็ว และถูกต;องมาก

ย่ิงข้ึน                                                                                 

7.3 ผู;ปฏิบัติงานและผู;ที่เกี่ยวข;อง ได;รับความรู;เกี่ยวกับระบบบริหารจัดารงบประมาณงานวิจัย และ

นำไปใช;ประโยชนh ทำให;เกิดความรู;ใหมMๆ                                         

7.4 ผู;บริหาร ผู;ปฏิบัติงานและผู;ที่เกี่ยวข;อง ได;แนวการปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินงานและประกอบการ

ตัดสินใจของผู;บริหาร 

8.ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
8.1 ผู;บริหารในหนMวยงานให;ความสำคัญในกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานในแตMละงาน                                                                                                                

 8.2 บุคลากรในแตMละสMวนงาน ได;มีสMวนรMวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู;ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                 

 8.3 ผู;บริหารและบุคลากร ได;มีสMวนรMวมในกระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน                                                                                                                        

 8.4 มีการใช;เทคโนโลยีมาปรับปรุงใช;ในกระบวนการทำงานให;มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต\อไป 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศจะใช;ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเพื่อให;ระบบและมีข้ันตอน

หลายขั้นตอนทำให;การปฏิบัติงานต;องใช;เวลาในแตMละขั้นตอนซึ่งบางครั้งข;อมูลไมMได;บันทึกให;เปgนปãจจุบันที่ต;อง

ดำเนินการปรับปรุง แก;ไข ทำให;การระบบสารสนเทศ มีความไมMสมบูรณh ดังนั ้นเพื ่อให;การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ในหนMวยงาน เปgนไปด;วยความรวดเร็วและถูกต;อง เปgนปãจจุบัน ควรมีการกำหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานและให;ความรู;และให;คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการผิดพลาด และตรวจสอบได; ให;มากข้ึน 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  คู#มือสำหรับผู.ใช.งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุมอิเล็กทรอนิกสJ (CEO Online) 

 
 
1. เจ&าของผลงาน งานประชุมและเลขานุการผู.บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
2. สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา   
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ด.านการผลิตบัณฑิต 
   o  ด.านการวิจัย 
   þ  ด.านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 

คู#มือสำหรับผู.ใช.งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุมอิเล็กทรอนิกสJ (CEO Online) เป̂น
องคJความรู.ที่ถูกกลั่นกรองมาจากการรวบรวมความรู.ที่มีอยู#ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) การสั่งสม
ประสบการณJ และเรียนรู.จากการปฏิบัติงานจริง ถ#ายทอดไปสู#บุคลากร และนำไปสู#การปฏิบัติอย#างเป^นระบบ 
(Explicit Knowledge) โดยผ#านกระบวนการจัดการความรู. เป̂นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาฐานความรู.ในหน#วยงาน สอดคล.องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี
ผลักดันให.มีการจัดการความรู .ท ั ่วทั ้งมหาวิทยาลัย เนื ้อหาของคู #ม ือประกอบด.วยรายละเอียดขั ้นตอน 
การปฏิบัติการจัดทำแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา 
ผ#านระบบอิเล็กทรอนิกสJ แบบฟอรJมการนำเสนอวาระการประชุม การบันทึกรายละเอียดในแบบฟอรJม 
การจัดเตรียมข.อมูลเพื่อนำเข.าระบบ รวมถึงการใช.ระบบสำหรับการสืบค.นรายงานการประชุม มติที่ประชุม 
ซึ่งผู.ปฏิบัติงานหรือผู.ใช.งานระบบควรทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได.จริง เพื่อลดข.อผิดพลาดที่อาจก#อให.เกิด
ปqญหาในการปฏิบัติงานและความเข.าใจท่ีไม#ตรงกัน อันจะส#งผลต#อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. ความเปLนมา (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 

สืบเนื่องจากการที่ได.รับมอบหมายให.รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา พบปqญหาการจัดส#งแบบเสนอวาระการประชุมล#าช.ากว#ากำหนด
ทำให.การจัดทำเล#มระเบียบวาระการประชุมไม#สามารถส#งให.กับคณะกรรมการได.ทันตามกำหนดเวลา และการ
จัดทำเอกสารที่รีบเร#งก#อให.เกิดปqญหาข.อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของการนำเสนอเอกสาร และเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนั้น จึงได.มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการเสนอวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการ
ประชุมผ#านระบบอิเล็กทรอนิกสJ ออกแบบองคJประกอบต#าง ๆ ของแบบฟอรJม และขั้นตอนในการเสนอวาระการ
ประชุม นำข.อมูลไปหารือร#วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอรJถึงความเป^นไปได.ในการนำเสนอรูปแบบออนไลนJ นำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ให.เกิดประโยชนJ เพื่อลดระยะเวลาการจัดส#งเอกสารและประหยัดทรัพยากร
กระดาษ 

ระบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผ#านออนไลนJ ได.พัฒนาระบบและ 
เริ่มใช.จริงเมื่อเดือนมกราคม 2560 ก#อนเปzดใช.ระบบมีการอบรมสร.างความเข.าใจให.กับเจ.าหน.าที่ผู .ที ่ได.รับ
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มอบหมายของหน#วยงานให.นำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม จากการใช.เริ่มแรกเกิดปqญหา
อุปสรรคบ.างเล็กน.อย เนื่องจากผู.ที่ใช.ระบบยังไม#เข.าใจขั้นตอนการใช.ระบบ เมื่อใช.ไประยะหนึ่ง ผู.ปฏิบัติงาน
สามารถใช.ระบบได.อย#างถูกต.อง แต#เนื ่องจากบางหน#วยงานอาจมีการปรับเปลี่ยนผู.ปฏิบัติงานที่ทำหน.าท่ี
รับผิดชอบการนำเสนอเรื่อง ไม#เคยเข.าใช.ระบบ ไม#เข.าใจขั้นตอนในการใช.งานระบบ ทำให.เกิดความล#าช.า ดังน้ัน 
เพื่อเป^นการแก.ปqญหาดังกล#าว จึงเป^นที่มาของการจัดทำคู#มือสำหรับผู.ใช.งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระ
การประช ุมอ ิ เล ็กทรอน ิกส J  (CEO Online) ในค ู #ม ือจะประกอบด .วยรายละเอ ียดเอกสารท ี ่จำเป̂น 
ต.องใช.ในการนำเสนอเร่ือง และข้ันตอนการปฏิบัติ ดังต#อไปน้ี 

 
ส#วนท่ี 1 ข.อมูลเก่ียวกับระเบียบ
วาระการประชุม 
1.  การจัดทำระเบียบวาระการ

ประชุมตามระเบียบว#าด.วย
งานสารบรรณ 

2.  คำจำกัดความท่ีเก่ียวข.อง 
3.  แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเข.า

ระเบียบวาระการประชุม 

ส#วนท่ี 2 การจัดเตรียมข.อมูลและ
ศึกษาเมนูในระบบ CEO Online 
1. การจัดเตรียมข.อมูลนำเข.าระบบ 
2. การขอ ID และ Password 
3. ส#วนประกอบในระบบ CEO 

Online 

ส#วนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. การเข.าระบบ CEO Online 
2. การเสนอเร่ืองเข.าระบบ CEO 

Online 
3. การสืบค.นมติการประชุมใน

ระบบ CEO Online 
4. การจัดการข.อมูลอ.างอิง 

วัตถุประสงคJในการดำเนินการ 
1. เพื ่อให.บุคลากรได.มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู . ให.ข.อเสนอแนะในการจัดทำคู #มือ ส#งเสริมให.ใช. 

