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สารอธิการบดีสารอธิการบด ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 
 

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รูสึกเปนเกียรติ
อยางย่ิงที่ไดมีโอกาสเปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนา
เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8 ““การบูรณาการการบูรณาการ
การจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน การจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน (( IInntteeggrraattiioonn  ooff  
KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  CCoommmmuunniittyy  aanndd  AASSEEAANN  
CCoommmmuunniittyy))”” ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558  ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวน้ีจัดข้ึน

เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู 
การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาสูการเปน
สมาชิกประชาคมอาเซียน เผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคมและแนวทางสงเสริม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  
 ในการน้ี ขอขอบคุณเครือขาย 9 ราชมงคล และ 2 สถาบัน รวมถึงผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในทุกๆ 
งาน ทุกๆ หนวยงาน ที่ทําใหการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความรวมมือของเครือขายการจัดการความรู ในการทําใหโครงการประชุมสัมมนา
ในครั้งน้ีประสบความสําเร็จดวยดี 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยรุจา  ทิพยวาร ี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร  
 

เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมท้ังสถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการจัดการความรูสู
ชุมชนและประชาคมอาเซียน” คร้ังท่ี 8 ขึ้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนเจาภาพหลัก ใน
ระหวางวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.สงขลา มีผูเขารวม
โครงการตามกลุมเปาหมายท้ังสิ้นจํานวน 351 คน ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรู มทร.+2 
ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนชุมชน จํานวน 319 คน และบุคคลภายนอกจํานวน 32 คน โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น 
รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดพรอมท้ังบรรยายพิเศษในหัวขอเร่ือง ““ความพรอมของจังหวัดในความพรอมของจังหวัดใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนการเขาสูประชาคมอาเซียน””  

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 1) การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง ““การบูรณาการการจัดการความรูสูการบูรณาการการจัดการความรูสู
ชุมชนและประชาคมอาเซียนชุมชนและประชาคมอาเซียน”” โดยทานอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 2) กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีของ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ““การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียนการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”” มีผลงาน
เขารวมประกวดจํานวน 53 ผลงานจาก 14 สถาบันการศึกษา  3) การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษา 
““นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”” มีผลงานเขารวมประกวดจํานวน 13 ผลงานจาก 5 สถาบันการศึกษา        
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของชุมชน ““ผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนเขมแข็งใหชุมชน” โดยมีตัวแทนชุมชนเขารวมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี 7 หนวยงาน  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของนักศึกษาตางชาติท่ีมาเรียนในสถาบันในหัวขอ ““CCrroossss  CCuullttuurree” ” โดยมีตัวแทนนักศึกษาตางชาติจาก
มหาวิทยาลัยในเครือขายและมหาวิทยาลัยตางประเทศเขารวมแลกเปลี่ยน 9 หนวยงาน  6) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 CoP ประกอบดวย   CCooPP  1 1 การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิต พัฒนาบัณฑิต :: การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ,  CCooPP  2 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค งานวิจัยและงานสรางสรรค :: งานวิจัย
เพ่ือการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน,  CCooPP  3 3 การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ :: การบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชน
เขมแข็ง,  CCooPP  4 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม :: การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียน,  CCooPP  55  การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ :: การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ,  CCooPP  6 6 การการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา :: ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ,,    CCooPP  7 7 การพัฒนานักศึกษา การพัฒนานักศึกษา :: การนํา 
PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา และ 7) นิทรรศการ/การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา  และสง
มอบการเปนเจาภาพคร้ังตอไปใหแก มทร.ลานนา  การแสดงของนักศึกษาชมรมนาฏยรังสรรค คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพิธีเปดและปด 

เงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการโครงการฯ  ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง  
9 แหง แหงละ 150,000 บาท เปนเงิน 1,350,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) และเงิน
คาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการคนละ 1,000 บาท จํานวน 35 คน เปนเงิน  35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาท
ถวน)  รวมท้ังสิน้ 1,385,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรูฯ ในคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนรวมในการประชุมท่ีหลากหลายกลุม หลากหลายกิจกรรม 
ท้ังบุคลากรภายใน/ภายนอกเครือขาย คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/เจาหนาท่ี/ผูผานการประกวดแนว



 

 

ง......  
 

ปฏิบัติท่ีดีจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  จํานวนท้ังสิ้น 351 คน มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 185 คน คิดเปนรอย
ละ 52.71  ซ่ึง มทร.ลานนา และ มทร.ตะวันออก มีผูเขารวมโครงการฯ ตอบแบบประเมินครบ 100% 

โดยผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงรอยละ 57.30  ซ่ึงสวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 
40.54 มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.11 โดยมีสถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.49  รองลงมาเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 28.11  

ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการในภาพรวมระดับมาก   
(푥̅ = 4.08, SD = 0.67) โดยพึงพอใจสูงท่ีสุดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษา
ชาวตางชาติ ““CCrroossss  CCuullttuurree”” ในระดับมาก (푥̅ = 4.13, SD = 0.67) รองลงมาคือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติท่ีดีของชุมชนในระดับมาก (푥̅ = 4.11, SD = 0.72) โดยในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนัก
ปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจสูงท่ีสุดใน CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.17, SD = 0.68) 

ดานความรูท่ีไดรับ ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก (푥̅ = 4.06,  
SD = 0.65)  โดยพึงพอใจสูงท่ีสุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.15, SD = 0.63) รองลงมาคือ CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : 
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนในระดับมาก (푥̅ = 4.14, SD = 0.64) 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษาชาวตางชาติ ““CCrroossss  CCuullttuurree””  ในระดับมาก        
(푥̅ = 4.09, SD = 0.65) 

ดานการนําประโยชนท่ีไดรับไปใช  ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 
(푥̅ = 4.11, SD = 0.68)  โดยพึงพอใจสูงท่ีสุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.19, SD = 0.74) รองลงมาเทากัน 3 กิจกรรมใน
ระดับมาก (푥̅ = 4.17) คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษาชาวตางชาติ  ““CCrroossss  
CCuullttuurree”” (SD = 0.69)  CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (SD = 0.62)  และ CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก (SD = 0.76) 

ผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายฯ พึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการในระดับมาก (푥̅ = 4.04, 
SD = 0.69)  โดยพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็นเร่ืองความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการน้ีในภาพรวมในระดับมาก 
(푥̅ = 4.14, SD = 0.66) รองลงมาคือ ประเด็นเร่ืองการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในระดับมาก (푥̅ = 4.10, 
SD = 0.66) และพึงพอใจในระดับมาก (푥̅ = 4.06) เทากัน 2 ประเด็นเร่ืองคือ ความเหมาะสมของการจัด
แสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” (SD = 0.61)  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
(SD = 0.70) 

จํานวนผูใหขอเสนอแนะ 17 คน  คิดเปนรอยละ 9.19 ของผูตอบแบบประเมิน โดยเสนอแนะในดาน
ความพึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในประเด็นสถานท่ีจัดงาน การตอนรับ การจัดงาน/การแสดง 
และเสนอแนะในดานสิ่งท่ีควรตองปรับปรุง/ปญหาท่ีพบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ในประเด็นการจัด
งาน การจัดแสดงนิทรรศการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทนํา 
 

 
 

เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเริ่มดําเนินการต้ังแต พ.ศ. 2549 
และลงนามความรวมมือ (MOU) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ซึ่งมีวัตถุประสงคเริ่มตนในการ
ต้ังเครือขายคือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากร เพิ่มสมรรถนะการทํางานโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ อันนําไปสูความสําเร็จของ
องคกรและการเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) โดยมีกรอบและแนวทางความ
รวมมือคือ  1) รวมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู การสรางและแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการสรางคลังความรู  2) รวมกันบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบ
ของเครือขาย  3) รวมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันการเผยแพรองคความรูที่มีความ
พรอมในการเผยแพรสูสาธารณะในระบบคลังความรูชุมชนผานเว็บไซต  4) รวมกันรวบรวมฐานขอมูล
ความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขายของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อใช
ประโยชนในดานการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผานเว็บไซต  และ 5) รวมกันประชาสัมพันธ เผยแพร และจัดกิจกรรมเพื่อ
การใชประโยชนจากองคความรู และฐานขอมูลที่ไดจากการดําเนินการ 

ซึ่งตอมาไดใน พ.ศ. 2555 มีสถาบันเครือขายที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพิ่มข้ึนอีก 2 หนวยงาน จึงไดเปลี่ยนช่ือมาเปน ““เครือขายการจัดการความรูเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชราช
มงคล สถาบันการพลศึกษามงคล สถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ((RRMMUUTT  KKMM  ++22))”” โดยฉบับที่ใชในปจจุบันลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนเจาภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรูครั้งแรกเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2550  และครั้งน้ีเปนครั้งที่ 2 สําหรับการเปนเจาภาพจัดประชุมเครือขายฯ  

การจัดโครงการคราวน้ีเปนการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ ครั้งที่ 8  ในหัวขอ 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ดวยแนวความคิดในการสรางความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศน
ได ซึ่งจะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อน
สถาบันใหบรรลุวัตถุประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึน  อันเน่ืองจากการที่ประเทศไทยจะกาว
เขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ดังน้ันสถาบันการศึกษาจึงตองเตรียมการจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปนแขงขันของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค
ดังน้ี  

ความเปนมาความเปนมา  
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1) เพื่อพัฒนาบุคลากรระหวางเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน  

2)  เพื่อเผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคม  
3)  เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู 
โดยมกีิจกรรมตางๆ ประกอบดวย  
1) การบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน  
2) กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  

2.1)  กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การ 
บูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”  

2.2)  กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน”  

3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี  
3.1)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางชาติที่มาเรียนในสถาบัน เรื่อง “Cross Culture”  
3.2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนจากผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความ 

เขมแข็งใหชุมชน  
3.3)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 CoP 

ประกอบดวย    
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ    
CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน  
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง  
CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและ 

วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน  
CoP 5  การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา  

4) นิทรรศการ 
    4.1) แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ของ 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
    4.2) แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา  
5) การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา 
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 ในการดําเนินโครงการฯ ไดกําหนดกลุมเปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 470 คน  โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ ประกอบดวยสมาชิกเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM + 2) จํานวน 319 คน และบุคคลภายนอก 
ประกอบดวย วิทยากร คณะกรรมการตัดสินผลงาน  ผู ผานการประกวดแนวปฏิบั ติที่ ดีจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวน  32  คน รวมผูเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้นจํานวน  351* คน คิดเปนรอยละ 
74.68 ของกลุมเปาหมายทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สมาชิกเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รวมท้ังสิ้น    23 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสัง่แตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 3 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 15 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รวมท้ังสิ้น    31 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 5 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 21 คน 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  รวมท้ังสิ้น    17 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 4 คน 
2) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 13 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ รวมท้ังสิ้น    47 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 6 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 2 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 37 คน 

 
 
 
 

หมายเหตุ : * แสดงตามผูที่ลงทะเบียนเขารวมงาน 

  

จํานวนผูเขารวมโครงการจํานวนผูเขารวมโครงการ  
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมท้ังสิ้น    32 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 4 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 4 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 22 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมท้ังสิ้น    65 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 28 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 5 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 29 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวมท้ังสิ้น    32 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 5 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 2 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 23 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมท้ังสิ้น    20 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 3 คน 
2) ผูแทนชุมชน จํานวน 2 คน 
3) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
4) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 13 คน 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมท้ังสิ้น    23 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 3 คน 
2) ผูแทนนักศึกษาตางชาติ จํานวน 2 คน 
3) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 18 คน 

 

 สถาบันการพลศึกษา รวมท้ังสิ้น    7 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 7 คน 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมท้ังสิ้น    22 คน 
1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 1169/2557  จํานวน 4 คน 
2) ผูแทนเสวนาและรวมรับฟงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 18 คน 
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บุคคลภายนอก ประกอบดวย วิทยากร  คณะกรรมการตัดสินผลงาน  ผูผานการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ   

  วิทยากร จํานวน 2 คน 

  คณะกรรมการตัดสินผลงาน จํานวน 10 คน 

  ผูผานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ  จํานวน 20 คน 
  

นอกจากน้ีมีผูเขารวมรับฟงในแตละกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน   320 คน ประกอบดวย 

  ผูแทนอาจารยรวมรับฟงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย จํานวน 45 คน 

  ผูแทนองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา 
 เขารวมรับฟงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา  จํานวน 54 คน 

 ผูแทนชุมชนจากชุมชนอื่น  ผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการ 
   เขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน  จํานวน 98 คน 

 ผูแทนนักศึกษาเขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
   ของนักศึกษาตางชาติ  จํานวน 55 คน 

 ผูแทนนักศึกษา อาจารยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก  
   UniMaP ประเทศมาเลเซีย  จํานวน 3 คน 

 ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการฯ มทร.ศรีวิชัย จํานวน 65 คน 
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กิจกรรมกิจกรรม  
 
 

 
 
 
 

  พิธีเปดโดย นายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธีเปดโครงการ และ
บรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “ความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน” และการแสดงในพิธี
เปดช่ือชุด “มโนราหโบราณ” 
 

           

           

            
 

พิธีเปดพิธีเปด  
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การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน” โดยทานอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ในฐานะเจาภาพมอบของที่ระลึกแกสมาชิกเครือขายทั้ง 10 หนวยงาน 
และสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไปใหแก มทร.ลานนา โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา เปนตัวแทนรับมอบ 
 

   
 
   

  

  

การบรรยายทางวิชการการบรรยายทางวิชการ  

พิธีมอบของที่ระลึกและสงมอบการเปนเจาภาพพิธีมอบของที่ระลึกและสงมอบการเปนเจาภาพครั้ครั้งตอไปงตอไป  
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 การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”  
สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

1.1)  คณะกรรมการตัดสิน   
ประธานกรรมการ 

1)  รศ.ดร. ธวัช   ชิตตระการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วข.หาดใหญ  
กรรมการ 

1)  ผศ.ดร. สุรัสวดี   กุลบุญ ก่อเกือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
2)  ผศ.ดร. เกิดศิริ   เจริญวิศาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ 
3)  นายเทิดทูน   ดํารงฤทธามาตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ   
4)  นายวันชัย   สามสุวรรณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ  

เลขานุการ 
1)  นายไชยยะ   ธนพัฒนศิร ิ มทร.ศรีวิชัย 

ผูชวยเลขานุการ 
1)  ผศ. ภาวนา   พุมไสว มทร.ศรีวิชัย  
2)  นางสาววีรวรรณ   อําภา มทร.ศรีวิชัย 

โดยมผีูแทนอาจารย มทร. ศรีวิชัย รวมรับฟงเพิ่มเติม จํานวน 45 คน  
 

1.2)  หนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด   จํานวน  53  ผลงานจากท่ัวประเทศ  

พันธกิจพันธกิจ  
หนวยงานหนวยงาน  

การบูรณาการการบูรณาการ
การจัดการการจัดการ

เรียนการสอนเรียนการสอน  

การบูรณาการการบูรณาการ
งานวิจัยงานวิจัย//งานงาน
สรางสรรคสรางสรรค  

การบูรณาการการบูรณาการ
บริการวิชาการบริการวิชาการ  

แกสังคมแกสังคม  

การบูรณาการการบูรณาการ
การทํานุบํารุงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  

รวมรวม  

1) มทร. รัตนโกสินทร 2 2 1 1 6 
2) มทร. พระนคร 1 1 2 - 4 
3) มทร. อีสาน 1 - 1 1 3 
4) มทร. ลานนา 2 1 - - 3 
5) มทร. ตะวันออก - - 1 - 1 
6) มทร. สุวรรณภูมิ - - 1 - 1 
7) มทร. ศรีวิชัย - 3 3 1 7 
8) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 3 2 2 3 10 
9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 - 4 - 5 
10) มหาวิทยาลัยมหิดล 3 4 1 - 8 
11) มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 1 -  - 1 
12) มหาวิทยาลัยหาดใหญ - 1 1 - 2 
13) มหาวิทยาลัยเซนตจอหน - - 1 - 1 
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี - - 1 - 1 

รวม 14 14 19 6 53 

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี 
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1.3)  ผลงานเขารอบภาคโปสเตอร   จํานวน 16 ผลงาน 

พันธกิจพันธกิจ  
หนวยงานหนวยงาน  

การบูรณาการการบูรณาการ
การจัดการการจัดการ

เรียนการสอนเรียนการสอน  

การบูรณาการการบูรณาการ
งานวิจัยงานวิจัย//งานงาน
สรางสรรคสรางสรรค  

การบูรณาการการบูรณาการ
บริการวิชาการบริการวิชาการ  

แกสังคมแกสังคม  

การบูรณาการการการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  
รวมรวม  

1) มทร. รัตนโกสินทร - 1 - - 1 
2) มทร. พระนคร - 1 1 - 2 
3) มทร. อีสาน - - - 1 1 
4) มทร. ลานนา 2 - - - 2 
5) มทร. ศรีวิชัย - - 1 - 1 
6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป - - - 1 1 
7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - 1 - 1 
8) มหาวิทยาลัยมหิดล 2 3 1 - 6 
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี - - 1 - 1 

รวม 4 5 5 2 16 

1.4)  ผลงานเขารอบภาคบรรยาย   จํานวน 11 ผลงาน 

พันธกิจพันธกิจ  
หนวยงานหนวยงาน  

การบูรณาการการบูรณาการ
การจัดการการจัดการ

เรียเรียนการสอนนการสอน  

การบูรณาการการบูรณาการ
งานวิจัยงานวิจัย//งานงาน
สรางสรรคสรางสรรค  

การบูรณาการการบูรณาการ
บริการวิชาการบริการวิชาการ  

แกสังคมแกสังคม  

การบูรณาการการการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  
รวมรวม  

1) มทร. พระนคร - 1 1 - 2 
2) มทร. ลานนา 1 - - - 1 
3) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป - - - 1 1 
4) สถาบันการพลศึกษา - - - - - 
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - 1 - 1 
6) มหาวิทยาลัยมหิดล 2 3 1 - 6 
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี - - - - - 

รวม 3 4 3 1 11 
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โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ลําดับลําดับ

ที่ที่  
ช่ือเร่ืองช่ือเร่ือง//ผลงานผลงาน  ช่ือหนวยงานช่ือหนวยงาน  ช่ือผูสงผลงานช่ือผูสงผลงาน  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
1 รวมสรางฝนบัณฑิตธุรกิจไทยไปอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ฉายรวี  อนามธวัช-คีริก 

นางสาวอนิสา  เมฆาพร 
2 เหตุเกิดที่การรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยมหิดล นางธารทิพย  มาลัยศิริรัตน 
3 กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบใช

โครงงานและปญหาเปนฐานสําหรับ
โครงการวิทยาลัย 
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรโดย
มหาวิทยาลัยพี่เล้ียง 

มทร.ลานนา อาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร 
ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต 
อาจารยพีรยา  สมศักดิ์ 
อาจารยจุฑารัตน  ศิริจันทรชื่น 
อาจารยเสาภาคย  เรือนใจ 

การบูรณาการงานวิจัย/งานสรางสรรค 
4 ผา Pelvic Binder มหาวิทยาลัยมหิดล นายเฉลิมพงศ  ทองดวง 
5 นวัตกรรม หมวกนอยเพิ่มไออุน มหาวิทยาลัยมหิดล นางศรีสุวรรณ  ชูกิจ 

นางสาวปนฤทัย  ประดิษฐศิลป 
นางเอ้ือมพร  ศรีทองออน 

6 ชุด Lock Splint มหาวิทยาลัยมหิดล นายสมมาตร  ทองกอน 
7 "อาหารไทยออนไลน : คลิกเดียว...

