


บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

2

ค ำน ำ 
 

 สถานการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 เป็นอย่างมาก         
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกๆ ด้าน การศึกษาต้องสอนให้สอดคล้องกับความจริง ให้เกิดทักษะแห่ง
อนาคตใหม่เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พร้อมกับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
แข่งขันมากยิ่งขึ้น  และสถาบันอุดมศึกษาควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
   เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM +2) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 และเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนี้         
จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น ระหว่างวันที่ 
2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จ เพื่อใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  อนึ่ง การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ เวทีเสวนาวิชาการ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ นิทรรศการงานแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
9 แห่ง และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการน าเสนอบทความแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร์ (Oral and Poster Presentation) เอกสารบทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้ จึงได้จัดท าขึ้น       
เพื่อเป็นการรวบรวมบทสรุป ผลงานผู้ปฏิบัติงานทั้งสายอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา         
ที่ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ หวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าหรือเอกสารอ้างอิง และ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและใช้ประโยชน์ทางวิชาการด้านต่างๆ ต่อไป ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ผู้บริหารหน่วยงานผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกท่าน รวมถึงเจ้าของผลงานวิชาการ บุคลากร 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนด าเนินงานอย่างดียิ่ง 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนา 
เครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
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2. ดร.นิภาวรรณ  มันทะเล 
3. ดร.เผชิญวาส  ศรีชัย 
4. ดร.คมศักดิ ์ เมฆสมุทร  
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สรุปรำยชื่อบทควำม แนวปฏิบัติที่ดีของอำจำรย์และบคุลำกร  
"ชุมชนนักปฏบิัติสู่กำรจัดกำรควำมรู้ ในศตวรรษที่ 21" 

 
รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 

กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต 
CoP1_01 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
นางจุฬาลักษณ์  สุทิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP1_02 เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
CoP1_03 เทคนิคการสอนโขน นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

นายไชยอนันต์ สันติพงษ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP1_04 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน ์ กนกวรรณ  ง้าวสุวรณ 
ไชยยันต์ ไชยยะ   

มทร.กรุงเทพ 

CoP1_05 การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน
การสอนทางด้านคหกรรมศาสตร ์

กฤษณ์  สงวนพวก มทร.กรุงเทพ 

CoP1_06 สร้างบุญกุศล สร้างรายได้ ส าหรับ
นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนชัยมงคล
วิทย ์

นุชลี  ทิพย์มณฑา มทร.ศรีวิชัย 

CoP1_07 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 : 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ดร.โสภณ  ผลประพฤต ิ มทร.อีสาน 

CoP1_08 นวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถี
พอเพียงสู่การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

สมบูรณ์  ประสงค์จันทร ์ มทร.ศรีวิชัย 

CoP1_09 จักรพงษสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 นางสาวอรวรรณ  มูสิกะ 
นางสาวธนสร  กิรัมย 

มทร.ตะวันออก 

CoP1_10 เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ ชฎาจันทร ์ โชคนิรันดรชัย มทร.กรุงเทพ 
CoP1_11 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

PBL ในรูปแบบของวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ณกันต์วลัย วิศิฎศรี  มทร.ธัญบุร ี
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP1_12 บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ มทร.ศรีวิชัย 
CoP1_13 การเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยระบบ 
การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.ชัชาล ศรีภักดี 
ธนาวุฒิ นิลมณี 

มทร.พระนคร 

งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

CoP2_01 การจัดการความรู้  เทคนิคการเขียน
ขอทุนวิจัย 

ดร.สุระชัย  สีบุบผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP2_02 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

นายกิตติศักดิ์  สินธุโคตร 
นางสาววัฒนิกา  บุญยวง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP2_03 การจัดการความรู้ : การสกัดโจทย์
วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้
ประโยขน ์

รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขัน
มณ ี

มทร.สุวรรณภมูิ 

CoP2_04 การสนับสนนุงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์

สันต ิ ไทยยืนวงษ์ มทร.รัตนโกสนิทร์ 

CoP2_05 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัยเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต 
ชุมชนสวนหลวง 1 

สุวิมล พิชญไพบูลย์  มทร.กรุงเทพ 

CoP2_06 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกั้ง
ตั๊กแตนใน จังหวัดตรัง 

กันย์สิน ีพันธ์วนิชด ารง 
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP2_07 รูปแบบการพฒันาน้ าข้าวกล้องผสม
สมุนไพร โดยวิธกีารบูรณาการการ
จัดการความรู้ใน ศตวรรษที่ 21  
สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาค 
ตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา 
อ้าเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ณรงค์  
โพธ์ิพฤกษานันท์ 