การจัดการองคJความรู.เป̂นเคร่ืองมือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน#วยงาน 
3. เพ่ือเป̂นแนวทางให.ผู.ปฏิบัติงานสามารถใช.ระบบได.อย#างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให.การปฏิบัติงานเป̂นมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพ่ือให.เกิดการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ 
เปÇาหมายในการดำเนินการ 
1. บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเสนอวาระการประชุมของ มทร.ล.านนา ทุกหน#วยงาน ได.รับ

ทราบถึงการเผยแพร#คู#มือ 
2. มีคู#มือท่ีเป̂นมาตรฐาน สามารถนำไปใช.ได.ทุกหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย#างน.อย 1 เล#ม 
3. ประหยัดทรัพยากรกระดาษ และงบประมาณในการจัดทำเอกสารได.ไม#น.อยกว#าร.อยละ 80 
4. เผยแพร#คู#มือไปยังหน#วยงานในพ้ืนท่ีต#างจังหวัดของ มทร.ล.านนา 
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ผลท่ีคาดว#าจะได.รับจากการดำเนินการ 

1. เกิดการพัฒนาระบบการการจัดการความรู. และแลกเปลี่ยนเรียนรู.เกี่ยวกับคู#มือร#วมกันของบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

2. ผู.ใช.คู#มือมีความรู. ความเข.าใจการใช.งานจากคู#มือสำหรับผู.ใช.งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระ

การประชุมอิเล็กทรอนิกสJ (CEO Online) 

3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา นำองคJความรู.ไปใช.ในการเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหน#วยงาน 

4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช.เป^นต.นแบบในการพัฒนาและประยุกตJใช.ในการเสนอวาระ 

การประชุมอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู&ท่ีใช&) 

 
 

แผนภาพแสดง Model การจัดการความรู& 
 

 กระบวนการการจัดการความรู .สู #แนวปฏิบัติที ่ดี (Good Practice หรือ Best Practice) เรื ่อง คู #มือ

สำหรับผู.ใช.งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุมอิเล็กทรอนิกสJ (CEO Online) ใช.โมเดลเซกิ (SECI 

Model) เป^นเครื่องมือในการจัดการความรู. โดยการหลอมรวมความรู.ในองคJกรระหว#างความรู.ฝqงลึก (Tacit 

Knowledge) กับความรู.ชัดแจ.ง (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดับความรู.ให.สูงขึ้นอย#าง

ต#อเนื ่องเป^นวัฎจักร เร ิ ่มจากการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู .  (Socialization) การสกัดความรู .ออกจากตัวคน 

(Externalization)  การควบรวมความร ู .  (Combination)  และการผน ึกฝ q งความร ู .  ( Internalization) 

และวนกลับมาเร่ิมต.นทำซ้ำที่กระบวนการแรก เพื่อพัฒนาการจัดการความรู.ให.เป^นงานประจำที่ยั่งยืน โดยมี

รายละเอียดตามแผนภาพแสดง Model ดังน้ี 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรู. 

(Socialization) S : Tacit to Tacit 

 

กระบวนการที่ 1 อธิบายความสัมพันธJ

ทางสังคมในการส#งต#อระหว#างความรู.

ฝ qงล ึก (Tacit knowledge) ด .วยกัน 

เป^นการแบ#งปqนประสบการณJแบบ

เผชิญหน.าระหว#างผู.รู. เช#น การประชุม 

การระดมสมอง ท ี ่ มาจากความรู.  

การเร ียนร ู .  และประสบการณJของ 

แต#ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นท่ี 

แล.วนำมาแบ#งปqน แลกเปลี่ยนเรียนรู.ใน

สภาพแวดล.อมเดียวกัน ท่ีมิใช#เป̂นเพียง

การอ#านหนังสือ คู#มือ หรือตำรา 

1. รวบรวมปqญหา จากการได.รับมอบหมายให.รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน.าที ่จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยได.ประสบปqญหาในการปฏิบัติงาน จึงได.ทำการ

รวบรวมปqญหาจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ ้นกับตนเอง และ

ปqญหาที่เกิดขึ้นจากการที่หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำ

เอกสารเสนอเรื ่องเพ่ือบรรจุเข.าระเบียบวาระการประชุม 

ความล#าช.าในการจัดส#งเอกสาร รายละเอียดประกอบต#าง ๆ 

เพื่อนำเสนอในเอกสารไม#ครบถ.วน การจัดส#งเอกสารไม#ตรง

ตามระยะเวลาที่กำหนดไว. ทำให.ปqญหาการจัดส#งแบบเสนอ

วาระการประชุมล#าช.ากว#ากำหนด ทำให.การจัดทำเล#มระเบียบ

วาระการประชุมไม#สามารถส#งให.กับคณะกรรมการได.ทันตาม

กำหนดเวลา และการจัดทำเอกสารที่รีบเร#งก#อให.เกิดปqญหา

ข.อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของการนำเสนอเอกสาร และ

เอกสารประกอบการประชุม 

 

2. การสกัดความรู.ออกจากตัวคน 

(Externalization) E : Tacit to 

Explicit 

 

กระบวนการที่ 2 อธิบายความสัมพันธJ

ก ับภายนอกในการส #งต #อระหว #าง

ความรู.ฝqงลึก (Tacit knowledge) กับ

ความรู.ชัดแจ.ง (Explicit knowledge) 

อาจเป^นการนำเสนอในเวทีวิชาการ 

หรือบทความตีพิมพJ เป^นการพัฒนา

องคJความรู.ที่ถูกฝqงอยู#ในความรู.ฝqงลึก

ให.สื ่อสารออกไปภายนอก อาจเป̂น

แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสาร 

ที่สนับสนุนให.เกิดการสื่อสารระหว#าง 

ผ ู . เ ร ี ยนร ู . ด . วยก ันท ี ่ เข . า ใจได . ง # าย 

2. ศึกษาแนวคิด จากปqญหาดังกล#าวจึงได.ศึกษาแนวคิดว#าควรนำ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ให.เกิดประโยชนJกับงาน 

3. นำแนวคิดปรึกษาหัวหน.างาน เพื่อให.ข.อคิดเห็น ข.อเสนอแนะ 

ถึงความเป^นไปได.ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช. ซึ่งได.

คำแนะนำให.ทำการออกแบบการใช. และปรึกษากับนักวิชาการ

คอมพิวเตอรJท่ีเป̂นผู.ความเช่ียวชาญในการออกแบบระบบ 

4. ออกแบบการใช.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำต.นแบบ 

มาจากแบบฟอรJมการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 -  ใครเป̂นผู.ใช.ระบบ 

 -  การเข.าถึงระบบจะต.องทำยังไง 

 -  การกำหนดระยะเวลาในการเปzด-ปzด ระบบทำอย#างไร 

 -  รูปแบบของระบบจะประกอบด.วยอะไรบ.าง มีเมนูอะไรที่มี

ความสำคัญและจำเป̂นท่ีจะต.องปรากฏในระบบ 

 -  การแนบเอกสารในระบบ 

 -  การพิมพJเอกสารจากระบบทำได.หรือไม# 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 
ซึ่งความรู.ฝqงลึกจะถูกพัฒนาให.ตกผลึก
และถูกกลั ่นกรอง แล.วนำไปสู #การ
แบ#งปqน เปลี่ยนเป^นฐานความรู.ใหม#ท่ี
ถ ูกนำไปใช .สร .างผลิตภัณฑJใหม#ใน
กระบวนการใหม# 
 

5. นำข.อคิดจากการออกแบบหารือกับโปรแกรมเมอรJ เพื ่อให.
ข.อคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียด และอธิบายถึงเหตุผลท่ีต.องการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช. 

6. โปรแกรมเมอรJจัดทำรูปแบบโปรแกรมสำหรับใช.งาน เพื่อให.ใช.
งานได.อย#างเป^นระบบผ#านสื ่ออิเล็กทรอนิกสJ และจัดทำ
รายละเอียดนำเสนอแก#ผู.ใช.งานระบบ 

7. นำเสนอหน#วยงาน โดยได.จัดทำหนังสือเชิญบุคลากรของ
หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข.าร#วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2559 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 

 
 
8. หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยเริ่มใช.งานระบบ เดือนมกราคม 

2560 เป̂นต.นมา 
9. ในระยะเริ่มแรกเนื่องจากเป^นระบบใหม# ทั้งผู.ดูแลระบบและ

ผู .ใช.งานระบบ เกิดปqญหาในการใช.ระบบ และมีการติดต#อ
ประสานงานแก.ไขปqญหาให.กับทุกหน#วยงานที่แจ.งมายังผู.ดูแล
ระบบ และบางหน#วยงานมีเจ.าหน.าท่ีใหม#ต.องใช.งานระบบ จึงมี
การสอบถามข.อมูล เช#น เข.าใช.ระบบอย#างไร เริ่มจากตรงไหน 
เอกสารอะไรท่ีต.องใช.ประกอบ แนบในระบบอย#างไร เป̂นต.น 

10. ผู.ดูแลระบบรวบรวมข.อมูลปqญหาที่เกิดขึ้น นำมาเรียบเรียง
จัดทำเป^น (ร#าง) คู #ม ือการใช.งานระบบ เพื ่อให.ผู .ใช.งาน 
มีความเข.าใจตรงกัน สามารถใช.งานระบบได.ง#ายขึ้น และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

11. ได.เล#ม (ร#าง) คู #มือสำหรับผู .ใช.งาน (User Manual) ระบบ
เสนอวาระการประชุมอิเล็กทรอนิกสJ (CEO Online) 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 

 
 

3. การควบรวมความรู. 

(Combination) C : Explicit to 

Explicit 

กระบวนการที่ 3 อธิบายความสัมพันธJ

การรวมกันของความรู.ชัดแจ.ง (Explicit 

knowledge) ที่ผ#านการจัดระบบ และ

บูรณาการความรู .ท ี ่ต #างรูปแบบเข.า

ด.วยกัน เช#น นำความรู.ไปสร.างต.นแบบ

ใหม# ไปสร.างสรรคJงานใหม# ได.ความรู.