เก่ียวกับประสบการณทั่วโลก" 
มทร.พระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
8 "การยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย

นวัตกรรมสูสากล" 
มทร.พระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

9 โครงการ i2COM (ศูนยสงเสริมการเรียนรู
ไอซีทีชุมชน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล นายธรรมชาติ  กาญจนภิญโญ 
นายชยานนท  พูนทอง 
นางสาวยุบล บุญเจริญ 

10 การสรางความสุขเพื่อชีวิตที่มีชีวาของ
ผูสูงอายุ ดวยสยามหัวเราะ : กรณีศึกษา 
หมูบานทาชาง 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.จิตรา  ดุษฏีเมธา 
อ. ณัชวดี  จันทรฟอง 

การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
11 การจัดเก็บองคความรูดนตรีพื้นบาน

ภาคใตตอนลางในจังหวัดปตตานี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นายกิตติชัย  รัตนพันธและคณะ 
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1.5) ผลการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน”  

 
 

    
 นายเฉลิมพงศ  ทองดวง            มหาวิทยาลัยมหิดล  

              ผลงาน : ผา PELVIC BINDER  
 

 
 

 

 นางศรีสุวรรณ  ชูกิจ  นางสาวปนฤทัย  ประดิษฐศิลป และนางเอื้อมพร  ศรีทองออน             
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลงาน : นวัตกรรม หมวกนอยเพิ่มไออุน 
 

 
 
 1)  ผศ. จุฑามาศ  พีรพัชระ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงาน : อาหารไทยออนไลน : คลิกเดียว เกี่ยวกับประสบการณทั่วโลก 
 2)  อ. วิสูตร  อาสนวิจิตร  ดร.ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต  อ. พีรยา  สมศักด์ิ   
  อ. จุฑารัตน  ศิริจันทรช่ืน  และ อ. เสาภาคย  เรือนใจ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผลงาน :  กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบใชโครงงานและปญหาเปนฐานสําหรับ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

 3)  นายกิตติชัย  รัตนพันธ และคณะ         วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 
ผลงาน : การจัดเก็บองคความรูดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางในจังหวัดปตตานี 

 

     
 

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล  7,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล  5,000 บาท  พรอมเกียรติบัตร 
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 การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” สําหรับนักศึกษา 
2.1) คณะกรรมการตัดสิน    

ประธานกรรมการ 
1) ผศ.ดร. กิจจา   สวางเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ  

กรรมการ 
1) รศ.ดร. ยุทธนา   ฏิระวณิชยกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ  
2) ผศ.ดร. วสันต   อติศัพท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.ปตตานี 
3) รศ. นวลจิรา   ภัทรรังรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ 
4) นายผดุงศักด์ิ   อรนพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.หาดใหญ 

เลขานุการ 
1) รศ. จรูญ   เจริญเนตรกุล มทร.ศรีวิชัย 

ผูชวยเลขานุการ  
1)  นายพทิักษ   สถิตวรรธนะ มทร.ศรีวิชัย 
2)  นายเสนอ   สะอาด มทร.ศรีวิชัย 
3)  นางสาวกาญจนา   คูนิอาจ มทร.ศรีวิชัย 

โดยมีผูแทนองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เขารวมรับฟงเพิ่มเติม 
จํานวน 54 คน 

2.2)  หนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด  จํานวน  13  ผลงานจากท่ัวประเทศ  

พันธกิจ 
หนวยงาน 

การบูรณาการ
การจัดการ

เรียนการสอน 

การบูรณาการ
งานวิจัย/งาน
สรางสรรค 

การบูรณาการ
บริการวิชาการ 

แกสังคม 

การบูรณาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวม 

1) มทร. พระนคร 1 - 1 - 2 
2) มทร. ศรีวิชัย - 3 1 1 5 
3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - 1 - 1 
4) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร - - 2 - 2 
5) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี - - 2 1 3 

รวม 1 3 7 2 13 

2.3)  ผลงานเขารอบภาคโปสเตอรและภาคบรรยาย จํานวน 7 ผลงาน 

พันธกิจ 
หนวยงาน 

การบูรณาการ
การจัดการ

เรียนการสอน 

การบูรณาการ
งานวิจัย/งาน
สรางสรรค 

การบูรณาการ
บริการวิชาการ 

แกสังคม 

การบูรณาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
รวม 

1) มทร. พระนคร 1 - - - 1 
2) มทร. ศรีวิชัย - 2 - - 2 
3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - 1 - 1 
4) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร - - 2 - 2 
5) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี - - 1 - 1 

รวม 1 2 4 - 7 
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โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือเร่ือง/ผลงาน ช่ือหนวยงาน ช่ือผูสงผลงาน 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
1 สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรู

รวมกับสังคมเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน
หมูบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

มทร.พระนคร นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร 
นางสาวนพรัตน คําแพง 
นายกวินท  อิสสระวาณิชย 

การบูรณาการงานวิจัย/งานสรางสรรค 
2 การใหบริการทางวิชาการเครื่องอัดแทงผลไม

กวนเพื่อเพิ่มผลผลิตของชุมชน 
มทร.ศรีวิชัย นายอานันทชัย  เดชาสุวรรณ 

3 การใหบริการทางวิชาการเครื่องสับยอยทาง
ปาลมเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

มทร.ศรีวิชัย นายภัทรพงศ  คงปราณ 

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
4 เครื่องกรีดวัตถุดิบที่ใชสําหรับกลุมงาน

จักสานในชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร 
นายดาวุท ยะทัง 
นายณัฐพงศ จันจิตจริงใจ 
นายพีรพงศ นกนอย 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย
วัตกรรมส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นายเดชา จันทรนํ้าใส 
นายสุทธิพงษ สถาพร 
นายวีรพล ลาภเกิด 
นายสุรศักดิ์ ละลอกนํ้า  
(ที่ปรึกษา) 

6 เยียวยาให กําลังใจและมอบทุนการ 
ศึกษาแกลูกหลานผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นางสาวซูไบดะห สะเตาะ 
นางสาวนูรีฮะ ยาบี 

7 เครื่องอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร 

นายอาหะหมัด  อารุณ 
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2.4)  ผลการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”  
    

 

 นายเดชา  จันทรนํ้าใส                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยนวัตกรรมสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 
    
 นางสาวทวีทรัพย  ปนอินทร  นางสาวนพรัตน  คําแพง และนายกวินท  อิสสระวาณิชย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงาน :  สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรูรวมกับสังคมเพื่อความย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนหมูบานถํ้าเสือ อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุร ี
 

 

 

1)  นายดาวุท  ยะทัง  นายณัฐพงศ  จันจิตจริงใจ และนายพีรพงศ  นกนอย 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
ผลงาน : เครื่องกรีดวัตถุดิบที่ใชสําหรับกลุมงานจักสานในชุมชน จ.นราธิวาส 

2)  นายภัทรพงศ  คงปราณ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผลงาน :  การใหบริการวิชาการเครื่องสับยอยทางปาลมเพื่อตอบสนองความตองการ

ชุมชน 
3)  นายอาหะหมัด  อารุณ      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ผลงาน : เครื่องอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล  5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล  3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
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 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของชุมชน “ผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน”   

 โดยมีตัวแทนชุมชนจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 7 หนวยงาน  
จํานวน  19 คน  ประกอบดวย  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
     ชุมชนกะปาง       3 คน  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
                ชุมชนกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว จ.ระยอง 2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
        ชุมชนหมูบานถํ้าเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี    3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
     ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดิน ปลอดสารพิษรักไทย   2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
     ชุมชนเกษตรพัฒนา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
     ชุมชนบานปาจี้ อ.พราว จ.เชียงใหม     4 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     ชุมชน 1 ศตวรรษ คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   3 คน 
 และมคีณาจารย นักศึกษา ชุมชนเครือขาย มทร.ศรีวิชัย เขารวมรับฟงจํานวน 98 คน 

  

  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ด ี 
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 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ ดีของชุมชนจากผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
““ชุมชนกะปาชุมชนกะปางง    ออ..ทุงสง  จทุงสง  จ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช””  

   จุดเริ่มตน 

 ชุมชมเขมแข็งซึ่งในชุมชนมี 8 กลุม 

 ชุมชนตองการการแปรรูปจากตนสาคูเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม 
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ  

 ลงพื้นที่โดยการคุยกับชาวบานในเรื่องความตองการของชุมชนพรอมทั้งพูดคุยกับ
ชาวบานเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา 

 มีการพัฒนาเครื่องผลิตแปงสาคูใหสามารถผลิตในปริมาณมากข้ึนจากการผลิตเดิม
ของชุมชน 

 ลงพื้นที่โดยการคุยกับชาวบานในเรื่องความตองการของชุมชนพรอมทั้งพูดคุยกับ
ชาวบานเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา 

 มีการพัฒนาเครื่องผลิตแปงสาคูใหสามารถผลิตในปริมาณมากข้ึนจากการผลิตเดิม
ของชุมชน 

 สอนการใชงานคอมพิวเตอรใหกับชุมชนรวมทั้งมีการนําเอาโปรแกรมเขามาชวยใน
การทํางาน 

 สงเสริมการแปรรูปสาคูใหออกมาเปนสินคาและบริการที่หลากหลาย 
 ผลสําเร็จ 

 ชุมชนมีกองทุนสําหรับชาวบานในการประกอบอาชีพ 

 ลดชองวางระหวางภาครฐัและชุมชนใหนอยลง 

 ชาวบานในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่ย่ังยืน 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
““ชุมชนกลุมผูประกอบการชุมชนกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว จแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว จ..ระยองระยอง””    

   จุดเริ่มตน 

 เปนการทําธุรกิจในครอบครัวทําใหกําลังการผลิตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความตองการของลูกคา 

 ขาดความรูในดานการบริหารการจัดการและการผลิต 
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 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 เสริมสรางความรูการวางแผน การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ การปรับปรุงสูตร 
การออกแบบเครื่องจักร การจัดการดานบัญชี 

 มีการนําระบบแฟรนไชตเขามาใช 

 มีการพัฒนารถขายลูกช้ินโดยใชแผงโซลาเซล 
 ผลสําเร็จ 

 มีการขยายธุรกิจไปยังตางจังหวัดเพิ่มมากข้ึน 

 กระจายรายไดสูชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนและธุรกิจมีการเติบโตอยางย่ังยืน 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
““ชุมชนหมูบานถํ้าเสือ อชุมชนหมูบานถํ้าเสือ อ..แกงกระจาน จแกงกระจาน จ..เพชรบุรีเพชรบุรี””  
 จุดเริ่มตน 

 มีการใชสารเคมีในการเกษตร ทําใหผลผลิตที่ไดออกมานอยซึ่งไมคุมกับการลงทุนที่
ลงไป เน่ืองจากชาวเกษตรกรตองไปกูหน้ียืมสิน 

 สินคาไมมีแบรนดเปนของตนเอง 
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 มาชวยในการทําปุย 

 ออกแบบบรรจุภัณฑตาง ๆ เชน มะนาว กลองใสจดหมาย 

 สอนใหทําสกรีนบล็อก 
 ผลสําเร็จ 

 สินคาเปนที่รูจักมากข้ึน 

 มีการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนมากย่ิงข้ึน 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
““ชุมชนบานปาจ้ี อชุมชนบานปาจ้ี อ..พราว จพราว จ..เชียงใหมเชียงใหม””  
 จุดเริ่มตน 

 เกิดจากการอบรมตนกลาอาชีพรุนที่ 1  

 เกิดแรงบันดาลใจในการปลูกผักไรดิน 
 การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 ชวยในการจัดการโครงสรางโรงเรือนของการปลูกผัก  

 เขามาดูแลในการพัฒนาคุณภาพของผักใหอยูในมาตรฐาน GMP 
  ผลสําเร็จ 

 ลูกคามีความตองการผลิตภัณฑมากข้ึน 



 

 
 

......19 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
““ชุมชนเกษตรพัฒนา ตชุมชนเกษตรพัฒนา ต..บางพระ อบางพระ อ..ศรีราชา จศรีราชา จ..ชลบุรีชลบุรี””    

  จุดเริ่มตน 

 สนใจการทํานาเกษตรอินทรียโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 ปรับปรุงดิน 

 แนะนําการทําปุยหมัก 

 ประดิษฐเครื่องน่ึงขาว 

 ชวยทํานา 
  ผลสําเร็จ 

 ตอยอดจากผลิตภัณฑขาวกลองเปน ขาวกลองงอก และผงขาว 

 ทําใหชุมชนอยูอยางย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
““ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดินปลอดสารพิษรักไทยชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไรดินปลอดสารพิษรักไทย””    

  จุดเริ่มตน 

 ชุมชนทําการเกษตรโดยการขาดความรูความเขาใจ 
  การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑของขาว และปุยอินทรีย 

 ออกแบบ เครื่องจักร ในการผลิตปุยอินทรีย 

 ใหความรูเรื่องปุย 

 รณรงคการใชปุยเคมีใหลดลงโดยใชปุยหมักแทน 
  ผลสําเร็จ 

 ชุมชนมีตราสินคาของขาวและปุย 

 ลดตนทุนในการผลิต 

 ชุมชนมีความเขมแข็งและย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ““ชุมชน ชุมชน 1 1 ศตวรรษ คลองสาม อศตวรรษ คลองสาม อ..ธัญบุรี จธัญบุรี จ..ปทุมธานีปทุมธานี””  
  จุดเริ่มตน 

 มีการพัฒนาของชุมชนเมืองเขาไปรุกล้ําพื้นที่ชุมชนชาวจีนด้ังเดิม 
  การเขามาของมหาวิทยาลัยฯ 

 เห็นคุณคาของชุมชนชาวจีนด้ังเดิมที่มีความโดดเดนและรักษาไวซึ่งเอกลักษณเดิม 
  ผลสําเร็จ 

 คนรุนใหมเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของชาวจีนด้ังเดิม 

 เปนแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรม  อาหาร และวิถีชีวิต 
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 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษาชาวตางชาติ “Cross Culture”  

โดยมีตัวแทนนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัยในเครือขายและมหาวิทยาลัยตางประเทศเขารวม
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี  9  หนวยงาน  จํานวน  22 คน  ประกอบดวย  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  5 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2 คน 
   UniMaP ประเทศมาเลเซีย    2 คน 

 และมคีณาจารย นักศึกษา เขารวมรับฟงจํานวน 55 คน 

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง 
“Cross Culture” สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

กิจกรรม Cross Culture ไดรับความรวมมือจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 20 คน 
ประกอบดวยประเทศมาเลเซีย จีน ภูฏาน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ไทย และไนจีเรีย ซึ่งนักศึกษาจํานวน
ทั้งหมดเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใตสังกัด 9 มทร. ประกอบดวย มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา   
มทร.กรุงเทพ  มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน โดยมี
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม Cross Culture คือการแบงปนประสบการณของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในดาน
ตางๆ อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานภาษา ดานมารยาท และดานการแตงกายของแตละประเทศ 
รวมทั้งความแตกตางที่สําคัญระหวางประเทศไทยและประเทศบานเกิดของนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยแบง
ออกเปน 3 ดานหลักๆ ดังตอไปน้ี 

ดานแรกมุงเนนดานสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทยศาสนาพุทธถือไดวาเปนศาสนาหลักที่
สําคัญที่สุดของชาวไทยและชาวไทยนับถือศาสนาพุทธเปนจํานวนมากที่สุด นอกจากน้ีประเทศไทยยังมี 
วัดวาอาราม  โบราณสถานและงานศิลปะที่สวยงามและมีคุณคาอยางมาก ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจไดมี
โอกาสไปเย่ียมชม ศึกษาประวัติศาสตรและเห็นถึงคุณคาของสิ่งเหลาน้ัน ในดานของวัฒนธรรมความ
เปนอยูของครอบครัวชาวไทย แสดงใหเห็นวาครอบครัวชาวไทยมีความสัมพนัธใกลชิดกันมากกวาประเทศ
อื่นๆ และการใหความเคารพบุพการีน้ันถือเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงของชาวไทย นอกจากน้ีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนไดแสดงความคิดเห็นตรงกันคือ ประเทศไทยเปนดินแดนแหงรอยย้ิม   ทุกที่ๆ พวกเขาได
เดินทางไป พวกเขามักจะเห็นชาวไทยย้ิมใหกันและชวยเหลือกันอยูตลอดเวลา  

ดานที่สองคือ ความเปนเอกลักษณและการแตงกาย เอกลักษณอยางหน่ึงที่แสดงถึงความเปนชาว
ไทย และเปนมารยาทและเปนประเพณีของชาวไทยอยางแทจริงก็คือ ""การไหวการไหว "" ซึ่งเปนรูปแบบของการ
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ทักทาย และแสดงความเคารพตอผูอาวุโส โดยทั่วไปคนหนุมสาวมักจะแสดงความเคารพตอผูที่อาวุโสกวา 
หรือเมื่อพวกเขาพบปะกับผูคนในทุกที่ตามโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขา
จะตองแสดงความเคารพตอครูบาอาจารยของพวกเขาโดยการไหว นอกจากน้ีวัฒนธรรมการแตงกายของ
ชาวไทยน้ัน เน่ืองจากสภาพอากาศที่คอนขางรอนกวาประเทศอื่นๆ ชาวไทยมักจะสวมใสเสื้อผาที่เรียบงาย 
เพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพอากาศ ไมนิยมใสเสื้อกันหนาวหนาๆ แตการแตงกายของ
ชาวไทยน้ันจะข้ึนอยูกับแตละโอกาส ถูกตองตามกาลเทศะและสถานการณดวย  และวัฒนธรรมการแตง
การอีกอยางหน่ึงสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาชาวไทยน้ัน เมื่อพวกเขาไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
นักเรียนหรือนักศึกษาจะตองสวมเครื่องแบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยน้ันๆ ซึ่งสิ่งน้ีถือไดวาสามารถ
แสดงถึงความเปนไทยไดอีกอยางหน่ึง เพราะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสวนใหญในตางประเทศน้ันไมนิยม
สวมเครื่องแบบ หรือไมมีการสวมเครื่องแบบน่ันเอง 

ดานตอมาคือ ภาษา ภาษาถือเปนหน่ึงในปญหาหลักที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนพบมากที่สุด เมื่อพวก
เขาเดินทางมาถึงประเทศไทย เพราะมีชาวไทยไมทุกคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได ดวยเหตุน้ีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนสามารถใชภาษากายหรือแสดงการยกตัวอยางที่จะชวยในการสื่อสารของพวกเขา ดังน้ัน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะมาเมืองไทยก็ควรที่จะมีการเรียนรูภาษาไทยข้ันพื้นฐาน เชนเดียวกันกับชาวไทย 
ก็ควรที่จะตองเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อตอนรับชาวตางชาติ  

ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางชาติ น่ันคือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชชีวิตอยางมี
ความสุขในประเทศอื่นๆ นักศึกษาแลกเปลี่ยนควรเปดใจ เปดตา เปดรับและพรอมทีจ่ะปรับตัวในการเรียนรู
สิ่งใหมๆ รอบตัวพวกเขาทุกคน ตลอดจนแบงปนประสบการณและขอคิดดีๆ ของตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอง
กับคนอื่นๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN 
Community : Cross Culture 

In this session, there are 20 exchange students from Malaysia, China, Bhutan, 
Cambodia, Laos, Indonesia, Thailand, and Nigeria. The main purpose of cross culture 
activity is to share experience of the exchange students in society, culture, language, 
etiquette, and customs from various countries as well as the important differences 
between Thailand and their home countries. The discussion is divided into three aspects. 