มทร.พระนคร 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP2_08 โครงการวิจัยทดสอบปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง 
นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว มทร.ล้านนา 

กำรบริกำรวิชำกำร 

CoP3_01 การจัดการน้ าเสียโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ มทร.กรุงเทพ 

CoP3_02 ไตปลา วิถีชีวิตปักษ์ใต้จากท้องถิ่นสู่
ครัวโลก 

สุพัตรา  ค าแหง มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_03 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชน 

ผศ.จันทรวัทน ์อัครเมธา
นนท์ 

มทร.สุวรรณภมูิ 

CoP3_04 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องแหวกร่อง ต้นข้าวเพ่ือกลุ่ม
เกษตรกร 

รศ.อ านวยพศ ทองค า มทร.สุวรรณภมูิ 

CoP3_05 ศูนย์บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ ์ มทร.รัตนโกสนิทร์ 

CoP3_06 แก๊สชีวภาพ พลังงานเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน 

นพดล โพชกาเหนิด มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_07 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อ
หิน 

มาโนช ข าเจริญ 
กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_08 การบูรณาการความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและย่ังยืน ในชุมชนบ้านปาก
คลอง 

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง มทร.ศรีวิชัย 

CoP3_09 ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน 
MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 
กุลธิดา สายพรหม  

มทร.พระนคร 

CoP3_10 ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
 
 

จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP3_11 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
จุฑามาศ พีรพัชระ มทร.พระนคร 

CoP3_12 การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน: ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน 

ปราโมทย์ เหลาลาภะ มทร.อีสาน 

CoP3_13 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
RMUTL Kids' Summer Camp 
courses 

นายวิษณุลักษณ ์ค ายอง มทร.ล้านนา 

CoP3_14 เทคนิคการท าตัวหนังสือจารึกลงบน
ผลิตภัณฑ์เซรามิก 

นายสิงหล วิชายะ มทร.ล้านนา 

CoP3_15 การทดสอบเคลือบสีน้ าตาลทอง นายสิงหล วิชายะ มทร.ล้านนา 

CoP3_16 เทคนิคการสรา้งลวดลายเซรามิกด้วย
สีใต้เคลือบ 

ปริษา อดิศัยพัฒนะกุล  มทร.ล้านนา 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

CoP4_01 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุด
จตุเภรีศรีเชียงใหม ่

นายจันทร ์ แก้วจิโน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 

CoP4_02 เพลงเรือ...เพลงแห่งคุ้งน้ า ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองด ี
นายจิระวุฒ ิ สาระธรรม 

มทร.สุวรรณภมูิ 

CoP4_03 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน 
(ASEAN Youth Camp) 

ดร.อาคีรา  ราชเวียง 
ดร.พรสรรค ์ โรจนพานิช 

มทร.รัตนโกสนิทร ์

CoP4_04 ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย นางเกษร  เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 

CoP4_05 เทคนิคการสรา้งงานสร้างสรรค์ด้าน
นาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

นางเกษร  เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 

CoP4_06 รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
กำรบริหำรจัดกำร 

CoP5_01 การพัฒนากระบวนการการบริการ
ด้านธุรการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผู้รับบริการ 

นางจิราภรณ์  พันธ์สว่าง   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP5_02 การด าเนินงานกองทุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์

ฟ้าใส  สามารถ มทร.รัตนโกสนิทร์ 

CoP5_03 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุน 

นายกิตติศักดิ ์ สินธุโคตร  
นางสาววิชา  สุระเสียง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

CoP5_04 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อาคารสถานที่ 

เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
สมโภชน์  กุลธารารมณ 

มทร.พระนคร 

CoP5_05 ความคิดเห็นของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการอ านาจขอผู้บริหาร 
ระดับรองอธิการบดีและคณบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

อ านาจ  ใจค าฟู มทร.ล้านนา 

CoP5_06 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การให้บริการยานพาหนะใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

อ านาจ  ใจค าฟู มทร.ล้านนา 

CoP5_07 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม
ผลการด าเนินงานด้านตัวชี้วัดงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นางสาวเสง่ียม  คืนด ี มทร.ล้านนา 

CoP5_08 การศึกษาความพึงพอใจต่อชีวิตการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

พัชรินทร์  จินตนา มทร.ล้านนา 

CoP5_09 การจัดการความรู้ ส าหรับสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
กรณีศึกษา กลุม่งานอ านวยการ 

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์   
หอชัยรัตน ์

มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP5_10 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วรัญญา  กันทะ มทร.ล้านนา 