ใหม# โดยความรู .ช ัดแจ.งได.จากการ

รวบรวมความรู .ภายในหรือภายนอก

องคJกร แล.วนำมารวมกัน ปรับปรุง 

หร ือผ #านกระบวนการท ี ่ทำให . เ กิด

ความรู . ใหม# แล.วความรู . ใหม#จะถูก

เผยแพร#แก#สมาชิกในองคJกร 

 

12. นำเล#ม (ร#าง) คู#มือ เข.าประชุมหารือรับฟqงความคิดเห็น และ

ข.อเสนอแนะของหน#วยงาน (กองกลาง) โดยจัดโครงการ

จัดการเรียนรู. 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ณ ห.องประชุมหิรัญญิการJ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มทร.ล.านนา เชียงใหม# ผู.เข.าร#วมประกอบด.วย ผู.อำนวยการ

กองกลาง เจ.าหน.าที่กองกลาง งานสารบรรณ งานพาหนะ 

งานพิธีการ งานประชุมและเลขานุการผู.บริหาร พร.อมด.วย

งานวินัยและนิติการ 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู.ร#วมกันครั้งนี้ ผู.นำเสนอ (ร#าง) 

คู #มือ ได.แจ.งแก#สมาชิกถึงความเป^นมาและเหตุผลที่จัดทำ 
(ร#าง) คู #มือ และแสดงรายละเอียดภายในเล#ม (ร#าง) คู #มือ 
พร.อมทั้งแจ.งว#ามีการปรับเปล่ียนแบบฟอรJมเสนอวาระการ
ประชุม เพิ่มการเสนอวาระผ#านผู.บริหารที่เกี่ยวข.องให.อนุมัติ
ก#อนการนำเสนอเร่ืองบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
ซ่ึงเดิมไม#เคยมีในแบบฟอรJม 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 

 
 

 
 

13. ได.ข.อสรุปร#วมกันคือ การจัดทำคู#มือควรจะมีรูปภาพประกอบ

ให.ชัดเจน เพิ่มรายละเอียดการเสนอข.อมูลผ#านผู.บริหารท่ี

เก่ียวข.อง 

14. ผู.นำเสนอนำข.อสรุปไปปรับปรุงให.เป^นปqจจุบัน และนำข.อมูล

มาหารือร#วมกันอีกครั ้ง ครั ้งที ่ 2 เมื ่อวันที ่ 11 กรกฎาคม 

2565 ณ ห.องประชุมหิรัญญิการJ ชั ้น 2 อาคารสำนักงาน

อธิการบดี มทร.ล.านนา เชียงใหม# ผู.นำเสนอได.นำเสนอข.อมูล

ท่ีทำการปรับปรุงแล.ว 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การหารือครั ้งที ่ 2 ได.ข.อสรุปว#า หลังจากได.ปรับปรุงให.

สอดคล.องกับเน้ือหาแบบฟอรJมการเสนอวาระการประชุมแล.ว 

ให.จัดส#งให.กับหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่หน#วยงาน

จะได.นำไปใช. และส#งแบบการให.ข.อคิดเห็น ข.อเสนอแนะ 

ไปพร.อมกับ (ร#าง) คู #มือ เพื ่อให.ผู .ใช.งาน แสดงข.อคิดเห็น 

ข.อเสนอแนะ จะได.นำข.อมูลมาปรับปรุงคู#มือให.นำไปใช.ได.

อย#างมีประสิทธิภาพต#อไป 

4. การผนึกฝqงความรู. 

(Internalization) I : Explicit to 

Tacit 

 

กระบวนการท่ี 4 อธิบายความสัมพันธJ

ภายในท่ีมีการส#งต#อความรู.ชัดแจ.ง 

(Explicit knowledge) สู#ความรู.ฝqงลึก 

(Tacit knowledge) แล.วมีการ

นำไปใช.ในระดับบุคคล ครอบคลุม 

การเรียนรู.และลงมือทำ ซ่ึงความรู. 

ชัดแจ.งถูกเปล่ียนเป̂นความรู.ฝqงลึกใน

ระดับบุคคลแล.วกลายเป̂นทรัพยJสิน

ขององคJกร 

15. กองกลางได.จัดส#งเอกสารไปยังหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ทางระบบ E-office พร.อมแนบ (ร#าง) คู#มือสำหรับผู.ใช.งาน 

(User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุมอิเล็กทรอนิกสJ 

(CEO Online) เพื่อให.หน#วยงานนำไปใช.ให.เกิดประโยชนJแก#

การปฏิบัติงาน และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

เจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบ 

16. หลังจากที่ผู.ใช.งานได.ใช.งานระบบ มีข.อเสนอแนะมายังผู.จัดทำ

คู#มือ ผู.จัดทำคู#มือจะทำการประเมินผลการใช.งาน 

17. นำข.อมูลจากการประเมินผล มาปรับปรุงรายละเอียด 

ส#วนประกอบต#าง ๆ ในคู#มือให.สอดคล.องกับการปฏิบัติงาน

จริงต#อไป 

18. คู#มือท่ีจัดทำขึ้น จะนำไปสู#แนวปฏิบัติที่ดี และใช.เป^นต.นแบบ

ในการเสนอวาระการประชุมอื ่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ปqจจุบันหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช.ระบบส#งเอกสาร

วาระการประชุมผ#านสื่ออิเล็กทรอนิกสJ บนเว็บไซตJสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา 
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กระบวนการ การดำเนินงาน 

 
 

 
 

                 

7. ผลสัมฤทธ์ิ (ผลสัมฤทธ์ิด&านตcาง ๆ ได&แกc เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได&รับ การเปLนแบบอยcางท่ีดี
ให&กับหนcวยงานตcาง ๆ ฯลฯ) 

 ผลการดำเนินงานเป^นไปตามเปÇาหมายของหน#วยงาน คือ บุคลากรกองกลาง ที่มาจากหลากหลายงาน 

ได.แลกเปลี่ยนเรียนรู.ให.ข.อเสนอแนะในการจัดทำคู#มือร#วมกัน ผ#านการจัดโครงการจัดการความรู.ของหน#วยงาน 
เป^นการส#งเสริมให.ใช.การจัดการองคJความรู.เป^นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน#วยงาน มีคู#มือการปฏิบัติงานที่เป^นมาตรฐานเดียวกันจำนวน 1 เล#ม 

ที่บุคลากรหน#วยงานในมหาวิทยาลัยนำไปใช. ผู.ใช.คู#มือมีความรู. ความเข.าใจการใช.งานจากคู#มือ สามารถใช.ระบบ
ได.อย#างมีประสิทธิภาพ แก.ปqญหาที ่เกิดจากเจ.าหน.าที ่ใหม#ที ่ไม#เคยใช.งานระบบ แก.ปqญหาความล#าช.า 
ส#งเอกสารไม#ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด แก.ปqญหาข.อผิดพลาดที่เกิดจากการส#งเอกสารประกอบการประชุม 

ไม#ครบถ.วน นอกจากน้ี การนำคู#มือมาใช.ยังก#อให.เกิดประโยชนJด.านการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และ
งบประมาณในการจัดทำเอกสารได.ไม#น.อยกว#าร.อยละ 80 เพราะไม#ต.องจัดส#งเอกสารฉบับจริง ผู.ใช.งานระบบทำ
การสแกนไฟลJเอกสารแนบในระบบให.ครบถ.วน และเก็บฉบับจริงไว.เป^นเอกสารอ.างอิง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใช.จัดทำคู#มือ สามารถเป^นต.นแบบในการพัฒนาและประยุกตJใช.ในการเสนอวาระการประชุมอื่น ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
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8. ปMจจัยความสำเร็จ (สรุปเปLนข&อๆ) 
 ผู.มีส#วนสำคัญในความสำเร็จในคร้ังน้ีประกอบด.วย 

1. ผู.บริหารระดับสูง ส#งเสริมนโยบายให.มีการจัดการความรู.ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนนโยบายสู#
หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวบรวมความรู.ที่มีอยู#ในมหาวิทยาลัย ถ#ายทอดไปสู#บุคลากร และนำไปสู#การ
ปฏิบัติอย#างเป̂นระบบ เป̂นแนวปฏิบัติให.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู.และถ#ายทอดความรู.ของหน#วยงาน โดยมีคำส่ัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา ท่ี 215/2565 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธJ 2565 เร่ือง แต#งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตรJบริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู.ในองคJกร โดยมีอธิการบดีเป^นประธานกรรมการ 
แจ.งเวียนไปยังทุกหน#วยงาน และเผยแพร#บนเว็บไซตJของสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน 
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/02/20220224095111_94054.pdf 

2. สำนักงานอธิการบดี โดยผู.อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป^นผู.ถ#ายทอดนโยบาย Knowledge 
Management (KM) สู#หน#วยงานภายใต.สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองกลาง เป^นหน#วยงานหนึ่งที่ได.รับการ
ถ#ายทอดนโยบาย และความรู.ท่ีมีอยู#ในหน#วยงานมาจัดการองคJความรู. เพ่ือให.เกิดการพัฒนาและมีความย่ังยืน  