The first aspect focuses on society and culture. In Thailand, the main religion is 
Buddhism and there are many beautiful temples, ruins and arts that the exchange 
students are recommended to visit if they have a chance. Regarding the family life in 
Thailand, it seems that family relationship is closer than other countries and children 
should pay respect and honor to parents. Moreover, all the exchange students share the 
same ideas that Thailand is the land of smile wherever they go out, they always see 
people smiling and being helpful.   
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The second one is etiquette and customs. Thai people show respect to the 
others by ““WWaaii””, which is the traditional form of greetings in Thailand. In generally, 
young people always show respect to elder people or when they meet people in 
everywhere. For example, when the students go to school, they have to show respect to 
their teachers. About the customs, in Thailand the weather is quite hotter than the other 
countries, they usually wear simple clothes but it depends on occasions. However, when 
they go to schools or universities, they wear uniform that can show Thai unique because 
they do not wear the uniform in other countries. 

The third one is language. This is one of the main problems that the exchange 
students always face when they come to Thailand because not all people can speak 
English, but they use English language for communication. However, they can also use 
body language or give examples to help for communication. Therefore, the exchange 
students who come to Thailand should also know some Thai language. Also Thai people 
should prepare their English language for welcoming the exchange students and 
foreigners from other countries. 

Regarding suggestion from the exchange students, the best way to live happily in 
other countries, the exchange students should open their minds and eyes, and adapt 
themselves to learn every new thing around them and also to share their own life with 
others as much as they can. 
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

“การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  11  หนวยงาน  จํานวน  33   คน  ประกอบดวย 

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.อีสาน ประกอบดวย  
คุณอํานวย : นางชุดาภัค  เดชพันธ  รองผูอํานวยการงานประกันคุณภาพและประเมินผล  
คุณลิขิต : นางสาวมนตธิณี  ดุลยเภรี  หัวหนางานประกันคุณภาพ และนายทวีรัตน  แดงงาม  

นักวิชาการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  5 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  - คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  7 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  7 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ 
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สมาชิกกลุมไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณจากคณาจารยที่มาจากหลากหลายสาขาทั้งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร รวม 11 สถาบัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
แตกตางกัน โดยเนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองสูงสุด โดยที่นักศึกษามี
ความแตกตางกันทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด ทักษะพื้นฐานที่จะใชในการเรียนรู เชน 
ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาใน
ลักษณะที่ตางกัน ซึ่งไดถอดบทเรียนของการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดสรุป
ประเด็นสําหรับการนําเสนอของสมาชิกกลุม ดังน้ี 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

1. ใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยเนนกระบวนการ PDCA จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน  

 คุณธรรม  จริยธรรม 

 ความรู 

 ทักษะทางปญญา คิดเปนระบบ/มีเหตุผล/วิเคราะห/วิพากษ/วิจารณตรงประเด็น 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความคิด การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค  โดยมีการสงเสริมชวยเหลือใหนักศึกษาไดทําหรือ

ดําเนินการตางๆ ดวยตนเอง ดังน้ี 

 เปดโอกาสใหผูเรียนคิด 

 ผูเรียนนําเสนอความคิดตนเองอยางอิสระ 

 รวมกันแกปญหา 

 ผูเรียนชวยเสริม เติมเต็มความคิด 

 กําหนดปญหาที่มีหลายคําตอบหรือหลายแนวคิด 

 สงเสริมและยอมรับแนวคิดของผูอื่น หรือวิธีการอยางหลากหลาย 

 สรางสถานการณโดยอาศัยประสบการณของผูเรียน 
3. กําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงการ  นักศึกษารวมกันจัดทําโครงการ โดยมีข้ันตอนการทํางาน 

ดังน้ี 

 การต้ังปญหา 

 ระดมความคิด ช่ือหัวขอ หรือช่ือโครงการในการดําเนินโครงการ 

 มีการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที่ เชน หนาที่ฝายประชาสัมพันธ, ฝาย
การตลาด, ฝายดําเนินการ ฯลฯ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/
หรือกิจกรรมน้ัน 
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 มีการประชุมวางแผนและรายงานการดําเนินโครงการ 

 ลงมือปฏิบัติ/ลงพื้นที่สํารวจ/ดําเนินโครงการ ตามที่วางแผนไว 

 มีอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําวิชาเปนอาจารยพี่เลี้ยงในการดําเนินโครงการในแต
ละครั้ง 

4. ใชสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร โนตบุก จุดบริการ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ  โดยมกีระบวนการที่ใชสื่อหรือเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีดังน้ี 

 สงเสริมใหอาจารยจัดทํา E-Learning ใชในการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเขาไปเรียนรู
ดวยตนเองไดตลอดเวลา สามารถทําแบบทดสอบ ตอบโตพูดคุย ซักถามขอสงสัยได  

 Smart Classroom  หองเรียนอัจฉริยะ 

 นํา Google Doc ชวยใน ดาวนโหลดเอกสารใบงาน สงงานใหอาจารยผูสอน 

 ใชระบบการเรียนการสอน ดวย VIDEO on Demand   ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถเขา
เรียนหรืออยากกลับไปดูการเรียนการสอนยอนหลังได ซึ่งบทเรียนจะถูกบันทึก เปน 
VIDEO และเก็บไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกเปดดูและศึกษา
ดวยตนเองได 

 ระบบคลังปญญา เปนคลังจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย 
วิชาการ ของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษา โดยมุงหวังใหทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหลาน้ี เปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา 
วิจัย เพิ่มเติมตอยอด ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและเปนการ
เผยแพรช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

 ระบบ KM Blog  มีการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยมีการจัดทํา E-Learning และ
มอบรางวัลใหแกวิชาใน E-Learning ที่มีนักศึกษาเขาไปเรียน และมีการโตตอบมากที่สุด 
ซึ่งผูที่รับรางวัลจะตองดําเนินการจัดทํา KM ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทํา E-
Learning อยางไรใหมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาสนใจเขาใชเรียน  เผยแพรบน KM 
Blog ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 การแสดงบทบาทสมมติ ในการเรียนการสอน 
5. มีการเรียนรูโดยผานกิจกรรมตางๆ เสริมสรางกระบวนการเรียนรู  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

มีกิจกรรม สรางความสัมพันธไมตรี ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง หรือนักศึกษากับอาจารย ทําใหนักศึกษา
กลาคิด กลาทํา กลาลอง และไมกลัวที่จะเขาหาอาจารย กระบวนการในการใชกิจกรรมเสริมสรางการ
เรียนรู ดังน้ี 

 เนนกิจกรรมสัมพันธ สรางสัมพันธใหนักศึกษาภายในหองเรียน 

 การลงมือปฏิบัติจริง สรางความชํานาญในการใชเครื่องมือ ในการเรียน ใหแกนักศึกษาเอง 
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 การต้ังคําถาม สงเสริมใหนักศึกษา เกิดการต้ังคําถาม เกิดขอปญหา และเกิดคําถามข้ึน
ภายในหองเรียน 

 การคิดวิเคราะห นักศึกษาชวยกันคิดวิเคราะหแนวทาง หลักการ หลักเกณฑในการ
แกปญหา ขอคําถามที่ต้ังข้ึนรวมกัน 

 การคิดเชิงสรางสรรค มีการคิดที่มีการบูรณาการ สรางสรรคใหเกิดประโยชนหลายๆดาน 

 การเช่ือมโยงความรูหลายๆ ศาสตรเขาดวยกัน มุงเนนและพัฒนาใหนักศึกษา นําความรู 
ในศาสตรแขนงตางๆ หลากหลายเขาเช่ือมโยงเขาดวยกันในการแกปญหา การเรียนรูตางๆ 
ภายในหองเรียน 

 การทํางานเปนทีม นักศึกษาไดรูกระบวนการทํางานเปนทีม คิด ลงมือปฏิบัติรวมกันเปน
ทีม 

 กําหนดสถานการณปญหา มีการสมมติสถานการณข้ึนมาตามประเด็นปญหาหรือขอคําถาม
ที่กําหนดข้ึนมา และดําเนินการตางๆ ใหเสมือนเปนสถานการณจริงทั้งหมด 

6. การทําบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการ (MOU) กับภาคเอกชน  

 สรางขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัท ในภาคเอกชน เพื่อใหนักศึกษาได
เห็นสถานการณและสถานที่ทํางานจริง 

 ใช PDCA  เนนใหนักศึกษานํากระบวนการของ วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการเรียน
การสอน เพื่อที่จะไดสงเสริมใหนักศึกเขาฝกงานในบริษัทเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สถานที่จริง สถานการณจริง เจอปญหาจริง แกปญหาจริง เกิด
ทักษะและประสบการณตรงสําหรับนักศึกษา 

 การระดมความคิดเห็น นักศึกษามีการระดมความคิดรวมกับผูรวมงานที่เปนพนักงานจริง 
ทําใหไดรูถึงการทํางานเปนทีม รูกระบวนการข้ันตอนการทํางานอยางชัดแจง 

 การวางแผน มีการวางแผนรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานหรือบุคลากรหนวยงาน
เอกชน 

 การนําเสนอขอมูล สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการนําเสนองานจากบุคลากรภาคเอกชน
โดยตรง ไดแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ในสถานการณปฏิบัติงานจริง 

 การบูรณาการความรูทฤษฎีกับกระบวนการทํางานเปนทีม  
7. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน สรางความกลา ความชํานาญ และ

ประสบการณ ใหแกนักศึกษา ที่ไดทํางานรวมกับชุมชน มีการถายทอดงานบริการวิชาการลงสูชุมชน สงผล
ใหชุมชนสามารถมีอาชีพ ปรับปรุงผลงานอาชีพของประชาชนในชุมชนใหมีผลกําไรที่เพิ่มข้ึน โดยนักศึกษา
ลงมือปฏิบัติ ดังน้ี 

 ลงพื้นที่ของชุมชน  

 นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงรวมกับชุมชน 



 

 
 

......29 
 

 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน ทําใหชุมชนและอาจารย นักศึกษา มีความสัมพันธที่
ดีตอกันสามารถชวยเหลือกันได 

 ประเมินผลทั้งจากอาจารยและชุมชน มีการจัดทําแบบประเมิน หรือประเมินผลการ
ดําเนินการกอนและหลังจากที่ไดบริการวิชาการแกชุมชน 

8. ใชกระบวนการการจัดการความรูมาชวยในการเรียนการสอน สงเสริมใหนักศึกษารูจัก
กระบวนการจัดการความรู ดังน้ี 

 คนหาแนวปฏิบัติที่ดี  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 การเผยแพรองคความรู 

 การนําองคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
9. ผูสอน หรืออาจารย ตองเตรียมความพรอมและจัดทําสิ่งสนับสนุนและสิ่งเอ้ือในดานตางๆ 

ดังน้ี 

 กําหนดกลยุทธการสอน 

 จัดกระบวนการเรียนรู 

 คํานึงถึงความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน 

 ความแตกตางของผูเรียน 

 จัดการเรียนใหมีความหลากหลาย 

 เปนพี่เลี้ยง 

 เสียสละและอุทิศเวลา 

 พัฒนาตนเองอยูเสมอ

10. สถานท่ี  สถานที่ที่ตองดําเนินการเรียนการสอนไมจําเปนตองเปนหองเรียนเสมอไป ควรมี
การออกไปเรียนรูนอกหองเรียนบาง เพื่อสรางความสนใจใหนักศึกษา อยากเรียน ไมทําใหนักศึกษาเกิด
ความจําเจ และเบื่อหนายในสถานที่เดิมๆ  เชน 

 ในหองเรียน 

 นอกหองเรียน (ชุมชน บริษัทเอกชน/สถานประกอบการ หนวยงานราชการ) 
11. การพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทักษะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให

นักศึกษามีการพัฒนาฝมือไดเปนอยางดี ย่ิงมีทักษะมาก ฝมือในการทํางานก็ย่ิงดี ซึ่งตัวนักศึกษาเองควรมี
การพัฒนาทักษะตัวเองอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของตน ดังน้ี 

 กระบวนการแกปญหา 

 กระบวนการใหเหตุผล 

 กระบวนการสื่อสาร 

 สื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

 เช่ือมโยงศาสตรตางๆ เขากับกิจกรรมที่
หลากหลาย 

 กิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ฝกปฏิบัติแสวงหาความจริงโดยใชแบบสอบถาม 
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12. นักศึกษาควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยผูสอน ดังน้ี 

 ใหความรวมมือ ในกิจกรรม การเรียน การสอน ของอาจารยผูสอน  

 มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในช้ันเรียน หรือนอกช้ันเรียน 

 ทํางานเปนทีม รูจักการทํางานเปนทีม ชวยเหลือเพื่อนๆ ในช้ันเรียน 
13. ผูบริหาร  ผูบริหารควรใหคําแนะนํา การสนับสนุนในทุกกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมและใหความรูแกนักศึกษาอยางเต็มที่โดย 

 กําหนดนโยบายนําสูการปฏิบัติ  

 ใหรางวัลสนับสนุน 

 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบ IT การพัฒนาทักษะผูสอน 
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CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค 
“งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน” 

 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  11  หนวยงาน  จํานวน 38  คน  ประกอบดวย 

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.กรุงเทพ 
คุณอํานวย : ดร. วุฒิวัฒน  คงรัตนประเสริฐ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คุณลิขิต : นางนพรัตน  ภัยวิมุติ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวชฎาจันทร  

โชคนิรันดรชัย  อาจารยประจํา มทร.กรุงเทพ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  8 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  8 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  4 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  1 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    5 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/
นําไปใชประโยชน สรุปโดยสังเขปดังน้ี 
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 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. มีระบบและนโยบายสนับสนุนงานวิจัยทุกระดับชัดเจนตอเน่ือง/สํารวจบริบท เพื่อหา

โจทยวิจัย 
2. รวมกลุมนักวิจัยใน/นอก เกิดกลุมวิจัย 
3. สรางนักวิจัยรุนใหม/นักศึกษา 
4. จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการนําเสนอ/ตีพิมพ 
5. กําหนดเกณฑข้ันตํ่าการทําวิจัยกับสายสอน 
6. หาโจทยวิจัยจากชุมชน/ขยายพื้นที่วิจัย 
7. สรางขวัญกําลังใจ 
8. ใหองคกรภายนอก รัฐ เอกชน รวมกันในการวิจัย 
9. วางแผน PDCA 

P : วางแผนในขอเสนอโครงการวาจะนําไปใชอะไร 
D : ศึกษาเกณฑ ดําเนินการตามข้ันตอน 
C : กรรมการประเมินผลงาน ตรวจสอบ 
A : แกตามขอเสนอผูทรง ตีพิมพ 

10. ความเช่ียวชาญของนักวิจัย 
11. พัฒนาสิ่งประดิษฐที่อยูบนฐานของงานวิจัยพื้นฐาน 
12. ทุนวิจัย ตองบูรณาการกับการเรียนการสอน 
13. หัวของานวิจัยผูกกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
14. มีการแลกเปลี่ยนอาจารยในและตางประเทศ 
15. มีศิลปนแหงชาติเปนผูทรง 
16. MOU กับตางชาติ 
17. มีศิลปนเขารวมใน/นานาชาติ  

 แนวปฏิบัติ 
1) พัฒนาอาจารย 

1.1 จัดโครงการเชิงกลยุทธ 
1.2 ใหความรูเทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการสรางสรรคงานศิลปะ 
1.4 ศิลปนรวมกันปฏิบัติงาน ศิลปะตามความถนัด 
1.5 อาจารยฝงตัวในชุมชนจะไดโจทยวิจัย ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต 
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2) พัฒนาระบบสนับสนุน  
2.1  สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2  สนับสนุนเงินทุนเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย 
2.3  สรางทีมนักวิจัยพี่เลีย้งที่เขมแข็ง 
2.4  สรางเครือขายการเรียนรูในชุมชน 
2.5  สรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรม 

3)  วางแผนรูปแบบการทําวิจัย  
3.1  วิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยชุมชน/จังหวัด    
3.2  โจทยวิจัยจากชุมชน/นิทรรศการ 
3.3  การตีพิมพ 
3.4  การนําไปใชประโยชน 
3.5  วิจัยเครือขายทัง้ในและนอกประเทศ 
3.6  ใหผูเขารวมกิจกรรมทํา KM 
3.7  บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การนําไปใช 
1. จํานวนบทความที่นําเสนอ : บทคัดยอ : สั้น กระชับ เตรียมตนฉบับตรงคําแนะนําของ

วารสารน้ัน ๆ  
2. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน : งานวิจัยใหม ทฤษฎีใหม ความคิดใหม 
3. ตีพิมพ : จัดทําคูมือเผยแพรในหนวยงาน นําเสนอในการประชุมวิชาการ 
4. จัดนิทรรศการ จัดแสดงผลงานพิพิธภัณฑ ตีพิมพผลงานในรูปของสูจิบัตร 
5. บูรณาการกบัการบริการวิชาการ 
6. งานวิจัยที่ตอบโจทยของชุมชนได 
7. งานวิจัยที่นําไปใชในทางการคา จะเกิดประโยชนไดเกิดจากความพรอมทั้งผูประกอบการ/

นักวิจัย 

  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา : สิทธิบัตร (5ป) / อนุสิทธิบัตร (3ป) 
เทคนิคการขอสิทธิบัตร (นักวิจัยได Credit + เปนผูประดิษฐ) 
1. เปนการประดิษฐใหม 
2. มีข้ันตอนการประดิษฐที่สูงข้ึน 
3. เปนการประดิษฐทีส่ามารถใชในเชิงพาณิชยได 
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  ปญหาอุปสรรค 
1. ภาระการสอนมาก 
2. ทํางานวิจัยจากความสนใจของตนเอง 
3. การเบิกจายงบประมาณ 
4. ระยะเวลาพิจารณางานวิจัย เพื่อการนําไปเสนอผลงานวิจัย 
5. เกณฑการพิจารณาการใหทุนไปนําเสนองานวิจัยในตางประเทศ 
6. งานศิลปะไมมีการตีพิมพ ไมมีการใชประโยชนที่ชัดเจนตามเกณฑตรวจประกันคุณภาพ 
7. ความเบื่อหนายงานวิจัยที่ไมมีประโยชนของหนวยงานตาง ๆ ที่ไมเกิดประโยชนตอ

ชุมชน ทําใหเปนอุปสรรคในการเขาถึงชุมชนของนักวิจัย 
8. ขอจํากัดที่เกิดจากศักยภาพการเรียนรูของชุมชน 

  แนวทางการแกปญหา 
1. สงเสริมสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
2. เพิ่มศักยภาพ หองปฏิบัติการ เฉพาะศาสตร 
3. มีนักวิจัยประจําหองปฏิบัติการ 
4. มีการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับเจาของโจทยวิจัย/วงวิชาการ หรือผูใชประโยชน 
5. ต้ังหนวยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit) 
6. การสรุปปญหา และแนวทางในการสรางงานวิจัยที่เปนไปไดในการถายทอด 
7. เพิ่มพูนองคความรูของนักวิจัยใหมากข้ึน 
8. สรางเครือขายชุมชนตอชุมชน ระหวางชุมชนกับนักวิจัย 
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CoP 3 การบริการวิชาการ  
“การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง” 

 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  11  หนวยงาน  จํานวน 28  คน  ประกอบดวย  

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.สุวรรณภูม ิ
คุณอํานวย : ดร. ดิเรก   ฉิมชนะ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
คุณลิขิต : นางสาวออมใจ  บุญหนุน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  3 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  1 คน 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  6 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  4 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
สรุปโดยสังเขปดังน้ี 
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 มทร. รัตนโกสินทร  
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ““โครงการโครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูพิการถายทอดเทคโนโลยีการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูพิการ””  
ที่มา : เริ่มจากการที่วิทยาลัยราชสุดาซึ่งดูแลคนพิการมีฐานขอมูล งบประมาณเพื่อสรางที่อยู

อาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แตไมมีความรูดานวิศวกรรม จึงไดเขามาประสานงานกับ สวพ. มทร.
รัตนโกสินทร หลังจากน้ันมหาวิทยาลัย จึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตข้ึน โดยเริ่มจาก 1) สํารวจ
พื้นที่ อบต. ทาตลาด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  2)  วางแผน นํานักศึกษาลงไปปรับปรุงพื้นที่  3) สราง
บานคนพิการ มี อบต. เขามาชวยเหลือ มีการอบรมใหความรูในการสรางบานและตอยอดมาเปนอิฐบล็อก
แลวจึงถายทอดความรูใหคนในชุมชน  4) สงมอบบาน โดยมีความรวมมือระหวาง อบต.และเครือขาย
ชุมชน 

 มทร. ศรีวิชัย  
““การบริการวิชาการเพ่ือสรการบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งเครื่องผลิตแปงสาคูสูชุมชนางชุมชนเขมแข็งเครื่องผลิตแปงสาคูสูชุมชน””  
ที่มา : ภาคใตมีตนสาคูข้ึนอยูมากมายและใหคารโบไฮเดรตสูงมาก และจากการที่นโยบาย

คณะคือ บริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งอยางตอเน่ืองและย่ังยืน จึงมีการประชุมกันในคณะและ
วิเคราะหดูวามีชุมชนไหนบางที่ตองการนวัตกรรมเขาไปชวยเรื่องการผลิตแปงสาคู จึงไดลงพื้นที่ ““กลุมกลุม
อนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม”” เพื่อสํารวจความตองการ 

เปาประสงค : เพิ่มรายไดในครัวเรือน  สรางอาชีพเสริม  ชุมชนเขมแข็ง  อนุรักษปาสาคู 
ข้ันตอนการปฏิบัติ : ศึกษาเก็บขอมูล  ประชุมวางแผน  ออกแบบสรางเครื่อง  ทดสอบ

เครื่อง  อบรมถายทอดเทคโนโลยี  สงมอบเครื่องใหชุมชนใชงาน และเก็บขอมูล/ติดตามผล 
ผลสําเร็จที่ไดรับ : สรางอาคารเพื่อผลิตและถายทอดเทคโนโลยี  แปงสาคู  การแปรรูป

ผลิตภัณฑจากแปงสาคูและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากตนสาคู 

 มทร.กรุงเทพ  
““โครงการถายทอโครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิดดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิด””  
ที่มา : ไดรับโจทยบริการวิชาการมาจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน

เครือขายภาคกลางตอนลาง ซึ่งเมื่อกอนชุมชนมีการแปรรูปปลาสลิดเปนปลาแดดเดียว กับปลาตากแหง 
ยังไมมีความหลากหลาย จึงเปนโจทยใหมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไรใหปลาสลิดมีราคาแพงข้ึนและเก็บได
นาน จึงไดมาคิดแปรรูปเปนปลาสลิดรมควันและพัฒนามาเปนค่ัวกลิ้ง ลูกช้ิน ไสกรอกอีสานและกุนเชียง
ปลาในปจจุบัน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ : การวางแผน  การดําเนินงาน  การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง 
ปจจัยแหงความสําเร็จ : ทีมงานมีความเช่ียวชาญ  ตรงความตองการของคนในชุมชน  มี

ระบบการวางแผนที่ดี และมีการประชาสัมพันธที่ดี 
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 มทร.พระนคร  
1. บริการวิชาการโดยใชงานวิจัย 
2. บริการวิชาการ  การอานบทความ ระดับชาติ/นานาชาติ   

    นําขอมูลงานวิจัยสิ่งประดิษฐสูการเปนฐานขอมูล 
ระดับปฏิบัติการ 

1. ดูปญหา ความตองการ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินไปแปรรูปแลวขายได การใหบริการดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3. ออกสื่อประชาสัมพันธในทุกชองทางรับฟงคําติชม 
4. ทรัพยากรมีเพียงพอ 

ระดับนโยบาย 
1. การจัดต้ังสถาบันวิจัยและ

บริการเฉพาะทาง 
2. งบประมาณและผูรับผิดชอบ 
3. การประเมินผล 

 มทร.สุวรรณภูม ิ
ที่มา : มาจากโครงการตนกลาอาชีพ มหาวิทยาลัยตองอบรมหลักสูตรใหประชาชนที่ตกงาน 

หลักสูตร 3 เดือน จึงสงเจาหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปอบรมเรียนรูที่อําเภอบางไทร และกลับมา
จัดต้ังสุวรรณภูมิไฮโดรฟารม โดยรับคนเขามาอบรมและจัดทําแปลงสาธิต ซึ่งในครั้งแรกมีคนมาอบรม 
ประมาณ 16 คน และนําผลิตผลออกขายในงานเกษตรแฟร มทร.สุวรรณภูมิ เปนครั้งแรก จนนําไปสู
ชุมชน เชน หมูบานรักไทย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนพี่เลี้ยงใหอยางตอเน่ือง  ดูปญหาที่
เกิดข้ึนแลวเขาไปชวยแกปญหาใหชุมชน 

 มทร. ตะวันออก  
กระบวนการเสริมสรางชุมชนที่เขมแข็ง 
1) วิเคราะหองคความรูภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) สอบถามความตองการของชุมชน หลังจากสอบถามความตองการ คณะฯ ทําการ

คัดเลือกกลุมชุมชนเปาหมาย โดยไดเลือกกลุมไมตรีสุข ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
3) ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ป 2554 ไดเริ่มตนในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนไมตรีสุข 

โดยเปนความตองการของชุมชน ไดแก การเลี้ยงกบ  การเพาะเห็ด  การเลี้ยงปลา 
แนวทางในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ป 2556 กลุมไมตรีสุข ไดบอกถึงความตองการมายังคณะฯ จึงไดจัดถายทอดความรูเรื่องการ

เลี้ยงหมูหลุม  การเลี้ยงไสเดือน 
ป 2557 ไดมีการขยายเครือขายมายัง หมู 2 ต.จันทเขลม อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี โดยมี

สมาชิกกลุมไมตรีสุขไดเขารวมเปนวิทยากรในการถายทอดความรูดานการเลี้ยงไสเดือน 
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สรุปกระบวนการดําเนินงาน 
1) วิเคราะหองคความรูที่คณะฯ ม ี
2) ทําการสอบถามความตองการของชุมชน 
3) กําหนดชุมชนเปาหมายของคณะฯ 
4) ถายทอดความรูสูชุมชน โดยทุกสาขาวิชามีสวนรวม 
5) ขยายเครือขายชุมชน โดยมีชุมชนเปาหมายรวมดําเนินการ 
6) เกิดการเรียนรูดวยตนเองของชุมชน 
7) สนับสนุนใหชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูและเปนชุมชนตนแบบแกผูสนใจ 

 มทร.ตะวันออก 
““โครงการพัฒนาสื่อ โครงการพัฒนาสื่อ ee--lleeaarrnniinngg  ตามกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนประถมและมัธยมตามกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนประถมและมัธยม””  
แผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความย่ังยืน  E-learning ตามกลุมสาระการเรียนรู  
1) กลุมภาษาตางประเทศ 
2) กลุมคณิตศาสตร   
3) กลุมวิทยาศาสตร 
4) กลุมภาษาไทย 
5) กลุมสังคมศึกษา 

6) กลุมสุขศึกษา พลศึกษา 
7) กลุมศิลปะ 
8) กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 

กลุมความรูทั่วไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหหนวยงานมีเว็บไซตในการรองรับสื่อ e-learning 
2. เพื่อใหโรงเรียนมีสื่อ e-learning ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
การดําเนินการ 
P :  จัดเตรียมการ ติดตอวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ 
D :  การสรางเว็บไซตสําเร็จรูป (CMS) เพื่อรองรับสื่อ e-learning อบรมการสรางสื่อ

สําหรับ e-learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม 1, 2 ปฏิบัติการติดต้ังเว็บไซตและการ 
upload และการต้ังคาตางของ e-learning 

C :  เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการใชแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจในการดําเนินงานและ
การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานเรื่องการติดต้ังเว็บไซตและการนําสื่อ e-learning ข้ึนสูเว็บไซต 

A :  นําผลการดําเนินการ ปญหาที่พบ หรือความตองการเพิ่มเติมที่เกิดจากการอบรม 
พัฒนาสื่อ e-learning กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงการ
เพื่อพัฒนาสื่อในกลุมสาระการเรียนรูถัดไป 
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 มทร.อีสาน   
““การบริการทางวิชาการเ พ่ือสรางชุมชนเขมแข็งโดยยึดเทคโนโลยีเปนการบริการทางวิชาการเ พ่ือสรางชุมชนเขมแข็งโดยยึดเทคโนโลยีเปน หลัก หลัก 

((TTeecchhnnoollooggyy  BBaassee) ) กรณีเมากับความเขมแข็งของชุมชนกรณีเมากับความเขมแข็งของชุมชน””    
แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
1. ชุมชน (กลุมอินแปง จ.สกลนคร) มีความตองการเครื่องด่ืมที่ผลิตจากผลไมทองถ่ิน เพื่อ

ทดแทนนํ้าอัดลม 
2. นักวิจัย มทร.อีสาน หาศักยภาพของผลไมทองถ่ินในการแปรรูปเปนเครื่องด่ืมผลไม (เมา 

มะแงว ตะครอ) 
3. นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมจากผลไมทองถ่ิน (นํ้าผลไม ไวน) 
4. ถายทอดเทคโนโลยีการทํานํ้าผลไม (นํ้าเมาเขมขน นํ้ามะแงวเขมขน) สูกลุมเกษตรกรอิน

แปลงและกลุมอื่น ๆ  
5. กลุมเกษตรกรนําเทคโนโลยีไปใช (ผลิตนํ้าผลไมทองถ่ิน เพื่อบริโภคและจําหนาย) 
6. นักวิจัย/เจาหนาที่บริการวิชาการติดตามผลการนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อใหคําแนะนํา

ปรึกษารวมแกปญหา (ทั้งวิจัยและพัฒนา) 
7. จัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเกษตรกร นักวิชาการ นักสงเสริมอยาง

ตอเน่ืองในรูปแบบตาง ๆ เชนการประชุมเสวนา การศึกษาดูงาน การอบรม การประกวดผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ เปนตน 

8. นําความรู ปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปใชในการปฏิบัติงาน ตาม
ภาระหนาที่ของกลุมองคกรหรือหนวยงาน 

9. การวิจัยตอยอด การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาด เทคนิคการผลิต การ
ขยายพันธุ สรรพคุณทางอาหารและยา เปนตน 

10. จัดต้ังชมรมหมากเมาสกลนคร เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งผูผลิตเมา ผูรวบรวม
ผลผลิตเมา ผูแปรรูปเมา ผูขายพันธเมาและนักวิชาการ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. มีกลุมเปาหมายที่ตองการใชเทคโนโลยีที่ชัดเจน 
2. เจาหนาที่จัดการบริการวิชาการและนักวิจัยรักและเขาใจในการทํางานพัฒนาชนบท 
3. เทคโนโลยีเหมาะสมกับศักยภาพของทองถ่ิน 
4. มีกิจกรรมตอเน่ืองทั้งการวิจัย การพัฒนา (R&D) ควบคูกันไป 
5. มีเครือขายสนับสนุน ทั้งสถาบันวิชาการ หนวยงานสงเสริม หนวยงานกํากับมาตรฐาน 
6. การทํางานแบบมีสวนรวม ทํางานแบบบูรณาการ ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการที่ตอเน่ือง 
ความรูจากการดําเนินโครงการ 
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยยึดเทคโนโลยีเปนหลัก ตองยึดการทํางานแบบ R&D 

การมีสวนรวม การบูรณาการกับผูเกี่ยวของทั้งกลุมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานสงเสริมตาง ๆ  
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การขยายผลของแนวทางปฏิบัติ 
วิทยาเขตไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใชในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนผูเลี้ยงโคนม ใน

การพัฒนาการใชอาหารขนจากวัตถุดิบทองถ่ิน ชุมชนผูผลิตขางฮาง ชุมชนผูเลี้ยงปลาหมอยักษราชมงคล 
เปนตน 

การสรางชุมชนเขมแข็ง โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Base) กรณีหมูบานราชมงคล ใน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
1. การเตรียมบุคลากรการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ตองมีความรู 
 แนวคิด หลักการการพัฒนา

ชุมชนเขมแข็ง 
 การวิจัยชุมชน 

 

 การเปนวิทยากรกระบวนการ 
 แนวคิดเชิงระบบ 
 การวิเคราะหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

2.  การเตรียมชุมชน 
 การเลือกชุมชนเขารวมโครงการ 
 การทําความเขาใจกับชุมชน 

กระบวนการดําเนินงาน 
1. วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. จัดการเรียนรูเพือ่ปรับแนวคิด/ทัศนคติของคนในชุมชน 
3. ทําแผนชุมชน โดยชุมชน 
4. คัดเลือกกลุมคนเปาหมายเขารวมกิจกรรมตามแผน 
5. จัดการเรียนรูเทคนิคเฉพาะใหกลุมเปาหมาย 
6. ดําเนินการทําแผน โดยมีตัวแทนชุมชนเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมตามแผน 
7. ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
8. สรุปบทเรียน 
9. ประเมินผล/ทบทวนแผน/ปรับแผน 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. การเลือกชุมชน/การทําความ

เขาใจกับชุมชน 
2. การปรับแนวคิด/ทัศนคติของคน

ในชุมชน 
3. การคัดเลือกคนเขารวมกิจกรรม

ตามแผน 

4. การจัดการเรียนใหกลุมคนเปาหมายที่เขา
รวมกิจกรรม 

5. การเตรียมบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
6. การติดตาม/ประเมินผล 
7. เครือขายสนับสนุน 
8. การทํางานแบบบูรณาการ/มีสวนรวม 
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
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ความรู บทเรียนที่ไดรับ 
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติตอแนวทางในการพัฒนาของคนในชุมชน คือปจจัยที่สําคัญ

ที่สุดในการสรางชุมชนเขมแข็ง 
การขยายผลแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ใชแนวทางการปฏิบัติที่ดีดังกลาวในการขยายผลหมูบานราชมงคลเพื่อเปนเปาหมายในการ

บริการทางวิชาการแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อใหเกิดผลผลิต/ผลลัพธที่เปนรูปธรรม
กับพื้นที่เปาหมาย 

  มทร.ลานนา   
““กลไกการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งกลไกการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง””  
งานคลังความรูชุมชน 

1. บริหารและพัฒนาองคความรู 
2. บริการ/สืบคน/จัดการฐานขอมูล/KM/ประชาสัมพันธ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. สรางระบบจัดการฐานขอมูล/website (วิจัยและบริการวิชาการ) 
งานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม  การดําเนินงาน 
1. ตนนํ้า  วิเคราะหประเด็นปญหาและรวมจัดทําแผนกับชาวบาน โดยกระบวนการแบบ

มีสวนรวม  ทีมโครงการยกระดับฯ และทีมงานคาราวานบริการวิชาการรวมกันประชาคมหาโจทยประเด็น
ปญหาชุมชน 

2. กลางนํ้า  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบานหาดผาขนแบบมีสวนรวมบนฐานการ
พึ่งพาตนเอง 

3. ปลายนํ้า โครงการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานหวยลอย ตําบลภู
ฟา อ. บอเกลือ จ.นาน 

ผลการดําเนินงาน 
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและสามารถแกไขปญหาอาชีพความยากจนชุมชนบานหวยลอย 

โดยการถายทอดความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพแบบบูรณาการ ทั้งทางดานเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม โดยสงเสริมใหชาวบานในชุมชนประกอบอาชีพเสริมเพื่อรายไดใหแกครัวเรือน เชน การเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน เปนตน 

กลุมงานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี 
งานสงเสริมบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

พัฒนาศักยภาพดานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี 

 Project Manager  :  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานบริการวิชาการ 

 จัดทําโครงการฝงตัว  : คลุกคลีกับชุมชน จัดทํา Village Profile 
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งานคาราวานบริการวิชาการและจัดเก็บองคความรู 

 เผยแพรองคความรู  จัดเก็บองคความรู 
งาน Credit bank/อบรม (ธนาคารอาชีพเพือ่ปวงชน) 

 ตะกราอาชีพ 

 พัฒนาระบบ Credit bank 

 งานอบรมอาชีพ 

บริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี 

 ใหบริการคําปรึกษา 

 ถายทอดเทคโนโลยี 

 งาน อสวท. 

โครงการพิเศษ 
ศูนยประสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ 
การสนับสนุนงานโครงการหลวง 

 สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ โรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปและกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ศูนยเรียนรูโรงงานตนแบบ 

 งานศูนยเรียนรูโรงงานผลิตนํ้าด่ืมตนแบบเพื่อการศึกษา 

 งานศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก 

 งานศูนยเรียนรูปุยอินทรียคุณภาพสูง 

 สํานักพิมพ (จุลสาร/วารสาร) 

 มทร. ธัญบุรี   
““คืนคุณคาคลองรังสิต ฟนชีวิตชุมชนคืนคุณคาคลองรังสิต ฟนชีวิตชุมชน””  
ที่มา : จากการที่มีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน 84 หมูบาน ชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมองหาชุมชนใกล ๆ มหาวิทยาลัยแลวพบวาชุมชนในคลองรังสิตเริ่มหายไป 
ซึ่งชุมชนในคลองรังสิตต้ังอยูตรงกลางระหวางความเกาและใหม มีถนน 8 เมตร อยูในแนวคันเข่ือนของ 
กทม. และชุมชนกําลังถูกเทศบาลฟองรองและเปนชุมชนสุดทายที่มีชาวจีนด้ังเดิมอาศัยอยูชุมชนเดียว 

การดําเนินงาน 
1. สรางความตระหนักในคุณคา 
2. กระตุนใหเกิดความหวงแหน 
3. สรางแนวทางการอนุรักษโดยการมีสวนรวมจากชุมชน 
4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการดานการอนุรักษ 
5. การพัฒนาชุมชนสูการเปนศูนยเรียนรูประวัติศาสตรคลองรังสิต 

  



 

 
 

......43 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
““เทคนิเทคนิคการทําหนังตะลุงคการทําหนังตะลุง””      
ที่มา : ในจังหวัดนครศรีธรรมราช การทําหนังตะลุงเปนภูมิปญญาทางชางพื้นบานที่สําคัญ มี

ประวัติความเปนมา มีการสืบตอภูมิปญญาที่ยาวนานและมีชางทําหนังตะลุงมากมาย จนพัฒนาเปน
ลักษณะเฉพาะทั้งทางเทคนิควิธีการที่สืบตอแบบเกา และการสรางสรรค ประยุกต รูปแบบหนังตะลุงใหม 
สิ่งที่กลาวมาควรคาตอการรวบรวม ทั้งเทคนิค วิธีการ การทําหนังตะลุงเพื่อเปนองคความรูสําหรับ
เผยแพรตอไป 

อีกทั้งวิทยาลัยชางศิลปะนครศรีธรรมราช เปนวิทยาลัยดานศิลปะ สามารถนําองคความรูที่
ไดรับการปรับใชในการเรียนการสอน การทําวิจัย หรือสรางหลักสูตรวิชาชางทําหนังตะลุงเพื่อสืบทอดภูมิ
ปญญาใหย่ังยืนตอไป และไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการทําตัวหนัง
ตะลุง 

เครื่องมือในการจัดการความรู 
1. การคนหาความรู 

(Knowledge Mapping) 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
7. การเรียนรู 

คณะคร/ูอาจารย/นักเรียน/นักศึกษาบุคลากรในองคกรและประชาชนผูสนใจทั่วไปสามารถ
นําความรูที่ไดรับจากการจัดทํา KM ไปใชในการอนุรักษหรือเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปกรรมได 

สรุปผลการจัดการความรูที่ไดรับ 
1. ประวัติความเปนมา 
2. เครื่องมือสําหรับแกะหนัง 
3. ประเภทของสีที่ใชส ี
4. หนังสัตวที่ใช 
5. ข้ันตอนการทําหนังตะลุง 