CoP5_11 การน าระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว 
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ ์ มทร.ล้านนา 

CoP5_12 การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์   มทร.ล้านนา 

CoP5_13 การประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร   

ภาวิณี  ค าม่วง  มทร.ล้านนา 

CoP5_14 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานสาร
บรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

นางมาลี  จินดาแก้ว มทร.ล้านนา 

CoP5_15 การพัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือ
สนับสนุนการท างานร่วมกันและการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้
บริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล 
คาเลนด้าร์ 
 

นางสาวสุพิชฌาย์  
ถาวรลิมปะพงศ์ 

มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP5_16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารต่อการจัดการความรู้
ในองค์กรกรณศีึกษา ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นายออมทรัพย์  อินกองงาม มทร.ล้านนา 

CoP5_17 การประเมินปญหาในการขอก าหนด
ต าแหนงทางวิชาการ ของคณะวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา 

อุมาพร  เจริญธนากุล มทร.ล้านนา 

CoP5_18 แนวทางการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย 

นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส มทร.ล้านนา 

CoP5_19 การศึกษาระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ณิชาพร  ธรรมสอน มทร.ล้านนา 

CoP5_20 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบ
และกลไกการสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

กฤตติยา  สุรสิทธิ ์ มทร.ล้านนา 

CoP5_21 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ณัฏฐนันท ์ ศรีวรพจน์  มทร.ล้านนา 

CoP5_22 การจัดการความรู้การประเมิน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 

มัทนา  จุลเสวก มทร.ล้านนา 
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รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 
CoP5_23 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากรอบ

แนวคิดระบบสารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษา กรณีศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

วราพร  สมมิตร มทร.ล้านนา 

CoP5_24 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

สุริยะ พิจารณ ์ มทร.ล้านนา 

CoP5_25 การบูรณาการจัดการความรู้โดย
ความคิดหลายระบบเพ่ือผลิตผล
งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 

CoP5_26 การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD 
(Support for Human Resource 
Development) เพื่อการสนับสนุน
งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล  มทร.ล้านนา 

กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

CoP6_01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรณีศึกษา: กอง
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม ่

ปิยะพร  ณรงค์ศักดิ ์ มทร.ล้านนา 

CoP6_02 การจัดการความรู้พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มัทนา จุลเสวก มทร.ล้านนา 

กำรพัฒนำนักศึกษำ 
CoP7_01 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัต

ลักษณ์นักศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 

ธนิณ ีนิติธรรม  มทร.ล้านนา 
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สรุปรำยชื่อบทควำม แนวปฏิบัติที่ดีของแนวปฏิบัติที่ของนักศึกษำ 
"นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อชุมชน" 

 
รหัส ชื่อเรื่อง/ผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน สังกัด 

CoP8_01 นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน: 
เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูส าหรบักลุ่ม
อนุรักษ์และแปรรูปสาคู อ.ทุง่สง  
จ.นครศรีธรรมราช 

นายนท ี ชุมคง 
นายชัยวัฒน์  หลงละเลิง 
ผศ.พนม  อินทฤทธิ ์

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_02 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง 

ศิริวรรณ  สาราช  
เนตรนภา  พิทักษ ์ 
กัลยาณ ี ทองเลี่ยมนาค 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_03 ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิ
การในสังกัดมหานิกาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวอัจฉรา อ่องไล่  
นายธีรวัฒน์ แก้วสี 

มทร.ศรีวิชัย 

CoP8_04 นวัตกรรมสร้างขยะ ให้เป็นทอง ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

นายชาญณรงค์ บุตรน ้าเพ็ชร 
นางสาวจุฑาทิพย์ พระเทพ 
นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง
นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล 

มทร.กรุงเทพ 

CoP8_05 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชนอย่างยั่งยืน 
: กรณีศึกษา ชมุชนดาวเรือง จังหวัด
สระบุร ี

นางสาวทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์
นายคมชาญ โชติวรอนันต์ 
นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ 

มทร.พระนคร 

CoP8_06 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์ 
นายอินทนนท์ ศรีจ้าน      
ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 

CoP8_07 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เครื่องเขินชุมชนนันทา
ราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวนิชานาถ จันทรา   
นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร ์ 
ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 

มทร.ล้านนา 

CoP8_08 การบูรณาการความรู้สู่ค่าย
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง 
นางสาวธีรดา ค าพันธ์ 

มทร.กรุงเทพ 
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CoP 1 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

 
 

การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน 
The Integration of a Philosophy of Sufficiency Economy with Teaching and 