3. กองกลาง โดยผู.อำนวยการกองกลาง นำนโยบายมาถ#ายทอดสู#การปฏิบัติ ดำเนินการจัดกรรม
โครงการการจัดการความรู.ของหน#วยงาน ผ#านการแลกเปลี่ยนประสบการณJของแต#ละงานภายในกองกลาง 
นำข.อคิดเห็น ข.อเสนอแนะ สรุปเป^นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให.เกิดประโยชนJสุงสุดในการปฏิบัติงาน มีคู#มือท่ี
เป^นมาตรฐานนำไปใช.ได.กับทุกหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู.มีส#วนสำคัญคือนักวิชาการคอมพิวเตอรJ ท่ี
สนับสนุนให.เกิดระบบการใช.งาน ดูแลแก.ไขปรับปรุงข.อมูลตามความต.องการของผู.ใช. และให.คำปรึกษาแก#
ผู.ใช.งาน 

4. ผู.จัดทำคู#มือ มีความตั้งใจอย#างยิ่งในการแก.ปqญหาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช. กลั่นกรอง
ความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติจัดทำเป^นคู#มือ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ศึกษาเรียนรู.จากการ
ปฏิบัติงาน นำความรู .มาแลกเปลี ่ยนประสบการณJกับเพื ่อนร#วมงาน ประสานงานกับหน#วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอรJ หัวหน.างาน และเจ.าหน.าที่ผู.ใช.ระบบ เพื่อนำข.อมูลปqญหาที่เกิดขึ้นมา
ปรับปรุงคู#มือให.สามารถนำไปใช.ในการปฏิบัติงานได.อย#างมีประสิทธิภาพ 

5. มหาวิทยาลัยได.มอบหมายให.สถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู#ชุมชน เป^นผู.รับผิดชอบการดำเนินงานใน
การบริหารจัดการองคJความรู.ของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันถ#ายทอดเทคโนโลยีสู #ชุมชน ได.เผยแพร#กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินงานผ#านหนังสือแจ.งเวียน เผยแพร#บนเว็บไซตJ ประสานงานจัดการประชุมรายงาน
ความก.าวหน.าต#อคณะกรรมการของแต#ละหน#วยงาน ให.คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู.โดยเชิญผู.ทรงคุณวุฒิมาเป^นที่ปรึกษาให.คำแนะนำ กระตุ.นให.เกิดการพัฒนากระบวนการ KM ภายใน
มหาวิทยาลัยอย#างต#อเน่ือง 

การบริหารจัดการองคJความรู.ของมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองคJกร ประสบความสำเร็จได.จากการสนับสนุน
ส#งเสริมของผู.บริหารระดับสูง ผู.บริหารทุกหน#วยงาน รวมถึงบุคลากรที่ให.ความร#วมมือเป^นอย#างดี ทำให.องคJกรมี
องคJความรู.ท่ีมีการพัฒนาอย#างต#อเน่ืองและย่ังยืน 
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 9. ปMญหาอุปสรรคและข&อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตcอไป 

 จากระยะเวลาตั้งแต#เร่ิมใช.ระบบจนถึงปqจจุบัน ระบบ CEO Online มีเสถียรภาพ ปqญหาที่เกิดข้ึน 

จะพบได.จากการที่มีผู.ปฏิบัติงานใหม#ที่ได.รับผิดชอบในการนำเสนอวาระการประชุม ซึ่งสามารถแก.ไขได.โดย

แนะนำการใช.งานระบบ และแจ.งถึงการเผยแพร#คู#มือสามารถนำไปศึกษาด.วยตนเอง ผู.จัดทำคู#มือยังต.องการ

ข.อมูลจากผู.ใช.จากพื้นที่ แนวทางในการพัฒนาต#อไปคือ การเปzด-ปzดระบบอัตโนมัติโดยไม#ต.องใช.คนควบคุม การ

กรอกข.อมูลเสนอวาระลงในระบบ สามารถจัดพิมพJออกจากระบบได. ทั ้งนี ้ จะต.องปรึกษากับนักวิชาการ

คอมพิวเตอรJ ผู.มีความเชี่ยวชาญการทำโปรแกรมระบบ ถึงความเป^นไปได.และสามารถตอบสนองความต.องการ

ของผู.ใช.ได.อย#างมีประสิทธิภาพ 
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัตกิารเบิกค/าใช2จ/ายในการจัดฝ7กอบรม การจัดงาน  

และการประชุมระหว/างประเทศ 
 
 

1. เจ&าของผลงาน นางสาวสุปราณี ฟ-งเย็น ,นางนงค3เยาว3 บัวทอง,นางผุสชา กาตะโล, 
    นางสาวธิดาพร ขอนปง และนางสาวณิชกานต3 ธาตุอินทร3จันทร3 
2. สังกัด กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลHานนา  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ o  ดHานการผลิตบัณฑิต 
   o  ดHานการวิจัย 
   þ  ดHานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู& (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสำเร็จ) 
  การจัดการความรู H เร ื ่องแนวปฏิบัต ิการเบิกคPาใชHจ PายในการจัดฝSกอบรม การจัดงาน  
และการประชุมระหวPางประเทศ  เปUนการนำความรู Hจากการปฏิบัติงานและประสบการณ3จริงมารวบรวม 
ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขHอมูลตPาง ๆ ที่เกี ่ยวขHองมาเรียบเรียง ถPายทอดไวHในคูPมือ เพื่อใหH
บุคลากรกองคลังและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลHานนา ไดHศึกษาพัฒนาความรูH  
และใชHเปUนคูPมือในการปฏิบัติงานไดHอยPางถูกตHอง และเปUนมาตรฐานเดียวกัน ซึ ่งสPงผลใหHการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
5.ความเปLนมา  (ปMญหา วัตถุประสงคQ เปRาหมาย) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลHานนา มีเป`าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูP
องค3กรแหPงการเรียนรูH โดยมีนโยบายที่ผลักดันใหHมีการจัดการความรูHทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน3และ
ยุทธศาสตร3ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรูHที่มีอยูPในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถPายทอดไปสูP
บุคลากรและนำไปปฏิบัติอยPางเปUนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปUนแนวปฏิบัติใหHเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูHและถPายทอดความรูHภายในหนPวยงาน เปUนการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจาก
การจัดการความรูHชองหนPวยงาน เพื่อใหHบุคลากรไดHตระหนัก และเขHาใจถึงความสำคัญและประโยชน3ของการ
จัดการความรูHมากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูH เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรูHกับผูHเชี่ยวชาญ และ
ระหวPางหนPวยงานตลอดจนสามารถนำความรูHที่ไดHรับไปจัดการความรูHในหนPวยงานไดHอยPางเปUนรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชHเปUนเครื ่องมือในการพัฒนางาน เพิ ่มประสิทธิภาพใหHมี
ค ว ามก H า วหน H า  นำพามหาว ิ ทยาล ั ย ไปส ู P อ งค 3 ก รแห P ง ก า ร เ ร ี ยนร ู H ต P อ ไป  ซ ึ ่ ง มหาว ิ ทยาล ั ยฯ  
ไดHเล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรูHมาเปUนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูHภายในหนPวยงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน 
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 5.1 วัตถุประสงค์ 
  5.1.1 เพื่อให้ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศทราบถึง
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาเบิกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด 
  5.1.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้จัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  5.1.3 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ป้องกันข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

 6.1 ความหมายของการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

  “การฝึกอบรม” หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  “การดูงาน” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งกำหนดไว้
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงาน 
ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศและความหมายรวมถึงโครงการหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 
  “การจัดงาน” หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ 
  “การประชุมระหว่างประเทศ” หมายถึง การประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศ
ไทย โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึน้ไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 
  “ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 
 6.2 ประเภทการจัดฝึกอบรม มี 3 ประเภท  
  6.2.1  ประเภท ก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ ่งหนึ ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ดำรงตำแหน่ง
ประเภท  
                 ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
   วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ, ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ 
   อำนวยการ : สูง, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย, คณบดี 
   บริหาร : ต้น, สูง, อธิการบดี, รองอธิการบดี  
  6.2.2 ประเภท ข  ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ ่งหนึ ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ดำรงตำแหน่ง
ประเภท 
   ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, อาวุโส 
   วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ 
   อำนวยการ : ต้น, ผู้อำนวยการกอง 
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  6.2.3 บุคคลภายนอก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
 6.3 บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  6.3.1 ประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
  6.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
  6.3.3 วิทยากร 
  6.3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  6.3.5 ผู้สังเกตการณ์ 
  การเทียบตำแหน่งของบุคคลตามข้อ 4.2.1  - 4.2.3 และ 4.2.5 ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้เทียบตำแหน่ง ดังนี้ 
      -บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตำแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากราชการหรือออกจากงาน  
      -บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตำแหน่งไว้แล้ว 
    -วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง วิทยากรใน
การฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้เทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 
  การเทียบตำแหน่งของผู้เข้ารับการอบรม ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จา่ย 
ให้เทียบตำแหน่ง ดังนี้ 
     -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของ
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้เทียบตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 
 