5.1 การเตรียมหนังสัตว 
5.2 การรางแบบตัวภาพลงบนแผน

หนัง 

5.3 การแกะหนัง 
5.4 การลงสีรูปหนัง 
5.5 การประกอบตัวหนังและการเขาตับรูปหนัง 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผูรูที่มีความเช่ียวชาญดานการทําตัวหนังตะลุง จนเปนที่ยอมรับ 

ไดแก นายหนังสุชาติ ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ เปนตน 
2. การดําเนินงานไดรับความสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตนสังกัด รวมทั้ง

ผูบริหารวิทยาลัยไดใหความสนับสนุนเปนอยางดี 
3. คณะทํางานมีความรูที่เกี่ยวของ ความรูดานศิลปะไทยที่เอื้อตอการดําเนินงาน 
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CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม ประเทศอาเซียน 
 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  10  หนวยงาน  จํานวน 22 คน  ประกอบดวย 

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.พระนคร 
คุณอํานวย : ผศ. เจทญา  กิจเกิดแสง  ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
คุณลิขิต : นางสาวทัศนีย  นอยแดง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกองศิลปวัฒนธรรม 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  1 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  4 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  4 คน 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสของหนวยงาน 
จุดออนจุดออน  จุดแข็งจุดแข็ง  
1. ไมมีจุดขายทางวัฒนธรรม 1.  ผูบริหารสนับสนุน 
2. ทําใหบุคลากรสวนใหญไมสนใจ 2.  มีทุนพอทํางาน 
3. ไมมีผูรูสายตรง 3.  ประสานงานเปนกลุม 

 4.  ทีมงานทุมเท 
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วิเคราะหความตองการของนักศึกษา บุคลากรและการเรียนรูวัฒนธรรม 
องคความรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่จะศูนยหาย 

วางแผน กําหนดนโยบาย 
วางแผนการเสนอของบประมาณดําเนินงานโครงการ 

การดําเนินงานโครงการ 
 มทร.ศรีวิชัย เนนเรื่องภาษาพัฒนาความพรอมของนักศึกษา เรียนรูศิลปะวัฒนธรรมของ

นักศึกษาอาเซียน ที่มาศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 มทร. กรุง เทพ เนนกิจกรรมรวมกับชุมชน เนนการมีส วนรวม เพื่ อการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียน 
 มทร.พระนคร เนนการนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุมพัฒนาอาเซียน โดยนํา

นักศึกษาออกไปเผยแพรแลกเปลี่ยน 
 มทร.รัตนโกสินทร เนนนิทรรศการทางศิลปะระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาและคณาจารย 
 มทร. สุวรรณภูม ิเนนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ในแตละศูนยและเก็บรวบรวมองคความรู

ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและชุมชน 
 มทร.ตะวันออก เนนการบูรณาการกับการเรียนการสอน นํางานศิลปวัฒนธรรมเขาไปกับวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มทร.อีสาน เนนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ลุมแมนํ้าโขง ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยมี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเขามาศึกษาที่ มทร. 
 มทร.ลานนา เนนเก็บรวบรวมองคความรู การวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการวิจัย

รวมกันระหวาง มทร. ชุมชน กลุมประเทศอาเซียน ซึ่งในที่น้ีคือ ประเทศพมา ไดนําอาจารย
ไปฝงตัวเรียนรู การทําเครื่องเขินที่ประเทศพมา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เนนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน 
รวมกับ มทร. อื่น ในอาเซียนและนานาชาติ เชน อินโดนีเซีย ปรีนังและอบรมภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลและนําผลไปปรับปรุง 
1. โครงสรางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตกตางกัน  
2. การนํานักศึกษาออกนอกประเทศ มีปญหาเรื่องการเบิกจาย เรื่องเอกสาร เรื่องระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. การวางแผนที่ดี การทํางานสรางระบบการทํางานที่ดี 
2. การประชาสัมพันธ 
3. การประสานงาน 
4. ศึกษาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา 
5. ความตอเน่ืองของกิจกรรม 
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6. ความรวมมือทั้งภายในและภายนอก 
7. การ MOU กับกลุมประเทศอาเซียนและประเทศตาง ๆ  

ปญหาการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
1. โครงสรางหนวยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตละ มทร. ไมสอดคลองกับการพัฒนาการ

ดําเนินงาน 
2. เสนอที่ประชุม 9 อธิการ ถึงการนําเสนอโครงสรางของศิลปวัฒนธรรม 
3. ปญหาการนํานักศึกษาไปเผยแพรตางประเทศ 
4. เชิญนักศึกษาตางประเทศเขามารวมกัน 
5. เสนอแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ออนไลน 
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CoP 5  การบริหารจัดการ  

การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  11  หนวยงาน  จํานวน 26 คน  ประกอบดวย  

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.ธัญบุรี 
คุณอํานวย : นายพงศพิชญ  ตวนภูษา  รองอธิการบดี    
คุณลิขิต : นางวราภรณ  อชานนท  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  นางสาวเตือนใจ สุตตา

ชัย  บุคลากรชํานาญการพิเศษ  และนางสาวปยวรรณ สนธิโสมพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  2 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  4 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  4 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ สรุปโดยสังเขปดังน้ี 
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องคประกอบของงาน (Human Resuurce Management) 
1. การสรรหา  คนเกง  องคกรกาวไกล   คนดี   องคกรย่ังยืน 
2. การพัฒนา 
3. การรักษา 
4. การใชประโยชน 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1. การสรางหนวยงานที่เปนระดับวิทยาลัย เพื่อบริหารภารกิจที่มุงสรางรายได มุงพัฒนาเฉพาะ

ทาง 
2. สัญญาจางผูบริหารที่มีความสามารถมืออาชีพ 
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เปน ผศ.  รศ. และ ศ. 
4. การเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 
5. พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ จัดหนวยงานสอบภายใน 
6. การคัดเลือกบุคลากร การรักษาคนดี คนเกงและสรางบุคลากรรุนตอไป 
7. การประเมินบุคลากร ดวยการใหระบบอิเลคทรอนิกส 
8. การประเมินนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาบุคลากรไดตรงตามความตองการมหาวิทยาลัยและ

บุคลากร 
9. การพัฒนาคน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนที่เหมาะสม 
10.การบริหารความคุมคาของหลักสูตร มีการยุบรวม 
11.การพัฒนาบุคลากรจากการวิเคราะหขอมูลที่มีระบบ 
12.การจัดทําแผนโดยใชขอมูลและมีการเช่ือมโยงพันธกิจเขาดวยกัน 
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CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  11  หนวยงาน  จํานวน 45 คน  ประกอบดวย  

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.ตะวันออก 
คุณอํานวย : นายสุรินทร  พรหมนุรักษกิจ ผูชวยอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานประกัน

คุณภาพ 
คุณลิขิต : นางสาวศิริพร รุงแสง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  10 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  7 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  5 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  5 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  6 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  3 คน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จ สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

  มทร.ศรีวิชัย มีคูมือประกันคุณภาพเปนเครื่องมือ นําวงจรคุณภาพ PDCA ประยุกตการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ใหทุกคนทุกหนวยงานมีสวนรวมในทุกกระบวนการ  ““รู เขาใจ และกาวรู เขาใจ และกาว
ไปดวยกันไปดวยกัน””    
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 มทร. กรุงเทพ ปรับกระบวนการระบบการประกันคุณภาพใหชัดเจน กระชับ รวดเร็ว  
วิเคราะหกระบวนการกําหนดเปาหมายตัวบงช้ี มีผูรับผิดชอบ นําประสบการณและปญหาที่พบมาแกไข
ปญหา 

 มทร.พระนคร นําระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในการติดตามระบบประกัน
คุณภาพ IQA-CDS ตาม RMUTP MODEL  ติดตามการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง (ทุกรอบ 4 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน)  ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามระบบ 

 มทร. รัตนโกสินทร มุงเรียนรูจากขอผิดพลาดจนเปนแนวปฏิบัติที่ดี  ผูบริหารเปนผูมีสวน
สําคัญในการผลักดันใหบุคลากรต่ืนตัว  นําหลัก 2ป+1ป (ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เปลี่ยนทัศนคติและ
ทีมงานทุกคนมีสวนรวม)  สรางวัฒนธรรมคุณภาพแกปญหา 3ม (เมค+โม+มั่ว) 

 มทร.อีสาน งานประกันคุณภาพเกิดข้ึนไดเพราะคุณภาพของบุคลากร (สายสนับสนุน)  หลัก
เลี่ยง 7 คําพูดที่คนประสบความสําเร็จเคาไมพูดกัน 

1) น่ันไมอยูในหนาที่ของฉัน   2) ฉันไมรูฉันทําไมไดหรอก 
3) มันไมใชความผิดของฉัน   4) ฉันไมตองการความชวยเหลือจากใคร 
5) มันไมยุติธรรม    6) เราทําแบบน้ีมากันเสมอ 
7) ไดแคน้ีก็บุญแลว 

 มทร. ลานนา กัลยาณมิตรภายในองคกรเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ  ผสมรูปแบบ
การทํางานที่เปนทางการและไมทางการ 

 มทร. สุวรรณภูม ินําระบบประกันคุณภาพ ISO มาประยุกตใชกับระบบการประกันคุณภาพ  
ปจจุบันสามารถพัฒนา SOP โดยมีคณะทํางานวิเคราะหกระบวนการแบงออกเปน 6 กลุมไดแลว 22 
กระบวนการ 

 มทร.ธัญบุรี  นํามาตรฐานคุณภาพระดับสากล (AUN-QA) มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยเริ่มนํารองใน 3 หลักสูตร  กําหนดเปาหมายประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA ภายใน 2558  
มทร.ธัญบุรี รับเปนแมขาย “เครือขายการประกันคุณภาพ 9 มทร.+2” 

 มทร.ตะวันออก  การวางแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรมเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมินสรางความตระหนักและการ
รับรูในการบุคลากรไดดี 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เรียนรูจาก
จุดแข็ง/สําเร็จ  ปญหา อุปสรรค ความเสี่ยง  
เปลี่ยนทัศนคติ ““แขงขัน เปน แบงปนแขงขัน เปน แบงปน” ” ปจจัยแหง
ความสําเร็จเกิดจากองคประกอบตาง ๆ รวมกัน  
ไดแก  ผูบริหาร  ทัศนคติ  เต็มเวลา และทีม 
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CoP 7  การพัฒนานักศึกษา 

“การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา” 
 

โดยมีตัวแทนอาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขารวมเสวนาและรวมรับฟงการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดี  10  หนวยงาน  จํานวน 28 คน  ประกอบดวย  

ผูนําเสวนาและบันทึกขอมูล : มทร.รัตนโกสินทร 
คุณอํานวย : นางสาววาสุกาญจน งามโฉม  ผูอํานวยการกองสหกิจศึกษา  
คุณลิขิต : นายเมธิชญญ ปรัชญชญางกูร  นักวิชาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  6 คน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  5 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  3 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  5 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  1 คน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  3 คน 
   สถาบันการพลศึกษา     1 คน 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา 
สรุปโดยสังเขปดังน้ี 

 ดําเนินการตามวงจร PDCA 
1. วางแผน (Plan) 

1.1 กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
1.2 กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดได 
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1.3 กําหนดข้ันตอนวิธีการและระยะเวลา 
1.4 จะทําอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไร ทําไมและดวยวิธีการใด 
1.5 (5 W 1 H = What/Where/When/Who/Why and How) 

2. ปฏิบัติ (Do) 
2.1 ทําความเขาใจในวิธีการทํางาน 
2.2 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ตรวจสอบ (Check) 
3.1  การตรวจสอบความกาวหนาของงานและประเมินผล 
3.2  เพื่อติดตามความคืบหนา 
3.3  ดูผลสําเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน 

4.  ปรับปรุง (Act) 
4.1 จากผลการประเมินในขอ 3 หากการปฏิบัติเปนที่นาพอใจก็จัดให 
4.2 เปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง 
4.3  ใหกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป 
4.4  แกไขที่ตนเหตุ ถาผลงานที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย 
4.5  ถาพบความผิดปกติใด ๆ ใหสอบสวน คนหา สาเหตุ แลวทําการปองกัน 
4.6  แกไขเพื่อมิใหมีความผิดปกติเกิดข้ึนซ้ําอีก 
4.7  พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทํางานน้ัน ๆ   

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. การมีเปาหมายรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  สาขา  ชมรม และชุมชน ในการวางแผน

และบูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกัน 
2. การมีเครือขายกิจกรรมรวมกันของกิจกรรมนักศึกษากับชุมชนและหนวยงานภายนอก 
3. การมี Team Work ที่มีประสิทธิภาพ 
4. การสื่อสารและการประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
5. การมีอาจารยที่ปรึกษามาชวยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

ผลลัพธ  
1. ผูประกอบการหรือชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีมากข้ึน 
3. การมีผูสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทําใหลดคาใชจายของสโมสรนักศึกษาได 
4. กิจกรรมนักศึกษาไดมีการสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ 
5. นักศึกษาอยูในสังคมมหาวิทยาลัยทั้งในดานวิชาการและกิจกรรมอยางมีความสุข 
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การแสดงพิธีเปดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ช่ือชุด ““มโนราหโบราณมโนราหโบราณ””  

 
 
 
 
 
 
 

การแสดงพิธีปดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ช่ือชุด ““เอกลักษณไทยเอกลักษณไทย”” 

 

  

 
  

การแสดงการแสดงในพิธีเปดและพิธีปดในพิธีเปดและพิธีปด 
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นิทรรศการและการแสดงสินคาชุมชนนิทรรศการและการแสดงสินคาชุมชน  
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งบประมาณ 
 
 

เงินงบประมาณที่ใชดําเนินการโครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แหง แหงละ 150,000 บาท เปนเงิน 1,350,000 บาท และเงินคาลงทะเบียนผูเขารวม
โครงการคนละ 1,000 บาท จํานวน 35 คน เปนเงิน  35,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 1,385,000 บาท  โดยมี
คาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการฯ จํานวน 1,362,817 บาท เงินคงเหลือ 22,183 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

  รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายได 1,385,000 
 รายไดจากเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ 9 มทร. @ 150,000 บาท 1,350,000  
 รายไดคาลงทะเบียนเพิ่มเติม (35 คน * 1,000 บาท) 35,000  
คาใชจาย 1,362,817 
 คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและนักศึกษา 69,000  
 คาตอบแทนวิทยากร 25,000  
 คาอาหารและเครื่องดื่ม 580,090  
 คาที่พัก (นักศึกษาตางชาต,ิ ชุมชน, คณะกรรมการตัดสิน) 25,450  
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (นักศึกษาตางชาต,ิ ชุมชน, คณะกรรมการตัดสิน) 68,880  
 คาเงินรางวัลสําหรับผูชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี 46,000  
 คาจางเหมาบริการ 275,243  
 คาวัสด ุ 228,154  
 คาเชาชุด แตงหนา นักแสดงพิธีเปด-ปด 45,000  
คงเหลือ 22,183 
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การประเมินผล 
 

 
 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนา
เครือขายการจัดการความรูฯ ในครั้งน้ี  ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนรวมในการประชุมที่หลากหลายกลุม 
หลากหลายกิจกรรม ทั้งบุคลากรภายใน/ภายนอกเครือขาย คือ ผูบริหาร/คณาจารย/นักศึกษา/เจาหนาที่/
ผูผานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  

โดยการประเมินน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
ประโยชนและความคุมคา และการนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งตอไป 

ซึ่งจัดเก็บขอมูลดวยแบบประเมินความพึงพอใจ แบงเปน 4 สวนหลัก คือ 
  ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการ 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการ 
ตอนที่  3   ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 

  ตอนที่  4   ขอเสนอแนะ 
และนําเสนอผลการวิเคราะหและประเมินโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย 

ความถ่ี  รอยละ ตารางและกราฟแสดงขอมูล และความเรียงในการบรรยายขอมูล โดยมีเกณฑในการ
ประเมินผลดวยคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีคาชวงคะแนนดังน้ี 

4.50 - 5.00   หมายถึง ระดับมากที่สุด   
3.50 - 4.49  หมายถึง ระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

ซึ่งมีรายละเอียดนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 
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จากการสํารวจผูเขารวมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 351 คน มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 185 คน 
คิดเปนรอยละ 52.71  โดยมี มทร.ลานนา และ มทร.ตะวันออก ตอบแบบประเมินครบ 100% รองลงมา
คือ มทร.ศรีวิชัย คิดเปนรอยละ 92.31  มทร.ธัญบุรี คิดเปนรอยละ 60.87 รายละเอียดดังตารางที ่1   

 
ตารางที่ 1  รอยละผูตอบแบบประเมินของแตละหนวยงาน 

หนวยงานหนวยงาน  
จํานวนจํานวน

ผูเขารวมงานแตผูเขารวมงานแต
ละหนวยงานละหนวยงาน  

จํานวนผูตอบแบบจํานวนผูตอบแบบ
ปรประเมินแตละะเมินแตละ

หนวยงานหนวยงาน  

รอยละของผูตอบรอยละของผูตอบ
แบบประเมินแตแบบประเมินแต

ละหนวยงานละหนวยงาน  

รอยละรอยละของผูตอบของผูตอบ
แบบประเมินทั้งหมดแบบประเมินทั้งหมด  

มทร.ลานนา 32 32 100.00 17.30 
มทร.พระนคร 31 8 25.81 4.32 
มทร.สุวรรณภูมิ 47 26 55.32 14.05 
มทร.ตะวันออก 20 20 100.00 10.81 
มทร.อีสาน 23 9 39.13 4.86 
มทร.ธัญบุรี 23 14 60.87 7.57 
มทร.กรุงเทพ 32 4 12.50 2.16 
มทร.รัตนโกสินทร 17 6 35.29 3.24 
มทร.ศรีวิชัย 65 60 92.31 32.43 
สถาบันการพลศึกษา 7 0 0.00 0.00 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 22 5 22.73 2.70 
อื่นๆ (มหิดล) 32 1 3.13 0.54 

รวม 351 185 52.71 100.00 
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 โดยผูตอบแบบประเมินเปนเพศชายรอยละ 41.08  เพศหญิงรอยละ 57.30  ซึ่งสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 40.54 และรองลงมาคืออายุ 46 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 27.03 มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.11 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
36.22 โดยมีสถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.49 รองลงมาเปนอาจารย  
คิดเปนรอยละ 28.11 และผูบริหาร คิดเปนรอยละ 14.59  รายละเอียดดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป  ความถี่ความถี่  รอยละรอยละ  แผนภูมิแผนภูมิ  

เพศ 185 100.00  

ชาย 76 41.08 

 

หญิง   106 57.30 

ไมตอบ 3 1.62 

อายุ 185 100.00  

15-25 ป 11 5.95 

 

26-35 ป 75 40.54 
36-45  ป      45 24.32 
46   ปขึ้นไป    50 27.03 
ไมตอบ 4 2.16 

ระดับการศึกษา    

ต่ํากวาปริญญาตรี 12 6.49 

 

ปริญญาตรี 67 36.22 

ปริญญาโท 89 48.11 

ปริญญาเอก 11 5.95 

ไมตอบ 6 3.24 
สถานภาพ    

ผูบริหาร 27 14.59 

 

อาจารย 52 28.11 
บุคลากรสายสนับสนุน 86 46.49 
นักศึกษา 11 5.95 
ตัวแทนชุมชน 6 3.24 
บุคคลทั่วไป 0 0.00 
อ่ืนๆ 1 0.54 
ไมตอบ 2 1.08 
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ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการในภาพรวมระดับมาก (푥̅ = 4.08, 