 6.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน 
   6.4.1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
   6.4.2 ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  6.4.1 ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม เบิกได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
   (2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
   (3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
   (4) ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 
   (5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ 
   (6) ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   (7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
   (8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
   (9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
   (11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
   (12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
   (13) ค่าอาหาร  
   (14) ค่าเช่าที่พัก 
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   (15) ค่ายานพาหนะ 
 หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1)-(9) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด 
       2. ค่าใช้จ่ายตามข้อ (10)-(15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบ 
       3. รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก 

รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

(2) ค ่าใช ้จ ่ายในพ ิธ ี เป ิด -ป ิด การ
ฝึกอบรม 
(3)  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
(4) ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 
และสิ่งพิมพ์ 
(6) ค่าหนังส ือสำหร ับผ ู ้ เข ้าร ับการ

ฝึกอบรม 
(7) ค ่ า เช ่ า อุปกรณ ์ต ่ า งๆ  ในการ

ฝึกอบรม 
  

เบิกตามจ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด 
โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
*กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท ให้ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่

พัสดุ ดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างไปก่อนและขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการ 

ตามหนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบขอซื้อขอจ้าง,ใบสั่งซื้อ/จ้าง,ใบส่งของ, 
ใบตรวจรับ,ใบตั้งหนี้/ กรณี ว.119 ใช้บันทึกรายงานขอความเห็นชอบและ

ใบเสร็จรับเงิน 
รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

(8) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เบิกตามจ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด 
เช่นค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ ของโรงแรมหรือสถานที่จัดฝึกอบรม 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
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(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

เบิกตามจ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้  
 

ประเภท สถานที่ราชการ 
(บาท:คน:ม้ือ) 

สถานที่เอกชน 
(บาท:คน:ม้ือ) 

ก 35 50 

ข 35 50 

บุคคลภายนอก มทร.ล้านนา 
35 

นอกที่ตั้ง มทร. 
25 

 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/ใบสำคัญรับเงิน 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ ่งที ่ใช ้บรรจุ

เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
 

 

- ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกได้

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น 

- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกได้เท่าที่จริงจ่าย แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
  โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    *กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท ให้ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย/เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนและขอความ

เห็นชอบภายใน 5 วันทำการ ตามหนังสือที่ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119  
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบขอซื้อขอจ้าง,ใบสั่งซื้อ/จ้าง,ใบส่งของ, 
ใบตรวจรับ,ใบตั้งหนี้/ กรณี ว.119 ใช้บันทึกรายงานขอความเห็นชอบและ

ใบเสร็จรับเงิน 

 รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 

510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
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(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนด ดังนี้ 
อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 

ประเภท ว ิ ท ย า ก ร เ ป็ น
บุคลากรของรัฐ* 

ว ิทยากรไม ่ เป็น
บุคลากรของรัฐ 

ก 800 บาท/ชม. 1,600 บาท/ชม. 

ข 600 บาท/ชม. 1,200 บาท/ชม. 

บุคคลภายนอก 600 บาท/ชม. 1,200 บาท/ชม. 

กรณีวิทยากรเป็นบุคลากร มทร.ล้านนา 
เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท/ชม. 

*วิทยากรที ่เป็นบุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุกประเภทรวมทั้ง

พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณ

วิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน 
- ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็น

คณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ดำเนินรายการ

อภิปรายหรือสัมมนาท่ีทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 
- ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 

แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ใน

โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้

จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
- ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น

ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจำนวนที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

- การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม 
โดยไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการ
ฝ ึกอบรมต้องมีการกำหนดเวลาการฝ ึกอบรมไม่น ้อยกว ่าห ้าส ิบนาที  
*กรณีกำหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที 
ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
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รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 หมายเหตุ  
-กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
พิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะ
ให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่กำหนดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
-ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทนตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารให้งดเบิกค่าวิทยากรภายใน 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร,ตาราง

ฝึกอบรมแสดง วัน เวลา รายละเอียดหลักสูตรและชื่อวิทยากร,หนังสือเชิญ

วิทยากร,หนังสือตอบรับวิทยากร,ประวัติวิทยากรพอสังเขป 1 แผ่น,สำเนา 
ใบโอนเงินค่าวิทยากร(กรณีจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์)  

รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

(13) ค่าอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร

ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด ดังนี้ 
ประเภท สถานที่ราชการ 

(บาท:คน:มื้อ) 
สถานที่เอกชน 
(บาท:คน:มื้อ) 

ประเภท ก 
-อาหารกลางวัน 
-อาหารเย็น 

 
100 
120 

 
250 
300 

ประเภท ข  
-อาหารกลางวัน 
-อาหารเย็น 

 
100 
120 

 
250 
300 

บุคคลภายนอก 
-อาหารกลางวัน 
-อาหารเย็น 

มทร.ล้านนา 
100 
120 

นอกที่ตั้ง 
80 
100 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/ใบสำคัญรับเงิน 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง/ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
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รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 
รหัสบัญชแียกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

(14) ค่าเช่าที่พัก 
 

โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่ พัก ให้

เบิกจ่ายค่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด ดังนี้ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราดังนี้ 

ประเภท 
เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เขตต่างจังหวัด 

พักเด่ียว 
(บาท:ห้อง) 

พักคู่ 
(บาท:ห้อง) 

พักเด่ียว 
(บาท:ห้อง) 

พักคู่ 
(บาท:ห้อง) 

ก 2,400 2,600 2,400 2,600 
ข 1,200 1,500 1,000 1,200 

บุคคลภายนอก 1,200 1,500 1,000 1,200 
 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราดังนี้ 

ประเภท 

ประเทศ ก. 
(บาท:วัน:ห้อง) 

ประเทศ ข 
(บาท:วัน:ห้อง) 

ประเทศ ค 
(บาท:วัน:ห้อง) 

พักเด่ียว พักคู่ พักเด่ียว 
 

พักคู่ พักเด่ียว พักคู่ 

ก 8,000 11,200 5,600 7,800 3,600 5,000 

ข 6,000 8,400 4,000 5,600 2,400 3,400 
บุคคล 

ภายนอก 
6,000 8,400 4,000 5,600 2,400 3,400 
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หลักเกณฑ์ 
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมประเภท ข และการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั ้งแต่สองขึ ้นไปโดยให้พักห้องคู่   
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ อาจ

จัดให้พักห้องคนเดียวได้ 
         ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และ

ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้  

รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส ลงมา ให้พักรวมกันตั้งแต่สองขึ้นไปโดยให้พักห้องคู ่เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ อาจจัดให้พัก
ห้องคนเดียวได้ หากตำแหน่งและระดับสูงกว่าที่กล่าวข้างต้นให้พักคนเดียวก็ได้ 
     

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย:  
-ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมพร้อมใบแจ้งรายการของโรงแรม 

(FOLIO)/ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจำหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีเป็นโฮมสเตย์หรือไม่มีใบเสร็จให้ใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อม

สำเนาบัตรประชาชน 
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบ ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. ระบุรายละเอียดการเข้าพัก ได้แก่ วันที่เข้า-ออก อัตราต่อห้อง/วัน 

จำนวนห้อง รายชื่อผู้เข้าพัก 
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 

รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
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(15) ค่าพาหนะเดินทาง การจัดการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ 
ค่ายานพาหนะ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืม

ยานพาหนะจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน,ใบขออนุญาตใช้รถ/

หนังสือขออนุเคราะห์รถราชการ 
 

2) กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดตามระดับ

ของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการ ดังนี้ 
   2.1) การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดตามสิทธิตำแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ

เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 
  2.2) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดตามสิทธิตำแหน่งประเภททั่วไประดับ

ชำนาญงาน  

รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

   2.3) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดตามสิทธิตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย:  
-ค่าเช่ารถให้จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบขอซื้อขอจ้าง,

ใบสั่งซื้อ/จ้าง,ใบส่งของ,ใบตรวจรับ,ใบตั้งหนี้/กรณี ว.119 ใช้บันทึกรายงาน

ขอความเห็นชอบและใบเสร็จรับเงิน 

 -ค่าน้ำมันรถเช่า :ใบเสร็จค่าน้ำมัน, สำเนาใบสั่งจ้าง 

-กรณีใช้ยานพาหนะประจำทาง :ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

-กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดฝึกอบรม จะเบิกจ่ายค่า
พาหนะรับจ้างไป-กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ ให้ใช้
แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 
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กรณีหน่วยงานที ่จ ัดฝึกอบรมไม่จัด
อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด 
หรือจัดให้บางส่วน 

- กรณีหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ 
ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย  ยกเว้นผู้เข้ารับการ
อบรมหรือผู้สังเกตการณ์เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยอัตราค่าเช่าที่
พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบนี้ 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: -ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,
ใบเสร็จค่าท่ีพัก,ใบรับรองแทนใบเสร็จ(บก111), ใบรับรองระยะทางค่าชดเชย
พาหนะส่วนบุคคล,ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 
 

รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
 

 - การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
ไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วน
ราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่มิใช่บุคลากร
ของรัฐ ดังนี้ 

ค่าอาหาร  
  -จัดอาหารให้ 2 มื้อ จ่ายไม่เกินคนละ 80 บาท/วัน 
  -จัดอาหารให้ 1 มื้อ จ่ายไม่เกินคนละ 160 บาท/วัน 
  -ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3  มื้อ จ่ายไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 

      ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท/วัน 
      ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
 

รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

*กรณีเป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามพระราชกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบนี้ 
รหัสบัญชีแยกประเภท.-  

510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
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การจ้างจัดฝึกอบรม การจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ให้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  
-ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ  โดยกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ตามระเบียบนี้ 
 

รหัสบัญชีแยกประเภท.-  
510201019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 
510202019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 

510203019901 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

การจ ัดการฝ ึกอบรมที ่ ได ้ร ับความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น 

โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับ

ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานอื่น ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ส่วนกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

สมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้

ในระเบียบนี้ 
 

กรณีหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมหรือ
จัดงาน 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ให้เรียงลำดับ 
ดังนี้ 

1. แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร, หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือตอบรับ-

วิทยากร, ประวัติวิทยากรพอสังเขป 
4. ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าที่พัก โดยระบุชื่อผู้เข้าพัก 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111) 

สำหรับค่ารถโดยสาร ค่ารถไฟ ค่าพาหนะรับจ้าง  
6. ใบรับรองระยะทางและใบวัดระยะทาง สำหรับเบิกค่าชดเชยพาหนะ

ส่วนตัว 
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รายการที่เบิกได้ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 7. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ใบขอใช้รถราชการ 
8. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิเบิก  ตามข้อ 4.2 
9. รูปภาพบรรยากาศในการจัดโครงการโดยรวมและภาพวิทยากร 

ประมาณ 3-4 ภาพ 
10.  ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม เป็นรายวัน 
11. หนังสืออนุมัติโครงการ และขออนุมัติการเดินทางไปราชการพร้อม 
    ตารางการฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร * 
12. ใบจองงบประมาณ ERP* 
13. ใบรายงานการขอยืมเงิน ERP*  

*กรณียืมเงินจะส่งพร้อมเอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยืมเงิน ไม่ต้องแนบ
ตอนส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมอีก 
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 6.5 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน 
  6.5.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการโดยระบุเหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ วันเวลา
และสถานที่จัดโครงการ  จำนวนเงิน  ผู้รับผิดชอบโครงการ(ผู้ยืมเงิน) แนบโครงการ (ง.9 ระบุรายละเอียด
หลักสูตร) ผ่านตามสายงานและกองคลัง/กองนโยบายและแผน/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ/
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ และ ต้องได้รับการอนุมัติก่อนวันที่จัดโครงการ
เท่านั้น (กรณีเดินทางไปราชการให้ขออนุมัติพร้อมกัน) 
  6.5.2 จองงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและจัดทำใบยืมเงินในระบบ ERP 
  6.5.3 ยืมเงินทดรองราชการ (หลักฐานแนบคือหนังสืออนุมัติโครงการ) 
  6.5.4 จัดโครงการตามวันเวลาที่ได้รับอนุมัติ  
  6.5.5 ผู้ยืมเงิน/ผู้ทดรองจ่าย จัดทำใบสรุปการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน 
พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน ชดใช้เงินทดรองราชการให้กองคลังภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินยืมจาก 
กองคลัง กรณีมีเงินสดคงเหลือให้ส่งคืนกองคลังทันที 
 6.6 แบบฟอร์มและตัวอย่างหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 
  6.6.1  แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
  6.6.2. แบบใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
  6.63. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 
  6.6.4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
  6.6.5 ใบรับรองระยะทางและใบวัดระยะทาง สำหรับ ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว 
  6.6.6. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมหลักฐานการจ่าย 
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แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ตามที่ข้าพเจ้า...................................................ได้ดำเนินโครงการ
........................................................./เดินทางไปราชการเพ่ือ.......................................................................ณ
..................................................................ระหว่างวันที่................................................  
            บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน..........................
บาท  
 (......) เพ่ือชดใช้เงินยืม เลขที.่................................จำนวน.................บาท คืนเงินสด........................
บาท  
 (.....) เพ่ือจ่ายให้.นาย/นาง/นางสาว...............................................................ซึ่งได้สำรองเงินจ่ายไป
ก่อน 
ตามรายการและหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ……………………….. บาท 
2. ค่าอาหาร      ……………………….. บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร     ……………………….. บาท 
4. ค่าท่ีพัก      ……………………….. บาท 
5. ค่าพาหนะ(ค่าพาหนะ+ค่าน้ำมัน)   ……………………….. บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    ……………………….. บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น      ……………………….. บาท 

                                               รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น           .............................  บาท 
 
 

ลงชื่อ......................................... 
           (.........................................) 

 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................เบอร์โทร....................................................... .......
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ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
โครงการ/กิจกรรม ............................................................. 

วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ......................ตั้งแต่เวลา .................ถงึเวลา
....................... 

              สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม..................................................................................... 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล หน่วยงาน/ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ใบสำคัญรับเงิน 
สำหรับวิทยากร 

 
     ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม........................................ ...................................................................................... 
     โครงการ/หลักสูตร............................................................................ ................................................................. 
 

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............. 
 

               ข้าพเจ้า.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ....หมู่ที่............................. ....... 
     ถนน...............................................................................ตำบล/แขวง........................................................................ 
     อำเภอ/เขต....................................................................จงัหวดั................................................................................. 
     ได้รับเงินจาก.....................................................................................ดังรายการต่อไปนี้                                                                                    
   

รายการ  จำนวนเงิน  

- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายในหัวข้อ  “......................................................................................  
 …………………............................................................................................ ..................................”      

ในวันที่................เดือน........................................พ.ศ. ......................        
ระหว่างเวลา ............................................ น. จำนวน..................ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ.........................บาท                                                                    เป็นเงิน                                                                                                           
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

บาท      
                         จำนวนเงิน    (......................................................................................................)  

                     (ลงชื่อ)                                           ผู้รับเงิน  
              (                                            )  
              (ลงชื่อ)                                           ผู้จ่ายเงิน  

    (                                           )  

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

365



(ตัวอย่างกรณีจัดอบรมออนไลน์) 
ใบสำคัญรับเงิน  
สำหรับวิทยากร 

 
     ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.............................................................................................................................. 
     โครงการ/หลักสูตร............................................................................ ................................................................. 
 

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............. 
 

               ข้าพเจ้า.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ....หมู่ที่............................. ....... 
     ถนน...............................................................................ตำบล/แขวง.................................. ...................................... 
     อำเภอ/เขต................................................................... .จังหวัด.................................................................................  
     ได้รับเงินจาก.....................................................................................ดังรายการต่อไปนี้                                                                                    
   

รายการ  จำนวนเงิน  

- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายในหัวข้อ  “......................................................................................  
 ………………….............................................................. ................................................................”      

ในวันที่................เดือน........................................พ.ศ. ......................        
ระหว่างเวลา ............................................ น. จำนวน..................ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ.........................บาท                                                                    เป็นเงิน                                                                                                           
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

บาท      
                         จำนวนเงิน    (......................................................................................................)  