SD = 0.67) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ 
เรื่อง ““CCrroossss  CCuullttuurree”” ในระดับมาก (푥̅ = 4.13, SD = 0.67) รองลงมาคือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนในระดับมาก (푥̅ = 4.11, SD = 0.72) โดยในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ชุมชนนักปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจสูงที่สุดใน CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.17, SD = 0.68) รายละเอียดดังตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3  ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ภาพรวม 
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ  
ภาพรวมภาพรวม  

풙풙 SSDD..  ระดับระดับ  

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ““การบูรณาการการจัการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียนอาเซียน”” 

4.03 0.64 มาก 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  ““การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและ
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน”” 

4.07 0.62 มาก 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ““นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”” 4.08 0.63 มาก 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน 4.11 0.72 มาก 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง ““CCrroossss  
CCuullttuurree”” 

4.13 0.67 มาก 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ 4.09 0.70 มาก 
  CoP 1  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.12 0.70 มาก 
  CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน 4.05 0.79 มาก 
  CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 4.03 0.69 มาก 
  CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม

ประเทศอาเซียน 
4.14 0.67 มาก 

  CoP 5  การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 4.11 0.69 มาก 
  CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 4.17 0.68 มาก 
  CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา 4.01 0.71 มาก 

การจัดกิจกรรมในโครงการในภาพรวม 4.08 0.67 มาก 

 
 

3.90

4.00

4.10

4.20

4.03
4.07 4.08

4.11 4.13
4.09

4.12

4.05 4.03

4.14
4.11

4.17

4.01

การจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมในโครงการโครงการ  



 

 
 

......61 
 

ในดานความรูที่ไดรับ ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก (푥̅ = 4.06, SD = 
0.65) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.15, SD = 0.63) รองลงมาคือ CoP 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนในระดับมาก 
(푥̅ = 4.14, SD = 0.64) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง 
““CCrroossss  CCuullttuurree””ในระดับมาก (푥̅ = 4.09, SD = 0.65) รายละเอียดดังตารางที ่4 

 
ตารางที่ 4  ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ดานความรูที่ไดรับ 
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการ  
ดานความรูที่ดานความรูที่ไดรับไดรับ  풙풙 SSDD..  ระดับระดับ  

มากท่ีสุดมากท่ีสุด  มากมาก  ปานกลางปานกลาง   นอยนอย  นอยท่ีสุดนอยท่ีสุด  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง ““การบูรณาการการการบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียนจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”” 

4.03 0.64 มาก 38 21.59 107 60.80 30 17.05 1 0.57 0 0.00 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ““การบูรณาการบูรณา
การการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียนอาเซียน”” 

4.02 0.61 มาก 33 18.75 116 65.91 25 14.20 2 1.14 0 0.00 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ““นวัตกรรมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”” 

4.07 0.59 มาก 36 20.69 116 66.67 21 12.07 1 0.57 0 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน 4.07 0.75 มาก 27 27.55 55 56.12 12 12.24 4 4.08 0 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของ
นักศึกษาชาวตางชาต ิเร่ือง ““CCrroossss  CCuullttuurree”” 

4.09 0.65 มาก 21 25.61 47 57.32 14 17.07 0 0.00 0 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัต ิ 4.08 0.68 มาก                     

CoP 1   การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.08 0.76 มาก 15 28.85 28 53.85 7 13.46 2 3.85 0 0.00 

CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัย
เ พ่ื อ กา รตี พิ มพ เ ผย แพ ร / นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชน 

4.04 0.79 มาก 15 28.85 26 50.00 9 17.31 2 3.85 0 0.00 

CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการ
เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 

4.02 0.68 มาก 12 24.00 27 54.00 11 22.00 0 0.00 0 0.00 

CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การ
เผยแพรและแลกเปลี่ ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 

4.14 0.64 มาก 14 28.00 29 58.00 7 14.00 0 0.00 0 0.00 

CoP 5  กา ร บ ริห า ร จัด ก า ร  :  ก า รบ ริ หา ร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

4.05 0.62 มาก 12 21.82 34 61.82 9 16.36 0 0.00 0 0.00 

CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 

4.15 0.63 มาก 15 28.30 31 58.49 7 13.21 0 0.00 0 0.00 

CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มา
ใชในกิจกรรมนักศึกษา 

4.07 0.64 มาก 10 23.81 25 59.52 7 16.67 0 0.00 0 0.00 

ดานความรูที่ไดรับ 4.06 0.65 มาก           
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ในดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใช  ผูเขารวมโครงการสัมมนาฯ พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 
(푥̅ = 4.11, SD = 0.68) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในกิจกรรม CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จในระดับมาก (푥̅ = 4.19, SD = 0.74) รองลงมาเทากัน 3 กิจกรรม
ในระดับมาก (푥̅ = 4.17) คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง 
““CCrroossss  CCuullttuurree”” (SD = 0.69)  CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (SD = 0.62)  และ CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก (SD = 0.76) รายละเอียดดังตารางที ่5 

 
ตารางที่ 5  ระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโครงการ : ดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใช 
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในโครงการรรมในโครงการ  
ดานดานการนําประโยชนที่ไดรับไปใชการนําประโยชนที่ไดรับไปใช  풙풙 SSDD..  ระดับระดับ  

มากท่ีสุดมากท่ีสุด  มากมาก  ปานกลางปานกลาง   นอยนอย  นอยท่ีสุดนอยท่ีสุด  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่   

รอยรอย  
ละละ  

การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง ““การบูรณาการการการบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและปจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียนระชาคมอาเซียน”” 

4.03 0.64 มาก 31 21.23 90 61.64 24 16.44 1 0.68 0 0.00 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ““การบูรณาการบูรณา
การการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียนอาเซียน”” 

4.12 0.62 มาก 37 25.34 91 62.33 17 11.64 1 0.68 0 0.00 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ““นวัตกรรมนวัตกรรม
แและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนละเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”” 

4.09 0.68 มาก 36 25.00 88 61.11 18 12.50 1 0.69 1 0.69 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน 4.16 0.68 มาก 25 31.25 44 55.00 10 12.50 1 1.25 0 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของ
นักศึกษาชาวตางชาต ิเร่ือง ““CCrroossss  CCuullttuurree”” 

4.17 0.69 มาก 22 31.88 38 55.07 8 11.59 1 1.45 0 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัต ิ 4.11 0.73 มาก                     

CoP 1   การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.17 0.62 มาก 12 28.57 25 59.52 5 11.90 0 0.00 0 0.00 

CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัย
เ พ่ื อ กา รตี พิ มพ เ ผย แพ ร / นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชน 

4.07 0.80 มาก 14 32.56 19 44.19 9 20.93 1 2.33 0 0.00 

CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการ
เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 

4.05 0.71 มาก 11 26.83 21 51.22 9 21.95 0 0.00 0 0.00 

CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การ
เผยแพรและแลกเปลี่ ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 

4.14 0.72 มาก 13 30.95 23 54.76 5 11.90 1 2.38 0 0.00 

CoP 5  กา ร บ ริห า ร จัด ก า ร  :  ก า รบ ริ หา ร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.76 มาก 17 36.17 22 46.81 7 14.89 1 2.13 0 0.00 

CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกัน
คุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ 

4.19 0.74 มาก 17 36.17 23 48.94 6 12.77 1 2.13 0 0.00 

CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มา
ใชในกิจกรรมนักศึกษา 

3.94 0.79 มาก 8 22.22 20 55.56 6 16.67 2 5.56 0 0.00 

การนําประโยชนที่ไดรับไปใช 4.11 0.68 มาก           
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ผูเขารวมโครงการฯ พึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการในระดับมาก (푥̅ = 4.04,          
SD = 0.69) โดยพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นเรื่องความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการน้ีในภาพรวมใน

ระดับมาก (푥̅ = 4.14, SD = 0.66) รองลงมาคือ ประเด็นเรื่องการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

ระดับมาก (푥̅ = 4.10, SD = 0.66) และพึงพอใจในระดับมาก (푥̅ = 4.06) เทากัน 2 ประเด็นเรื่องคือ 
ความเหมาะสมของการจัดแสดงผลงาน ““นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”” (SD = 0.61)  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ (SD = 0.70) รายละเอียดดังตารางที ่6 

 

ตารางที่ 6  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ  풙풙 SSDD..  ระดับระดับ  
มากที่สุดมากที่สุด  มากมาก  ปานกลางปานกลาง  นอยนอย  นอยที่สุดนอยที่สุด  

ความความ  
ถี่ถี่  

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่  

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่  

รอรอยย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่  

รอยรอย  
ละละ  

ความความ  
ถี่ถี่  

รอยรอย  
ละละ  

ความเหมาะสมของการ จัดแสดงผลงาน 
““การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและ
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน”” 

4.04 0.61 มาก 37 20.11 117 63.59 28 15.22 1 0.54 0 0.00 

ความเหมาะสมของการ จัดแสดงผลงาน 
““นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”” 

4.06 0.61 มาก 38 20.65 119 64.67 23 12.50 2 1.09 0 0.00 

ความเหมาะสมของการจัดแสดง ““สินคาของสินคาของ
ชุมชนและนักศึกษาของแตละหนวยงานชุมชนและนักศึกษาของแตละหนวยงาน”” 

3.95 0.73 มาก 36 19.57 108 58.70 32 17.39 5 2.72 1 0.54 

ค ว า ม เ หมา ะส มขอ ง เ อกส า ร ประ กอ บ        
การสัมมนา 

3.94 0.68 มาก 33 18.03 109 59.56 35 19.13 4 2.19 0 0.00 

ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธและ   
การตอนรับ 

4.03 0.77 มาก 45 24.46 108 58.70 22 11.96 6 3.26 2 1.09 

ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่ง อํานวย
ความสะดวก 

4.05 0.71 มาก 44 23.91 110 59.78 24 13.04 4 2.17 1 0.54 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 4.06 0.70 มาก 47 25.54 104 56.52 28 15.22 4 2.17 0 0.00 
การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช 4.10 0.66 มาก 47 25.54 111 60.33 22 11.96 3 1.63 0 0.00 
ความพึงพอใจกับการเขาร วมโครงการนี ้     
ในภาพรวม 

4.14 0.66 มาก 51 27.72 110 59.78 19 10.33 3 1.63 0 0.00 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.04 0.69 มาก           

 

3.80
3.85
3.90
3.95
4.00
4.05
4.10
4.15

ภาพรวมของการจัดโครงการภาพรวมของการจัดโครงการ  
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จํานวนผูใหขอเสนอแนะ 17 คน  คิดเปนรอยละ 9.19 ของผูตอบแบบประเมิน โดยเสนอแนะใน
ดานความพึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33  และเสนอแนะในดานสิ่งที่ควรตองปรับปรุง/
ปญหาที่พบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รายละเอียดดังตารางที ่7 

 
ตารางที่ 7  ขอเสนอแนะในการจัดโครงการ 

สิ่งที่พึงพอใจสิ่งที่พึงพอใจ  สิ่งที่ควรตองปรับปรุงสิ่งที่ควรตองปรับปรุง//ปญหาที่พบปญหาที่พบ  

 สถานที่จัดงาน 
สถานท่ีจัดงานเหมาะสม 

 การตอนรับ 
ประทับใจการตอนรับ อธิการ/
ผูบริหารและผูจัดใหการตอนรับดูแล
ใสใจอยางอบอุนและเปนกันเอง 
ตอนรับเปนอยางดี 

 การจัดงาน/การแสดง 
จัดงานไดดี การแสดงมโนราหสวย
มาก KM Night Party ดีมากๆ 
 
 

 การจัดงาน 
1) ระยะเวลาในการจัดสั้นไป  2) ปรับปรุงบางหัวขอใหตรงประเด็นหรือหัวขอ
ของโครงการ 3) การใหประกาศนียบัตรควรเขียนชื่อคนในทีมใหครบทุกคน 
ระวังเร่ืองการสะกดชื่อนามสกุลผิดทําใหเสียความรูสึก  4) ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ ใหผูเขารวมงานเขารวม
ฟงการนําเสนอผลงานใหมากกวานี้ เชน นศ.จะสามารถนําสิ่งเหลานี้ไปใช
พัฒนาการเรียนได  5) CoP งานวิจัยควรเปนเร่ืองการใช KM มาขับเคลื่อน
งานวิจัย ไมใชนํางานวิจัยมานําเสนอ  6) เอกสารในเลมแนวปฏิบัติท่ีดีใหเปน
ฉบับเต็มและทําเปน CD  7) PPT ท่ีนํามาเสนอใหนํามาลงในเคร่ืองกอน
นําเสนอ 8) คร้ังตอไปควรเพ่ิมกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ินหรือชุมชนใน
พ้ืนท่ีใกลเคียง จะทําใหกิจกรรมนาสนใจมากข้ึน และสมาชิกไดมีโอกาสสราง
ความสัมพันธกันมากข้ึน เนื่องจากชวงเวลาเขากลุม CoP ตองเรงรีบสรุป
นําเสนอ ไมมีโอกาสสรางความสัมพันธเพ่ือรูจักกันมากเทาท่ีควร 

 การจัดแสดงนิทรรศการ 
1) การจัดแสดงผลงาน/สินคาชุมชนของแตละหนวยงานนอยเกินไป นาจะมี
เครือขายชุมชน นศ. เขารวมมากวานี้ และมีการเชิญชวนประชาสัมพันธใหเขา
ชมงานมากกวานี้  2) บริเวณบูธแสดงสินคาทุก มทร. ควรมีเจาหนาท่ีอํานวย
ความสะดวก 

 สิ่งอํานวยความสะดวก 
1) เคร่ืองเสียงในหอประชุม  2) ควรปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงในหอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู  3) สัญญาณ wifi ใชไมไดตลอดโครงการ  4) หองน้ําชั้น 2 
มีกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก  5) ควรจัดอาหารกลางวันเปนโตะจีน  6) นาจะมีการ
จัดชมเมืองเกาใหผูรวมงามตามความสนใจ 

 
 
 
 

  

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ  
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คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ที่  ๑๑๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๘ 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

  (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) 
................................................. 

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน”  (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ระหวางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   ประธาน 
๑.๒  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รองประธาน 
๑.๓  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   รองประธาน 
๑.๔  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   รองประธาน 
๑.๕  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   รองประธาน 
๑.๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    รองประธาน 
๑.๗  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   รองประธาน 
๑.๘  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   รองประธาน 
๑.๙  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    รองประธาน 
๑.๑๐ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     รองประธาน 
๑.๑๑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     รองประธาน 
๑.๑๒ ผศ. เฟองฟา เมฆเกรียงไกร มทร.พระนคร  กรรมการ 
๑.๑๓ นางจิราภรณ สัพทานนท มทร.กรุงเทพ  กรรมการ 
๑.๑๔ ผศ. คมเดือน โพธิสุวรรณ มทร.ตะวันออก  กรรมการ 
๑.๑๕ ดร. วิชัย พยัคฆโส มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๑.๑๖ นางศิริรัตน ภาศักดี มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๑.๑๗ ดร. ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ์ มทร.ลานนา กรรมการ 
๑.๑๘ นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
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๑.๑๙ นางชุดาภัค เดชพันธ มทร.อีสาน กรรมการ 
๑.๒๐ รศ.ดร. ชาญชัย ศิริพันธุ สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๑.๒๑ นางสาวอุษาภรณ บุญเรือง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
๑.๒๒ ผศ. บรรเจิด กาญจนเจตนี มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๓ ผศ. สุเทพ ชูกล่ิน มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๔ รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๕ ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๖ ผศ. ยุทธนา พงศกร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๗ นายสุรพงษ ถาวโรจน มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๘ ผศ. กฤษฎา พราหมณชูเอม มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๒๙ ดร. ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๑.๓๐ รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.๑   คณะกรรมการฝายวิชาการ 

๒.๑.๑ ผศ. บรรเจิด กาญจนเจตนี มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๑.๒ ผศ. เฟองฟา เมฆเกรียงไกร มทร.พระนคร กรรมการ 
๒.๑.๓ ผศ. จิราภรณ พงษศรทีัศน มทร.กรุงเทพ กรรมการ 
๒.๑.๔ ผศ. คมเดือน โพธิสุวรรณ มทร.ตะวันออก กรรมการ 
๒.๑.๕ ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๒.๑.๖ ผศ.ดร. อุดมวิทย ไชยสกุลเกียรต ิ มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๒.๑.๗ นายภฤศพงศ เพชรบุล มทร.ลานนา กรรมการ 
๒.๑.๘ ผศ. กฤษฎี สุขฉายี มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
๒.๑.๙ ผศ.ดร เฉลิมพล เยื้องกลาง มทร.อีสาน กรรมการ 
๒.๑.๑๐ รศ.ดร. ชาญชัย ศิริพันธุ สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๒.๑.๑๑ นางกัญญา ทองม่ัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
๒.๑.๑๒ นายวิภาค อรรจนกุล มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๑.๑๓ นายพิทักษ สถิตวรรธนะ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑.๑๔ นายตอยศ เจริญ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                                                                       

 มีหนาที่  
 ๑.  ติดตอประสานงานและเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายทางวิชาการ  
 ๒.  วางแผน เตรียมงาน ดําเนินการเก่ียวกับการจัดนิทรรศการวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๓.  รวบรวมและจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อแจกผูเขารวมโครงการฯ 
 4.  รวบรวมองคความรูจากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชนนัก

ปฏิบัติ เพื่อถายทอดผานเว็บไซตการจัดการความรูของเครือขายฯ 
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๒.๒   คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน “การบูรณา
การการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 
๒.๒.๑ รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์ มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๒.๒ ผศ. ดวงแข สุขโข มทร.พระนคร กรรมการ 
๒.๒.๓ นางกุลชยา พงษแสวง มทร.กรุงเทพ กรรมการ 
๒.๒.๔ นายสุรินทร พรหมนุรักษกิจ มทร.ตะวันออก กรรมการ 
๒.๒.๕ รศ.ดร. อุษาพร เสวกวิ มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๒.๒.๖ นางสาวชฎาณัฎฐ ปยะวิบูลย มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๒.๒.๗ ดร. แมน ตุยแพร มทร.ลานนา กรรมการ 
๒.๒.๘ นายสุวุฒิ ตุมทอง มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
๒.๒.๙ ผศ. สุนทร สงตรัส มทร.อีสาน กรรมการ 
๒.๒.๑๐ นายมานะ ภูหลํา สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๒.๒.๑๑ นางวาสนา บุญญาพิทักษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
๒.๒.๑๒ นายประเสริฐ ทองหนูนุย มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๒.๑๓ นางลักษมี วิทยา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๒.๑๔ นายไชยยะ ธนพัฒนศิริ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒.๑๕ นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    

มีหนาที่  
 ๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด  
 ๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper 
 ๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด 
 ๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
 ๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ประเมินผลโครงการ 
 ๖. จัดทําเลมบทความ 
 ๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร 

๒.๓   คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน” 
๒.๓.๑ ผศ. บรรเจิด กาญจนเจตนี มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๓.๒ นายสุนทร เหรียญจ้ือ มทร.พระนคร กรรมการ 
๒.๓.๓ นายวุฒิวัฒน คงรัตนประเสริฐ มทร.กรุงเทพ กรรมการ 
๒.๓.๔ นางสาววีณัฐกานต รัตนธีรวงศ มทร.ตะวันออก กรรมการ 
๒.๓.๕ ผศ. ไพบูลย แยมเผ่ือน มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๒.๓.๖ นางนิลุบล ขอรวมเดช มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๒.๓.๗ ผศ. สมเกียรติ วงษพานิช มทร.ลานนา กรรมการ 
๒.๓.๘ นายเอกชัย เนาวนิช มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
๒.๓.๙ ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา มทร.อีสาน กรรมการ 
๒.๓.๑๐ ผศ. จันทรเพ็ญ ศิริพันธุ สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๒.๓.๑๑ นายอํานวย นวลอนงค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
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๒.๓.๑๒ นายวิภาค อรรจนกุล มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๓.๑๓ นายพิทักษ สถิตวรรธนะ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓.๑๔ นายตอยศ เจริญ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 มีหนาที่  
 ๑. กําหนดเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่สงเขาประกวด  
 ๒. จัดทํากําหนดการตาง ๆ ที่สําคัญ และ call for paper 
 ๓. จัดทําใบสมัครและรวบรวมผลงานที่สงเขาประกวด 
 ๔. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินและการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
 ๕. จัดนิทรรศการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ประเมินผลโครงการ 
 ๖. จัดทําเลมบทความ 
 ๗. จัดเตรียมรางวัลและประกาศนียบัตร 