                     (ลงชื่อ)    “จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์”       ผู้รบัเงิน  
              (                                            )  
              (ลงชื่อ)                                           ผู้จ่ายเงิน  
                                                                          (                                           ) 
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-ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร พร้อมหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์- 
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-ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร -  

 
 
 

-ตัวอย่างรูปภาพการจัดอบรม- 
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-ตัวอย่างตารางการฝึกอบรม- 
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-ตัวอย่างใบเสร็จเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน- 

 

 
-ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก- 
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ตัวอย่างใบเสร็จค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกรณีออกใบเสร็จไม่เต็มรูปแบบให้แนบสำเนาบัตร
ประชาชนของผู้ค้า 
 
 

 

 

-ตัวอย่างใบลงทะเบียน- 
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 6.7 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  6.7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552,(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555 
  6.7.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่9) พ.ศ.2560  
  6.7.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 

2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ  
  6.7.4 หนังสือที ่ นร 0506/ว.24 ลงวันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื ่องมาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ(มติคณะรัฐมนตรี) 
  6.7.5 หนังสือที ่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที ่ 14 มกราคม 2556  เรื ่องมาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ 
  6.7.6 หนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม  2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติ

ในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ

การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
  6.7.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายใน

การปฏิบัติราชการ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
  6.7.9ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม

เงิน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 
  6.7.10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง งดเบิกจ่ายค่าสมนาคุณของผู้ดำรง

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 
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7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
 จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกองคลังมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ การเสนอแนะความ
คิดเห็นและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้น กองคลังได้แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน  
และการประชุมระหว่างประเทศ จำนวน 1 เรื่อง  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และสิทธิ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด ช่ว ยลด
และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย กองคลังได้จัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ “การเบิกค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมและการจัดงาน” ลงบนเว็บไซต์กองคลังพร้อมจัดประชุมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในกองคลัง  
เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
 บุคลากรกองคลัง จำนวน 27 คน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับรู้อยู่ในระดับดี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

วิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ 
 2. ขออนุมัติโครงการ 
 3. ติดต่อประสานงานในด้านการเชิญเข้าร่วมการอบรม จัดทำสื่อเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในการ
อบรม 
 4. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 5. สรุปผลการดำเนินโครงการ และสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของรูปแบบและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรม พร้อมรูปภาพกิจกรรม  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุม 

  

5 4 3 2 1

เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 18 7 0 2 0 27 4.52       -         มากท่ีสุด

เน้ือหาสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีท่านด าเนินการอยู่ 16 6 4 1 27 4.37       -         มาก

ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจาการประชุมการจัดการความรู้ 19 6 2 27 4.63       -         มากท่ีสุด

ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การประชุมการจัดการความรู้ 8 7 10 2 27 3.78       -         มาก

ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเพียงใด 12 13 2 27 4.37       -         มาก

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 15 10 2 27 4.48       -         มาก

ความครบถ้วนของเน้ือหาในการประชุมการจัดการความรู้ 16 9 2 27 4.52       -         มากท่ีสุด

ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การประชุมการจัดการความรู้ 18 7 2 27 4.59       -         มากท่ีสุด

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 13 12 2 27 4.41       -         มาก

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 16 8 3 27 4.48       -         มาก

สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 13 11 3 27 4.37       -         มาก

มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 14 11 2 27 4.44       -         มาก

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 9 9 8 1 27 3.96       -         มาก

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 9 9 8 1 27 3.96       -         มาก

อาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ มีความเหมาะสม 9 9 8 1 27 3.96       -         มาก

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 12 9 6 27 4.22       -         มาก

ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 16 7 4 27 4.44       -         มาก

เกณฑ์การประเมิน

ด้านเน้ือหาการประชุม 

ความรู้/ความเข้าใจในการประชุมการจัดการความรู้ [ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การประชุมการจัดการความรู้]

ด้านการน าความรู้ไปใช้  

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร  

รายการ
ระดับความพึงพอใจ N ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
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8.ปัจจัยความสำเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 

 8.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
 8.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 8.3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 8.4  ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่นำประสบการณ์การทำงานพัฒนาปรับปรุงระบบการ 
 
9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 -  
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บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการประสานงานและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการบริหารจัดการสำนักงาน”  
 

1. เจาของผลงาน บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 6 จังหวัด  

2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ  £ ดานการผลิตบัณฑิต 
      £ ดานการวิจัย 
                 R ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความสำเร็จ) 
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ทั ้ง 6 จังหวัด ไดนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยติดตอส่ือสาร นำเสนอ

ขอมูลขาวสาร และใหบริการตาง ๆ ผานแพลตฟอรมที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฯ และผูใหบริการอื่น ๆ ไดแก 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, E-mail, Line, Facebook, Microsoft Teams, File Share เปนตน ทำให

เกิดความรวดเร็วการติดตอสื่อสาร ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน สามารถติดตอกันสื่อสารกันไดอยางงายดาย ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร กาวสูการบริหารจัดการสำนักงานยุคดิจิทัลมากขึ้น 
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ตองการบริหารงาน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government) อีกดวย  
  

5. ความเปนมา (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 
ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น อันสงผลกระทบตอ

องคกรทั้งในทางตรงและทางออมอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนสถานการณโรคระบาดหรือสถานการณอื่น

ที่ไมสามารถควบคุมได โดยเนนใหการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขามามีบทบาทในการบริหาร

จัดการสำนักงานจึงจำเปนอยางยิ่งสำหรับการบริหารจัดการองคกรยุคใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร

และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน 
หนวยงานในความรับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ทั้ง 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, 

เชียงราย, ลำปาง, นาน, ตาก และพิษณุโลก ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงาน ซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของแตละจังหวัดจะแตกตาง

กันตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ จึงไดกำหนดประเด็นความรูที่จำเปน เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการ
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ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน” เพื่อรวบรวมแนวทางและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการใหบริการดานตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและ  
ศิลปศาสตร อันจะนำไปสูพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรูที่ใช) 

 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ไดนำเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือการประสานงานและบริหาร

จัดการสำนักงาน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลัก ๆ ดังนี้ 
1. การรับขอมูลขาวสาร 

x รับหนังสือราชการและขอมูลขาวสารอื ่น ๆ จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และ

หนวยงานภายนอก ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
รับขอมูลขาวสารจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย 
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-office) ที ่สร างและพัฒนาระบบโดยสำนักงาน 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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2) แพลตฟอรมของผูใหบริการอื่น ๆ ไดแก  
- E-mail สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ E-mail ของหนวยงาน 
- Line สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ Line กลุมที ่สรางขึ ้นเพื ่อกำกับ ติดตาม และ

ประสานงาน ของแตละกลุมงาน 
- Messenger สวนตัวของบุคลกร และ/หรือ Messenger กลุมที ่สรางขึ ้นเพ ื ่อกำกับ 

ติดตาม และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 
 

x การจัดการไฟลหนังสือราชการ เอกสาร หรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ  
1) บันทึกการรับหนังสือ กรณีที่รับหนังสือราชการ เปนไฟลเอกสารซึ่งสวนใหญจะมาใน

รูปแบบไฟล PDF จะบันทึกการรับหนังสือโดยใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันที่สามารถ

จัดการกับไฟล PDF ไดแก 
- โปรแกรม Adobe Acrobat DC ซึ่งมีฟเจอรในการจัดการไฟล PDF ไดหลากหลาย

รูปแบบ เชน แปลงไฟล, แกไข, เพิ่มรูปภาพ/ขอความ, เซ็นเอกสาร รวมทั้งแปลไฟล

นามสกุลตาง ๆ ใหเปน PDF หรือแมแตรวมไฟล PDF เปนฉบับเดียวได หาก

ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถใชงานไดโดยไมมีขอจำกัด 

 
 

- Application GoodNotes สามารถจัดการไฟล PDF ไดหลากหลายเชนเดียวกับ

โปรแกรม Adobe Acrobat DC 
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2) การจัดการไฟลเอกสารขอมูลอ่ืน ๆ  
สำหรับการเตรียมไฟลขอมูลหรือสื่อการนำเสนอตาง ๆ จะใชเว็บไซต/แอปพลิเคชัน  

Canva ซึ่งสามารถสรางรูปภาพหรือวีดีโอที่สวยงามไดอยางรวดเร็ว แมจะไมมีพื้นฐาน

ดานกราฟกหรือวิดีโอก็สามารถเริ่มตนใชงานไดทันที 
 

2. การสื่อสารภายในหนวยงาน 
ทำการสื่อสาร ประชาสัมพันธหนังสือราชการและขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ถึงบุคคลหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

x ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) ทำสงหนังสือราชการ โดยแนบไฟลหนังสือไวใน

ระบบ ผูรับหนังสือดาวนโหลดไฟลจากระบบได 
x E-mail สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ E-mail ของหนวยงาน 
x Line สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ Line กลุมที ่สรางขึ ้นเพื ่อกำกับ ติดตาม และ

ประสานงาน ของแตละกลุมงาน 
x Messenger สวนตัวของบุคลกร และ/หรือ Messenger กลุมที่สรางขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม 

และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 
x Facebook กลุมที ่แตละหนวยงานสรางขึ ้น เพื ่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กำกับ 

ติดตาม และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 
x Google Form ใชในกรณีที่ตองการขอคิดเห็นจากบุคลากรภายในหนวยงาน หรือการทำ

แบบทดสอบความรูกอน-หลังเขารวมโครงการ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
x Google Drive สามารถแชรไฟล และแกไขไฟลรวมกันไดจากอุปกรณหลายประเภท  
x Microsoft Teams สวนใหญจะใชสำหรับการประชุมออนไลน 
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3. การจัดเก็บขอมูลขาวสาร 
ทำการจัดเก็บขอมูลขาวสารในแพลตฟอรมตาง ๆ ดังนี้ 

x ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-office) แนบไฟลเอกสารไว ในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ของแตละหนวยงาน 

 
 

x Microsoft Teams แตละหนวยงานจะสรางกลุมใน Microsoft Teams เพื ่อใชในการ

ติดตอส่ือสาร การประชุมออนไลน ซึ่งจะจัดเก็บไฟลไวในกลุมนั้น ๆ โดยแยกโฟลเดอรตาม

ประเภทของเอกสาร และสมาชิกกลุมสามารถคนหาไฟลไดดวยตนเองทุกเวลา 
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x File Share เปนแหลงจัดเก ็บขอม ูลที ่สามารถเขาถึงได เฉพาะบุคลากรของคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ลำปาง) โดยบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลไดเฉพาะขณะที่

อยูในมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น 

 
 

x Google Drive เปนแหลงเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัย ทำใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นที่

ไหนก็ได  
 

7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ไดแก เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ไดรับ การเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ) 
7.1 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีขอจำกัด

เรื่องสถานที่ (Work from anywhere) สามารถปฏิบัติงานไดแมในขณะที่ไมไดอยูในมหาวิทยาลัยฯ 
7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการทำงาน 

สามารถติดตอส่ือสารและใหบริการขอมูลขาวสารไปยังผูที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
7.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สามารถประหยัดทรัพยากรและงบประมาณที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน 
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8. ปจจัยความสำเร็จ (สรุปเปนขอๆ) 
8.1 มหาวิทยาลัย สงเสริม สนับสนุนใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสำคัญในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการตาง ๆ โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน เชน ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
8.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มีระบบการทำงานที่ความยืดหยุน สงเสริมการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 
8.3 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มีความพรอม

ในการปฏิบัติงานผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป 
1. การดำเนินงานในบางเรื่องยังไมสามารถดำเนินการผานส่ืออิเล็กทรอนิกสไดเต็มรูปแบบ เชน การ

ดำเนินงานดานการเงิน แตการใชเทคโนโลยีเขามาชวยดำเนินการในบางขั้นตอน สามารถลดระยะเวลาในการ

ดำเนินการได 
2. หากหนวยงานมีความพรอมของ Hardware และ Software จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร ู 
องคความรูที่จำเปน เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการบริหารจัดการสำนักงาน”  
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คณะทำงาน 
 

1 ผู$ช&วยศาสตราจารย/เกรียงไกร  ธารพรศรี  ประธานคณะทำงาน 

2 ผู$ช&วยศาสตราจารย/นทีชัย  ผัสดี   รองประธานคณะทำงาน 

3 ผู$ช&วยศาสตราจารย/ศุภชัย  อัครนรากุล  คณะทำงาน 

4 นางรัญชนา     นำอิน   คณะทำงาน 

5 นางสาวอรสา    ธรรมสรางกูร    คณะทำงาน  

6 นางจันทร/เพ็ญ   สุวรรณ/   คณะทำงาน 

7 นางสาวธนพร     ยะสุทธิ   คณะทำงาน 

8 นางสาวแสงจันทร/     วงค/ขัดนนท/  คณะทำงาน   

9 นางสาวณัฐพรรณ   งามสม   คณะทำงาน 

10 นางสาวสวรินทร/   สารสมุทร  คณะทำงาน 

11 นายอนุรัตน/    เทวตา   คณะทำงาน 

12 นายไกรสร    วงษ/ปูV   คณะทำงาน 

13 ผู$ช&วยศาสตราจารย/ปริดา  จ๋ิวปXญญา  คณะทำงาน 

14 นางแคทรียา    พร$อมเพรียง  คณะทำงาน 

15 ผู$ช&วยศาสตราจารย/กฤตาพร  พัชระสุภา  คณะทำงาน 

16 นางอังคณา สุขเกษม   มีเกษ   คณะทำงาน   

17 นางพรลักษณ/    วรัญญาชัยมลล/  คณะทำงาน 

18 นางสาวเชาวลีย/    ใจสุข   คณะทำงาน 

19 ผู$ช&วยศาสตราจารย/พชร  สายปาระ  คณะทำงาน 

20 นายก$องเกียรติ   ธนะมิตร   คณะทำงาน 

21 นางพัชราภรณ/    หงษ/สิบสอง  คณะทำงาน 

22 นายประเสริฐ    ศรีพนม   คณะทำงาน 

23 นางณปภัช     พันธุ/แก$ว  คณะทำงาน 

24 นางสุทินา      พ่ึงทอง   คณะทำงาน 

25 นางศุภัคษา     ศรีวิชัยสำพรรณ/  คณะทำงาน 

26 นางสาวโสภณา   สำราญ    คณะทำงาน 

27 นายนรินทร/    จิวิตัน   คณะทำงาน 

28 นางสาวสุพรรษา   ตาคำมูล   คณะทำงาน 

29 ผู$ช&วยศาสตราจารย/สุวิชช/   ธนะศานวรคุณ  คณะทำงาน 

30 นายณัฐวุฒิ    สังข/ทอง   คณะทำงาน 

31 นางสาวปวีณ/สุดา   บุษยธานินทร/  คณะทำงาน 
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32 นางอุมาพร    เจริญธนากุล  คณะทำงาน 

33 นายนคร    คำกิติ   คณะทำงาน 

34 นางสาวเสาวลักษณ/   พรหมมินทร/  คณะทำงาน 

35 นางสาววรัญญา   กันทะ   คณะทำงาน 

36 นางน้ำฝน    สุทธิกุญชร  คณะทำงาน 

37 ผู$ช&วยศาสตราจารย/ไกรลาศ  ดอนชัย   คณะทำงาน 

38 นางสาวอุไรวรรณ   สายยะนันท/  คณะทำงาน 

39 ผู$ช&วยศาสตราจารย/เยาวนาถ  นรินทร/สรศักด์ิ   คณะทำงาน 

40 นางสาวภาสินี    ศิริประภา  คณะทำงาน 

41 นางรักษ/คณา     กวาวสิบสาม  คณะทำงาน 

42 นางสาวสุพัตรา   เพลิงบุตร  คณะทำงาน 

43 นายจิรพล    ชูโชต   คณะทำงาน 

44 นางสาวโบว/    ถ่ินโพธ์ิวงศ/  คณะทำงาน 

45 นางสาวศศิรดี    พานชาตรี  คณะทำงาน 

46 นายธงชัย    เปefยทา   คณะทำงาน 

47 นางวณิชชา    เฉลิมวรรณ  คณะทำงาน 

48 นายจิรวัฒน/     แก$วรากมุข  คณะทำงาน 

49 นางมาลี     จินดาแก$ว  คณะทำงาน 

50 นางสาวสุคนธ/   วงศ/หาญ   คณะทำงาน 

51 นางสาวชูขวัญ    แสงทอง   คณะทำงาน 

52 นางอำไพ    แสนคำ   คณะทำงาน 

53 ว&าท่ีร$อยตรีเกรียงไกร   ศรีประเสริฐ  คณะทำงาน 

54 นางสาวเสาวลักษณ/   จันทร/พรหม  คณะทำงาน 

55 นางศรัญญา    อินทร/คำเช้ือ  คณะทำงาน 

56 นายพร$อมพงศ/   โสภาวรรณ/  คณะทำงาน   

57 นางสาวอุบลรัตน/   ขัณฑ/แก$ว  คณะทำงาน  

58 นางสาวคัทรียา     ไชยน$อย   คณะทำงาน 

59 นางสาวดวงรัตน/     คำแดง    คณะทำงาน 

60 ว&าท่ีร$อยตรีวรกมล   สันชุมภู    คณะทำงาน 

61 นางนงลักษณ/    วรพจน/พรชัย    คณะทำงาน 

62 นายศิขรินทร/   บุญจ๋ี    คณะทำงาน 

63 นางสาวอโณทัย   วิชัยสืบ   คณะทำงาน 
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64 นายวิทยา    กวีวิทยาภรณ/  คณะทำงาน  

65 นายอาทิตย/     ใจคำฟู   คณะทำงาน   

66 ผู$ช&วยศาสตราจารย/ชัยปฐมพร  ธนพัฒน/ปวงวัน  คณะทำงาน 

67 นายศักด์ินรินทร/   ซาวง้ิว   คณะทำงาน 

68 นางศศิกานต/    เทพภาพ  คณะทำงาน 

69 นายปฐมพงษ/   ชัยวงค/   คณะทำงาน 

70  นายประเสริฐ      อุประทอง  คณะทำงาน  

71 นางจีรพัชร/      วงค/ทา                     คณะทำงาน 

72 นายเอกชัย    ตlะบุญธง  คณะทำงาน 

73 นางสาวศรัญญา   ศรีสัตนา   คณะทำงาน 

74 นางสาวรัชนี    แรงขิง   คณะทำงาน 

75 ว&าท่ีร$อยตรีรัชต/พงษ/   หอชัยรัตน/   เลขานุการคณะทำงาน 

76 นางสาวอารีรัตน/   พิมพ/นวน   ผู$ช&วยเลขานุการคณะทำงาน 

77 นางสาวรัตนาภรณ/   สารภี   ผู$ช&วยเลขานุการคณะทำงาน 
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