๒.๔  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
๒.๔.๑ ผ.ศ. ปยะ   ประสงคจันทร มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๔.๒ ผศ. ลักขณา จาตกานนท มทร.พระนคร กรรมการ 
๒.๔.๓ นายณรงคฤทธ์ิ ทองอุบล มทร.กรุงเทพ กรรมการ 
๒.๔.๔ นางสาวสุชาดา ทาวลอม มทร.ตะวันออก กรรมการ 
๒.๔.๕ นายวิรัช โหตระไวศยะ มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๒.๔.๖ นายสุเทพ จอยศรีเกตุ มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๒.๔.๗ รศ.ดร. พรหทัย ตัณฑจิตานนท มทร.ลานนา กรรมการ 
๒.๔.๘ ผศ. ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
๒.๔.๙ นางชุดาภัค เดชพันธ มทร.อีสาน กรรมการ 
๒.๔.๑๐ นายฤทธินาท สุวรรณบูรณ สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๒.๔.๑๑ นางสาวจําลอง แจมนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
๒.๔.๑๒ นางสาวอารีย แกวมณี มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๓ นางสาววิจิตรา ชวยแกว มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๔ นางวศินี จิตภูษา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๕ นางสาวอุทัยวรรณ ชาลีผล มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๖ นายธนากร สิทธิสาร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๗ นางสาวศุภดา อาดํา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๘ นายไชยยะ ธนพัฒนศิริ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔.๑๙ นางสาวกุลธิดา มะลิทอง มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
๑.  กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ  
๒.  ออกแบบและจัดทําส่ือประเภทตาง ๆ สําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร และ

การประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส ส่ือส่ิงพิมพและโทรทัศน 
๓.  บันทึกภาพน่ิงตลอดโครงการ 
๔.  จัดเตรียมหองกองอํานวยการ พรอมบุคลากรใหบริการแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน 
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๒.๕  คณะกรรมการฝายพิธีการ ปฏิคมและสวัสดิการ 
๒.๕.๑ นายขจรศักดิ์ พงศธนา มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๕.๒ นางสาวเปมิกา จรรยาดี มทร.พระนคร กรรมการ 
๒.๕.๓ ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย มทร.กรุงเทพ กรรมการ 
๒.๕.๔ นางสาวสยุมพร บุญเกิด มทร.ตะวันออก กรรมการ 
๒.๕.๕ นางสาวปยวรรณ สนธิโสมพันธุ มทร.ธัญบุรี กรรมการ 
๒.๕.๖ นางสาวสุภารัตน ฤกษอรุณทอง มทร.รัตนโกสินทร กรรมการ 
๒.๕.๗ ผศ. ยุทธนา เขาสุเมรุ มทร.ลานนา กรรมการ 
๒.๕.๘ ผศ. วารุณี กรุดพันธ มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 
๒.๕.๙ นางสาวมนตธิณี ดุลยเภร ี มทร.อีสาน กรรมการ 
๒.๕.๑๐ นายบรรณกิจบรรจง ทองจําปา สถาบันการพลศึกษา กรรมการ 
๒.๕.๑๑ นางสาวสิริสกุล เกิดมี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ 
๒.๕.๑๒ รศ. เยาวพา ณ นคร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๕.๑๓ นางถนอมศรี เจนวิถีสุข มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๕.๑๔ นายวีระยุทธ จันทรักษา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๕.๑๕ นางจินตนา เจริญเนตรกุล มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๕.๑๖ นายวิชาญ เพชรมณี มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕.๑๗ นางปาลิตา เอกอุรุ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที่  
๑. จัดทําคํากลาวเปดงาน – ปดงาน และดําเนินการพิธีเปดงาน – ปดงาน 
๒. พิธีกรตลอดงาน 
๓.  รับลงทะเบียน ตอนรับแขกผูมีเกียรติและผูรวมงานในพิธีเปดงาน 
๔.  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับบริการใหแกแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน 
๕.  จัดเตรียมหองกองอํานวยการ พรอมบุคลากรใหบริการแขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน 

๒.๖  คณะกรรมการจัดการแสดง 
๒.๖.๑ รศ. เยาวพา  ณ นคร มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๖.๒ นายจงรัก เขี้ยวแกว สถาบันการพลศึกษา รองประธาน 
๒.๖.๓ นางนิภา โสภาสัมฤทธ์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รองประธาน 
๒.๖.๔ นางนงเยาว อินทสโร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๖.๕ นางวัลภา ยองสัญเจริญ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๖.๖ นางสาวกัญญาภัค อินทนนท มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๖.๗ นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๖.๘ นางสาวนลินรัตน คลังธารชูสิน มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๖.๙ นางปาลิตา   เอกอุรุ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖.๑๐ นางเปมิกา เมืองคํา มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  
๑. จัดหา คัดเลือก นักแสดงในการแสดงบนเวที  
๒. จัดเตรียมรายการแสดง 
๓. ประสานงานสวนที่เก่ียวของ 

 
๒.๗  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 

๒.๗.๑ ผศ. สุเทพ  ชูกล่ิน มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๗.๒ นางวันดี ชวยประยูรวงศ มทร.พระนคร รองประธาน 
๒.๗.๓ นางสาววิลาวัณย   คชกาญจน มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๗.๔ นางวิภาณี สุขเอียด มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๗.๕ นางสาวชนิกา พันธุกา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๗.๖ นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗.๗ นางมัณฑนา อินทยอด มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           

 มีหนาที่  
๑. จัดทําประมาณการคาใชจายและนําเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย  
๒. ออกใบเสร็จรับเงินสมทบการจัดงาน 
๓. เบิกจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
๔. รวบรวมและเสนอรายการคาใชจาย 
๕. ประสานงานเก่ียวกับการเงินและงบประมาณของโครงการ 

๒.๘  คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ 
๒.๘.๑ ผศ. สิทธิพร บุญญานุวัตร มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๘.๒ นายสุจินดา แซฮั้น มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๘.๓ นางสาวจิดารัชต เพ็ชรจํารัส มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๘.๔ นายเอกจักร อินทรัตน มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘.๕ นางสาวภาวิตรา แกวประไพ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 มีหนาที่  
๑.  จัดสถานที่  ดูแลระบบสาธารณูปโภค ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน จัดการจราจรและ

บริเวณจอดรถ  
๒.  จัดตกแตงสถานที่บริเวณภายในอาคารและบริเวณโดย 

 
๒.๙  คณะกรรมการฝายจัดทําโครงการ ประเมินผลและจัดทํารายงาน 

๒.๙.๑ รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง มทร.ศรีวิชัย ประธาน 
๒.๙.๒ นางสาวธยา ภิรมย มทร.ศรีวิชัย รองประธาน 
๒.๙.๓ นายชาติชาย ชางแก มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๙.๔ นางสาวสุชาดา บุญโท มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๙.๕ นางสาวพัตราภรณ ศิริวงศ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๙.๖ นางสาวจุฑาทิพย แซล่ิม มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
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๒.๙.๗ นายชนาธิป ลีนิน มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
๒.๙.๘ นางสาววีรวรรณ อําภา มทร.ศรีวิชัย กรรมการแลเลขานุการ 
๒.๙.๙ นางสาวกาญจนา คูนิอาจ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
             

มีหนาที่  
๑. จัดทําโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ 
๒. ออกแบบสูจิบัตรและจัดทําสูจิบัตร 
๓.  จัดทําแบบสอบถาม 
๔.  เก็บขอมูลจากทุกสวนงานเพื่อรวบรวมขอมูลประเมินผลโครงการ 
๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๖.  จัดเตรียมของที่ระลึกใหแกวิทยากรและกรรมการตัดสินผลการประกวด 

  
 ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  ๒๘  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
   ส่ัง   ณ   วันที่   ๒๘    เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

                                                              
           (รองศาสตราจารย ดร. นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
          ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8 

“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 
(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)  

ระหวางวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ 2558   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาจะกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนไดจะตองมี
การดําเนินการบริหารจัดการองคความรูที่วิเคราะหแลววามีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบันใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึน  จากการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 สถาบันการศึกษาจึงตองเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงน้ี 

ดังน้ันเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการการ
จัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” ข้ึน เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรระหวาง
เครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
และปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรระหวางเครือขายการจัดการความรูและผูสนใจ โดยการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพื่อใชในการพัฒนาเตรียมเขาสูการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 2.2  เพื่อเผยแพรองคความรูของเครือขายการจัดการความรูสูสังคม 
 2.3  เพื่อเปนแนวทางสงเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือขายมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
(RMUT KM+2) โดยมีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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4.  กลุมเปาเหมาย  จํานวน 470 คน ประกอบดวย 
 4.1  คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู มทร+2 จํานวน  140 คน 

4.2  คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาจากสมาชิกเครือขายการจัดการความรู 
มทร.+2 จํานวน 275 คน   (จํานวน 9 มทร. และ 2 สถาบัน แหงละ 25 คน) ไดแก 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 สถาบันการพลศึกษา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
4.3 บุคคลภายนอกจากชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  จํานวน  55 คน 

 

5.  กิจกรรม ประกอบดวย 
 5.1 การบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน 
 5.2 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
 5.2.1 กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ ดีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 
  5.2.2  กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน” 
 5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี  
 5.3.1  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางชาติที่มาเรียนในสถาบัน เรื่อง “Cross 
Culture” 
 5.3.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนจากผลการดําเนินงานของหนวยงานในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน 
  5.3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 CoP 
ประกอบดวย 

 CoP 1  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

 CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/นําไปใช
ประโยชน 
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 CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
 CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 
 CoP 5  การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบ

ความสําเร็จ 
 CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา 

 5.4  นิทรรศการ 
 แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา 

  5.5  การแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา 
 

8. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณดําเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงๆ ละ 150,000 บาท เปน
เงิน 1,350,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน)  

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  บุคลากรในองคกรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู เกิดจากการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
 9.2  สงเสริมการสรางเครือขายการจัดการความรูรวมกันระหวางหนวยงานภายใน/ภายนอก
องคกร 
 9.3  เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกร 
 
10.  การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการทุกกลุมทั้ง 5 กิจกรรม 
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กําหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 8 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)  
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 

เวลา รายการ ช้ัน หอง 
13.00 – 16.30 น. จัดแสดงผลงาน “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคม

อาเซียน” ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชั้น 1 โถง 

จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา 
จัดแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษา 

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารวางและเครื่องดืม่ภาคเชา ชั้น 1 โถง 
09.00 – 09.30 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ชุด “มโนราหโบราณ” 
ชั้น 2 HALL 

63205 
09.30 – 10.00 น. พิธีเปด โดย “ผูวาราชการจังหวัดสงขลา” 
10.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน”  

โดย “ผูวาราชการจังหวัดสงขลา” 
10.30 – 11.30 น. การบรรยายทางวิชาการ โดย “ทานอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ” 
11.30 – 12.00 น. มอบประกาศนียบัตรแกเครือขายและสงมอบการเปนเจาภาพครั้งตอไป 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย 

(ผูเขารวมโครงการฯ) 
ชั้น 3 โถง 

พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย 
(วิทยากร, ผูบริหาร) 

ชั้น 5 โถง 

13.00 – 16.00 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี   
- “การบรูณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”  สําหรับ  

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชั้น 2 HALL 

63205 
- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  สําหรับนักศึกษา ชั้น 2 63204 

16.00 – 16.45 น. มอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี   
- “การบรูณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” สําหรับ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชั้น 2 HALL 

63205 
- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สําหรับนักศึกษา ชั้น 2 63204 
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วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 
เวลา รายการ ช้ัน หอง 

08.00 - 09.00 น. รับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคเชา ชั้น 1 โถง 
09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน (9 มทร. +2)  และสรุปผล
การแลกเปล่ียนเรียนรู 

ชั้น 2 HALL 
63205 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง 
“Cross Culture” (9 มทร. +2) และสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ชั้น 2 63204 

- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ (9 มทร. +2) จํานวน  
7 CoP  ประกอบดวย 

ชั้น 2  

 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ชั้น 2 63202 

 CoP 2  งานวิจัยและงานสรางสรรค : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร/
นําไปใชประโยชน 

ชั้น 2 63203 

 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ชั้น 2 63208 
 CoP 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพรและแลกเปล่ียน

ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม ประเทศอาเซียน 
ชั้น 2 หอง 

63209 
 CoP 5  การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
ชั้น 2 63210 

 CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอยางไรให
ประสบความสําเร็จ 

ชั้น 2 63211 

 CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 63212 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย 

(ผูเขารวมโครงการฯ) 
ชั้น 3 โถง 

พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารวางและเครื่องดื่มภาคบาย 
(ผูบริหาร) 

ชั้น 5 โถง 

13.00 – 14.30 น. - สรุปและนําเสนอองคความรูของชุมชน (9 มทร. +2) 
- สรุปและนําเสนอองคความรูของนักศึกษา (9 มทร. +2) 
- สรุปและนําเสนอองคความรูของชุมชนนักปฏิบัต ิCoP (9 มทร. +2) 

ชั้น 2 HALL 
63205 

14.30– 14.45 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ชุด “เอกลักษณไทย” 

14.45– 15.00 น. พิธีปด 
*** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินคาของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ 
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คํากลาวรายงาน 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารยรุจา ทิพยวาร ี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา ผูบริหาร คณาจารย และผูเขารวมโครงการทุกทาน  
 

สถาบันอุดมศึกษา จะกาวไปสูการบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย และวิสัยทัศนได จะตอง
มีการดําเนินการบริหารจัดการองคความรู ที่วิเคราะหแลววา มีความจําเปนตอการขับเคลื่อนสถาบัน  ให
บรรลุวัตถุประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึน  จากการที่ประเทศไทย จะกาวเขาสูการเปน
สมาชิกประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 สถาบันการศึกษา จึงตองเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการศึกษา 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงน้ี 

ดัง น้ัน เครือขายการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้ งสถาบัน 
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “การบูรณาการ 
การจัดการความรู สูชุมชน และประชาคมอาเซียน” ข้ึน โดยโครงการในครั้งน้ี จัดข้ึนเปนครั้งที่ 8        
มีเจาภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
1. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  “การบูรณาการการจัดการความรูสู

ชุมชนและประชาคมอาเซียน” สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

สําหรับนักศึกษา 
3. เพื่อดําเนินการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน จากผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน  
4. เพื่อดําเนินการกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของชุมชนนักปฏิบัติ  
โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 470 คน ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู ฯ จํานวน  140 คน 
2. คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาจากสมาชิกเครือขายการจัดการ

ความรูฯ จํานวน 275 คน 
3. บุคคลภายนอกจากชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จํานวน  55 คน 

บัดน้ี ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญทานใหเกียรติกลาวเปดโครงการประชุมสัมมนา
เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 8 “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” พรอม
ทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องความพรอมของจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป ขอเรียนเชิญคะ... 
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คํากลาวเปด 
 

โดย นายเอกรัฐ  หลีเส็น 
รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

 
อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และผูเขารวมโครงการทุกทาน 
 

  กระผม รูสึกยินดีเปนอยางย่ิง ที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ครั้งท่ี 8 และถือโอกาสน้ี ยินดีตอนรับทุกทานสูจังหวัดสงขลา เมืองสองทะเล 

 ในการจัดโครงการประชุมสัมมนาในครั้งน้ี กระผมเช่ือมั่นวา ผูเขารวมโครงการทุกทาน โดย
ภาพรวม สามารถไดรับประโยชนในหลายๆ ดาน อาทิ การไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
จากชุมชนนักปฏิบัติ 7 กลุม ไดรับความรูแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ กระบวนการ  
จากชุมชนนักปฏิบัติ  ไปเปนแนวทางในการพัฒนางานที่ทุกทานรับผิดชอบ เพื่ อสงเสริมองคกร  
มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

ในโอกาสน้ี กระผม ขอใหทุกทาน ไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และ
ขอเสนอแนะ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขารวมโครงการทุกทาน และมีการนําประสบการณ  
ไปใชในการทํางานรวมกัน  ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป และหวังเปนอยางย่ิงวา โครงการครั้งน้ีจะเปนเวที
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มพูนความรู 
ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดี ใหแกทุกทานตอไป  

บัดน้ี ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดโครงการ ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 
มหา วิทยาลั ย เทคโนโล ยี ร าชมงคล  สถาบันการพล ศึกษา  และสถาบั นบัณฑิ ตพัฒนศิลป  
ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”และขอใหการจัดโครงการสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกประการ และขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุขสวัสดีโดยทั่ว
กัน สวัสดี. 
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รายละเอียดรายละเอียดการแสดงในพิธีเปดและพิธีปดการแสดงในพิธีเปดและพิธีปด 
โดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 
      
 

  

 

 

 

 

 
 

 
รายชื่อนักแสดง 

1.  นายนัฐวุฒ ิ ดําคงชู 
2.  นายอนุชา ไชยพูล 
3.  นายปุณวิทย  เพชรสุวรรณ 
4.  นายณัฐพงศ  พงศพันธ 

5.  นายอดุลย  ภูเขียว 
6.  นายจิระวัฒน โมรา 
7.  นายพิสิษฐ ทะสะระ 

 

มโนราห หรือ โนรา หรือเขียนวา มโนหรา ก็มี เปนช่ือศิลปะการแสดงพื้นเมืองอยางหน่ึงของ
ภาคใต มีแมบททารําอยางเดียวกับ ละครชาตรี บทรองเปนกลอนสด ผูขับรองตองใชปฏิภาณไหวพริบ 
สรรหาคําใหสัมผัสกันไดอยางฉับไว มีความหมายทั้งบทรอง ทารําและเครื่องแตงกายเครื่องดนตรี
ประกอบดวย กลอง ทับคู ฉ่ิงโหมง ปชวา และกรับ ปจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเขารวมดวย เดิม
นิยมใชผูชายลวนแสดง แตปจจุบันมีผูหญิงเขาไปแสดงดวย โดยเครื่องแตงกายจะประกอบดวย   

ชุดมโนราหโบราณชุดมโนราหโบราณ 
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1. เทริด เปนเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญหรือตัวยืน 
2. เครื่องรูปปด เครื่องรูปปดจะรอยดวยลูกปดสีเปนลายมีดอกดวง ใชสําหรับสวมลําตัวทอนบน

แทนเสื้อ  
3. ปกนกแอน หรือ ปกเหนง มักทําดวยแผนเงินเปนรูปคลายนกนางแอนกําลังกางปก ใชสําหรับ

โนราใหญหรือตัวยืนเครื่อง สวมติดกับสังวาลอยูที่ระดับเหนือสะเอวดานซายและขวาคลายตาบทิศ 
4. ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ สําหรับสวมหอยไวตรงทรวงอก นิยมทําดวยแผนเงินเปน

รูปคลายขนมเปยกปูนสลักเปนลวดลาย  
5. ปก หรือท่ีชาวบานเรียกวา หาง หรือ หางหงส นิยมทําดวยเขาควายหรือโลหะเปนรูปคลาย

ปกนก 1 คู ซาย-ขวาประกอบกัน ปลายปกเชิดงอนข้ึนและผูกรวมกันไวมีพูทําดวยดายสีติดไวเหนือปลาย
ปก  

6. ผานุง เปนผายาวสี่เหลี่ยมผืนผา นุงทับชายแลวรั้งไปเหน็บไวขางหลัง ปลอยปลายชายใหหอย
ลงเชนเดียวกับหางกระเบน  

7. หนาเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็วา คือสนับเพลาสําหรับสวมแลวนุงผาทับ ปลายขาใช
ลูกปดรอยทับหรือรอยทาบ ทําเปนลวดลายดอกดวง เชน ลายกรวยเชิง รักรอย 

8. ผาหอย คือ ผาสีตางๆ ที่คาดหอยคลายชายแครงแตอาจมีมากกวา โดยปกติจะใชผาที่โปรงผา
บางสีสด แตละผืนจะเหน็บหอยลงทั้งดานซายและดานขวาของหนาผา 

9. หนาผา ลักษณะเดียวกับชายไหว ถาเปนของโนราใหญหรือนายโรงมักทําดวยผาแลวรอย
ลูกปดทาบเปนลวดลายที่ทําเปนผา 3 แถบคลายชายไหวลอมดวยชายแครงก็มี  

10. กําไลตนแขนและปลายแขน กําไลสวมตนแขน 
เพื่อขบรัดกลามเน้ือใหดูทะมัดทะแมงและเพิ่มใหสงางามย่ิงข้ึน 

11. กําไล กําไลของโนรามักทําดวยทองเหลือง ทํา
เปนวงแหวน ใชสวมมือและเทาขางละหลายๆ วง  

12. เล็บ เปนเครื่องสวมน้ิวมือใหโคงงามคลายเล็บ
กินนร กินรี ทําดวยทองเหลืองหรือเงิน  

13. หนาพราน เปนหนากากสําหรับตัว "พราน" ซึ่ง
เปนตัวตลก ใชไมแกะเปนรูปใบหนา ไมมีสวนที่เปนคาง ทํา
จมูกย่ืนยาว ปลายจมูกงุมเล็กนอย เจาะรูตรงสวนที่เปนตาดํา 
ใหผูสวมมองเห็นไดถนัด ทาสีแดงทั้งหมด  

14. หนาทาสี เปนหนากากของตัวตลกหญิง ทําเปน
หนาผูหญิง มักทาสีขาวหรือสีเน้ือ 

 

การรํา  โนราแตละตัวตองรําอวดความชํานาญและ
ความสามารถเฉพาะตน โดยการรําผสมทาตางๆ เขาดวยกัน
อยางตอเน่ืองกลมกลืน แตละทามีความถูกตองตามแบบฉบับ มคีวามคลองแคลวชํานาญที่จะเปลี่ยนลีลา
ใหเขากับจังหวะดนตร ีและตองรําใหสวยงามออนชอยหรือกระฉับกระเฉงเหมาะแกกรณี บางคนอาจอวด
ความสามารถในเชิงรําเฉพาะดาน เชน การเลนแขน การทําใหตัวออน การรําทาพลิกแพลง เปนตน 
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รายชื่อนักแสดง 
1. นางสาวจิรวรรณ   สุริยัน  สาขาการบัญชี 
2. นางสาวพิราวรรณ  กันทะ  สาขาการบัญชี 
3. นางสาวอุไรพร   แกวขุนนาง สาขาการบัญชี 
4. นายไกรโร   บินยะโกะ  สาขาการบัญชี 
5. นางสาวสุพัตตรา   ลิมมิตร  สาขาการตลาด 
6. นางสาววรินธาร   เวทยปญญา  สาขาการตลาด 
7. นายยศกร ไพรสุวรรณ สาขาการตลาด 
8. นางสาวพิรญา คงคาวงศ สาขาการตลาด 
9. นางสาวนัฏฐยา   นวลละออ  สาขาระบบสารสนเทศ 
10. นายณัฐพล  หวันสู  สาขาระบบสารสนเทศ 
11. นางสาวสุธามาศ   สการัญ  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
12. นางสาวศรัณภัทร   แกนแกว  สาขาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
 

ชุดเอกลักษณไทยชุดเอกลักษณไทย 
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ความเปนมาของชุดการแสดงเอกลักษณไทย 
 เอกลักษณไทย  คือ  สิ่งที่บงบอกความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจน เชน  ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ง
วัฒนธรรมแตละภาคก็จะมีความแตกตางกันไป ทั้งวิถีชีวิต  ความเปนอยู  แตทั้งน้ีคนไทยทั้งสี่ภาคก็
สามารถนําศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนสวนหน่ึง
ในวิถีชีวิตของไทย  การแสดงของชมรมนาฏยรังสรรคไดถายทอดศิลปวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลักษณของไทย
ผานเพลงสาว 4 ภาค  ซึ่งแตละภาคก็จะมีความงามที่เปนเอกลักษณที่แตกตางกัน   

และในฐานะที่  มทร.ศรีวิชัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในภาคใต  ชมรมนาฏยรังสรรคจึงปดทายการ
แสดงดวยการนําเสนอเรื่องราวของอารยธรรมแผนดินใตผานบทเพลงภูมิใจใต 
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สรุปสรุปรายชื่อรายชื่อผลผลงานการประกวดงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ด ี 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

 

ลําดับลําดับ  เรื่องเรื่อง  ช่ือช่ือ--สกุลสกุล  หนวยงานหนวยงาน  

การบูรณาการดานการจัดการเรียนการสอน 

1 สวนทางแนวคิดเดิม เติมประสิทธิภาพ ทราบแลว 
"เปลี่ยน" 

นายดนัย วินัยรัตน มทร.รัตนโกสินทร 

2 การจัดการความรูภาษาอาเซียน สําหรับนักศึกษาสห
กิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

นายพงศภูมิ  ศรชมแกว มทร.รัตนโกสินทร 

3 โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรูสูชุมชน ไทย-เมียน
มาร "ความสุขใตรมพระบารม"ี 

ผศ.ดร.ณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท มทร.พระนคร 

4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบนเครือขาย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน 

ดร.โสภณ  ผลประพฤติ 
นายวัลลภ  ศรีสําราญ 
ผศ.สมศรี  ผลประพฤติ 

มทร.อีสาน 

5 การ บู รณาการกั บการ เ รียนก ารสอน ราย วิช า 
Entrepreneur Small Business Management 
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา 
เชียงใหม กับการบูรณาการการบริการวิชาการแก
สังคมและหรืองานวิจัย 

ผศ.ดวงพร  ออนหวาน มทร.ลานนา 

6 กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบใชโครงงานและ
ปญหาเปนฐานสําหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตรโดยมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

อาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร 
ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต 
อาจารยพีรยา  สมศักด์ิ 
อาจารยจุฑารัตน  ศิริจันทรชื่น 
อาจารยเสาภาคย  เรือนใจ 

มทร.ลานนา 

7 เทคนิคและวิธีสอนนาฏศิลปไทย นางปทมา  สกุลณี สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

8 การจัดการความรู การจัดการเรียนการสอนโดย
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 

นายปรเมศวร  โพธ์ิคลาย สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

9 การจัดการเรียนรูวัฒนธรรมผูไทย จังหวัดกาฬสินธุ ดร.กิตติศักด์ิ  สินธุโคตร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

10 โครงการสรางแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
และสรางเสริมประสบการณแกนิสิต โดยการเรียนรู
จากชุมชน ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาสัมมาชีพชุมชน 
มศว 374) 

อาจารยถนอมศักด์ิ  ศรีจันทรา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

11 รวมสรางฝนบัณฑิตธุรกิจไทยไปอาเซียน ดร.ฉายรวี  อนามธวัช-คีริก 
นางสาวอนิสา  เมฆาพร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 ระบบบริหารจัดการ การประชุมทางไกลครบวงจร นายพิศุทธ์ิ  บุญทรง 
นายเนติธรณ  วิพุธวิภาพร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับลําดับ  เรื่องเรื่อง  ช่ือช่ือ--สกุลสกุล  หนวยงานหนวยงาน  

13 เหตุเกิดท่ีการรวบรวมขอมูล นางธารทิพย  มาลัยศิริรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 การจัดการเ รียนการสอนโดยการบูรณาการจัด
กิจกรรมประกวดโครงการ "จิตอาสา สรางสังคมสันติ
สุข" 

นายนาบาวี  สือปา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

    

การบูรณาการดานงานวิจัย/งานสรางสรรค 

15 การใหบริการวิชาการเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทรเพ่ือ
สงเสริมอาชีพในชุมชน 

นายวรพงค  บุญชวยแทน มทร.ศรีวิชัย 
วิศวกรรมศาสตร 

16 การบูรณาการการจัดความรูสูชุมชนและประชาคม
อาเซียน : พัฒนางานไปพรอมกับพัฒนาคน 
ดวย R2R เพ่ือกาวสูองคกรแหงการเรียนรู กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา มทร.ศรีวิชัย 
วิศวกรรมศาสตร 

17 การสรางเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี นายกระวี อนนตรี มทร.ศรีวิชัย  
ครุศาสตรฯ 

18 "เร่ืองเลาจากชุมชน" เสนหทองถ่ินในคูมือทองเท่ียว
ชุมชนตําบลหวยสัตวใหญ 

ดร.นิภารัตน สายประเสริฐ มทร.รัตนโกสินทร 

19 การพัฒนางานวิจัยสูชุมชน ดวยกลไกการขับเคลื่อน
เครือข ายทางสั งคมเศรฐกิจเชิ ง พ้ืน ท่ีของชุ มชน 
สวนยางพารา 

อาจารยพรชัย จิตติวสุรัตน 
ดร.ฐปณี  รัตนถาวร 

มทร.รัตนโกสินทร 

20 "อาหารไทยออนไลน  : คลิกเดียว.. . เกี่ยวกับ
ประสบการณท่ัวโลก" 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ มทร.พระนคร 

21 การบูรณาการการจัดการความรูโดยความคิดหลาย
ระบบเพ่ือผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

ดร.ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต 
อาจารยแมน  ตุยแพร 
ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ 

มทร.ลานนา 

22 กระบวนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน นางสาวพนิดา  บุญทองขาว สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

23 การจัดการความรูจากงานวิจัยสรางสรรครูปแบบศิลป
นิพนธ 

ดร.ศุภชัย  จันทรสุวรรณี 
ผศ.ดร.จินตนา  สายทองคํา 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

24 ชุด Lock Splint นายสมมาตร  ทองกอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 ผา Pelvic Binder นายเฉลิมพงศ  ทองดวง มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 นวัตกรรม หมวกนอยเพ่ิมไออุน นางศรีสุวรรณ  ชูกิจ 
นางสาวปนฤทัย  ประดิษฐศิลป 
นางเอื้อมพร  ศรีทองออน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 คูมือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
บริการในหองผาตัด 

นางสาวปุณยนุช  จุลนวล 
นางชุลีพร  วชิรธนากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 การประเมินผลโครงการเดิน-ว่ิง ม.หาดใหญ เพ่ือ
สันติภาพ จังหวัดชายแดนใต  "ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 

อาจารยนุกูล  ชิ้นฟก มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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การบูรณาการดานการบริการวิชาการแกสังคม 

29 อบรมสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือธุรกิจแก
ชุมชน 

นางพัชรี  ทิพยประชา มทร.ศรีวิชัย 
บริหารธุรกิจ 

30 การออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑจาก
ตาลโตนด เพ่ือสงเสริมการขายผลิตภัณฑชุมชนทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

นางสาวมณฑนรรห วัฒนกุล มทร.ศรีวิชัย  
ครุศาสตรฯ 

31 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองผลิตแปงสาคู
สูชุมชนกะปาง 

ผศ.พนม อินทฤทธ์ิ มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาศาสตร 

32 การประหยัดพลังงานในครัวเรือนโดยใชระบบการจัด
การพลังงาน 8 ข้ันตอน 

นายเกริกรัฐ  ต้ังวงษอุทัย มทร.รัตนโกสินทร 

33 การบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เ พ่ิ ม ขี ดค ว า ม สา ม า รถใ ห แ ก ชุ ม ช น ,นั ก ศึ ก ษ า 
และบุคลากร สูประชาคมอาเซียน 

นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว 
นายสมโภช  กุลธารารมณ 

มทร.พระนคร 

34 "การยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมสู
สากล" 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ มทร.พระนคร 

35 การบูรณาการดวยโครงการแบบองครวม นายพูกัน  สายดวง มทร.ตะวันออก 

36 การบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย กับกิจกรรม "ASEAN 
WALK RALLY" 

อาจารยสัมพันธ สุกใส 
ผศ.ชลดา ทวีคูณ 
ผศ.อําไพวรรณ ทัพเปนไทย 
อาจารยจิราณีย  พันมูล 

มทร.สุวรรณภูมิ 

37 การถายทอดกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยใช
เทคโนโล ยี ในระบบคลาวด เ พ่ือการเ รียน รูและ 
ฝกอบรมใหสามารถสรางผลงานไดอยางตอเนื่อง
สําหรับครูและอาจารย 

นายวัลลภ  ศรีสําราญ 
ดร.โสภณ ผลประพฤติ 
ผศ.สมศรี  ผลประพฤติ 

มทร.อีสาน 

38 เทคนิคการใหบริการ อาจารยธิดารัตน  ชนะพันธ 
อาจารยอิสรีย  ฉายแผว 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

39 แนวปฏิ บั ติ ท่ีดีของการบริหารงาน ท่ัวไปท่ีทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 

นางพีรานุช  รุงศรี สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางฝายอนุรักษ 
เพ่ือการบริหารจัดการตนน้ําในชุมชน 

อาจารยถนอมศักด์ิ  ศรีจันทรา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

41 โครงการบูรณาการแกชุมชน "การสงเสริมศักยภาพ
เด็กเพ่ือความย่ังยืน 

รศ.ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

42 การสรางความสุขเพ่ือชีวิตท่ีมีชีวาของผูสูงอายุดวย
สย า ม หั ว เ ร า ะ  :  ก ร ณี ศึ ก ษา  หมู บ าน ท าช า ง 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

ดร.จิตรา  ดุษฏีเมธา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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43 การสรางแรงบันดาลใจวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรม
คายมหา วิทยาลั ย เ ด็กประ เทศไทย เค รือข าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายสุรศักด์ิ  ละลอกน้ํา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

44 โครงการ i2COM (ศูนยสงเสริมการเรียนรูไอซีทีชุมชน) นายธรรมชาติ  กาญจนภิญโญ 
นายชยานนท  พูนทอง 
นางสาวยุบล บุญเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

45 โครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับพลังงานทดแทนสราง
สุขภาพพ้ืนท่ีนํารองตําบลขุนตัดหวาย และตําบล    
น้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

อาจารยจิตกรี  บุญโชติ  
และคณะ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

46 "การอบรมภาษาอังกฤษใหแกผูคา  ผูใหบริการ
นักทองเท่ียวตลาดจตุจักรและเซนตจอหนจิตอาสา" 

ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร 
ดร.ภคกนก  รัตนวราภรณ 

มหาวิทยาลัย 
เซนตจอหน 

47 ศูนยเ รียนรูหมูบานหนอนนกตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.โสภณ  บุญล้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

การบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

48 สื่อการเรียนรูแอนิเมชันตํานานมโนราหและหนังตะลุง
ถ่ินใตรวมสมัย Learning Animation Legend 
Menorah And Nangtalung in the South of 
Contemporary 

นางสาวนิธิพร  รอดรัตษะ มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาศาสตรฯ 

49 โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป กับศิลปะศิลปนบนถ่ิน
ไทย 

ดร.อาคีรา  ราชเวียง มทร.รัตนโกสินทร 

50 การจัดการเรียนรูรวมกับสังคมในการอนุรักษและ
สง เส ริม ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเค ร่ืองปน ดิน เผา 
ดานเกวียน 

ดร.โสภณ  ผลประพฤติ 
นายวัลลภ  ศรีสําราญ 
ผศ.สมศรี  ผลประพฤติ 

มทร.อีสาน 

51 การจัดเก็บองคความรูดนตรีพ้ืนบานภาคใตตอนลางใน
จังหวัดปตตานี 

นายกิตติชัย  รัตนพันธ 
และคณะ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

52 การจัดการความรูเร่ืองเทคนิคการทําตัวหนังตะลุง นายชูเกียรติ  สุทินและคณะ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 

53 เทคนิคการละเลนเพลงอีแซวของศิลปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน จ.สุพรรณบุรี 

นางวรรณา  แกวกวาง สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป 
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สรุปสรุปรายชื่อรายชื่อผลผลงงานการประกวดานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ด ี 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” 

 

ลําดับลําดับ  เรื่องเรื่อง  ช่ือช่ือ--สกุลสกุล  หนวยงานหนวยงาน  

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1 สรางสรรคนวัตกรรมใหกับชุมชนสูการเรียนรูรวมกับ
สังคมเพ่ือความย่ังยืน กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานถํ้าเสือ 
อ.แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวทวีทรัพย ปนอินทร 
นางสาวนพรัตน คําแพง 
นายกวินท  อิสสระวาณิชย 

มทร.พระนคร 

ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค 
2 การใหบริการทางวิชาการเคร่ืองสับยอยทางปาลมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 
นายภัทรพงศ  คงปราณ มทร.ศรีวิชัย 

วิศวกรรมศาสตร 
3 การใหบริการทางวิชาการเคร่ืองอัดแทงผลไมกวนเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตของชุมชน 
นายอานันทชัย  เดชาสุวรรณ มทร.ศรีวิชัย 

วิศวกรรมศาสตร 
4 การพัฒนาและถายทอดเคร่ืองอัดเห็ดสูชุมชน นักศึกษา 

กลุมเทคโนโลยีอุตสาหการ 
มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาศาสตรฯ 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

5 วิดีทัศนสถานีรถไฟกันตังโครงการสามารท แขวงการ
เดินรถทุงสงของการรถไฟแหงประเทศไทย 

นักศึกษากลุมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
IT211 

มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาศาสตรฯ 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวัตกรรมสื่อการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

นายเดชา จันทรน้ําใส 
นายสุทธิพงษ สถาพร 
นายวีรพล ลาภเกิด 
นายสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา  
(ท่ีปรึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

7 เยียวยาใหกําลังใจและมอบทุนการศึกษาแกลูกหลานผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสาวซูไบดะห สะเตาะ 
นางสาวนูรีฮะ ยาบี 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

8 การจัดโครงการ "You Are The One เพราะเธอคือ
คนสําคัญ"  ในรายวิชา GE219-203สันติศึกษา 

นางสาวอามาณี  กะมานิ๊ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

9 การบูรณาการนวัตกรรมของนักศึกษา "การตูนแอนิ
เมชั่น 2 มิ ติ :  พุทธรรม สูการคเปนพุทธบุตร" 
สูศูนยฝกอบรมวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวณัฐวรรณ จันทรพวง 
นางสาววชิรา  แซลิ้ม 
นายอัครพงษ ฉัตรเบ็ญญรงค 

มทร.พระนคร 

10 เคร่ืองอัดกอนเห็ดสําหรับชุมชน นายอาหะหมัด  อารุณ มหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร 

11 เคร่ืองกรีดวัตถุดิบท่ีใชสําหรับกลุมงานจักสานในชุมชน
จังหวัดนราธิวาส 

นายดาวุท ยะทัง 
นายณัฐพงศ จันจิตจริงใจ 
นายพีรพงศ นกนอย 

มหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

12 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม นายณัฐพล  หวันสู มทร.ศรีวิชัย 
บริหารธุรกิจ 

13 โครงการปนน้ําใจสูผูยากไร ในรายวิชา GE219-203 
สันติศึกษา 

นางสาวซาโรวา  หลงจ ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 



 

 
 

......97 
 

แบบประเมินความพึงพอใจแบบประเมินความพึงพอใจ  
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บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรูบันทึกความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรู  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