Studying Management 
 

จุฬาลักษณ  สุทิน 
วิทยาลยัชางศลิปนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

อีเมล : Thaithat05@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

การจัดการความรูเร่ืองการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และแนวทางการดําเนินชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาที่สงผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู/อาจารยผูสอน ใน
วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๑ ทาน ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครู/อาจารย
ผูสอนเกิดการพัฒนาวิธีการใหมในการจัดการเรียนรู โดยที่นักเรียน/นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลปรากฏวา นักเรียน/นักศึกษาสามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนตามที่ได รับมอบหมาย และสามารถปรับแนวทางการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังนักเรียน/นักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสะทอนออกมาในรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะ ดานพฤติกรรมการประหยัด และการมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
 
คําสําคญั 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต และปฏิบตัิตนของประชาชน
ทุกระดับตั้งแตครอบครัว ชุมชนและระดับรัฐ ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self 
Sufficiency) อยูไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอื่น  ซ่ึงตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

 
 

ตนเอง มีความพอกินพอใชสามารถพ่ึงพาตนเองได สามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได  

การบูรณาการ หมายถึง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง และผสมผสานเขาดวยกัน
กับเน้ือหาสาระแตละรายวิชา เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการเนน
องครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสรางความรูนําไปสูการประยุกตใช
ความรูของผูเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 
Summary 
 This knowledge management in the topic of the integration of a philosophy of 
sufficiency economy with teaching and studying management aimed at studying how the 
integration of philosophy of sufficiency economy in classroom affected teachers and 
students’ learning and their way of life by learning and sharing from eleven teachers in 
Nakhon Si Thommarat Collage of Find Arts. The results were found that the teachers were 
able to develop new methods for their teaching. Also, students were assigned to conduct 
some activities in accordance with philosophy. As a result, students were able to apply 
some principles to their learning and their way of lives. In addition, students were able to 
develop their learning that could be seen reflecting in their art creation, their saving habits, 
and their better studying results. 
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 
 

นายณรงค์ฤทธิ์    คงปิ่น 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อีเมล : narongrit2509@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ รวบรวมการจัดการความรู้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ   จากครู
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  และน าองค์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการความรู้ครั้งนี้ ใช้
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนของ ก.พ.ร. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ 
และแบบบันทึกความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการจัดการความรู้ พบว่า (1) 
รวบรวมเทคนิคการสอนแบบบูรณาการจากครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ 
10 วิธี แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 6 วิธีการ (2) ครูผู้สอนและนักเรียน มีความพึงพอใจกับการใช้เทคนิควิธีการ
สอนแบบบูรณาการ     
 
ค ำส ำคัญ : 1. การจัดการความรู้   2.  การสอนแบบบูรณาการ   3. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
 
Summary 
 The purposes of this descriptive article were to collect the knowledge  management 
of integrated teaching from Lopburi College of Dramatic  Arts’ teachers  and  apply  to 
learning activities in the  classroom.  The  knowledge  management  activities  form  was  
based  on O.P.D.C.   framework  consisting  of 7 steps.  The  data  collected  from  the  
knowledge  management  activities and the attitude test were  analyzed  using  descriptive  
statistics.  The  results  indicated  that  (1)  the  knowledge management  of  integrated  
teaching  of  Lopburi  College  of  Dramatic   
Arts’ teachers  had  10 ways grouping into 4  forms and 6 methods  (2)  The satisfaction of 
teachers and students towards the integrated  teaching at Lopburi College of Dramatic Arts 
 
Keyword : 1. Knowledge  Management    2. Integrated  Teaching  3. Office of the Public 
Sector Development Commission (O.P.D.C.)   
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโขน 
Knowladge  Management to Develop Khon Teaching Techniques 

 

นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร (Chomploen Limsoontorn)1 
นายไชยอนันต สันติพงษ (Chai-anan Santipong) 2 

1ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลยันาฏศลิปอางทอง  
2ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลยันาฏศลิปอางทอง  

อีเมล : khru_chom@outlook.com1, chai-anan_28@hotmail.co.th2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 
การจัดการความรูคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บความรูดานการเรียนการสอนเร่ืองเทคนิคการสอน

โขนอยางเปนระบบ  เนื่องจากหนังสือหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการสอนโขนในปจจุบันมีนอยมาก ประชากรที่ศึกษา
คือครูสอนโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองจํานวน 9 คน วิธีการดําเนินงานจัดการความรูมีทั้งหมด 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู  
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) การเรียนรู  

ผลการดําเนินงาน พบวามี 2 ดาน คือ ดานเน้ือหาการสอนโขน ไดแก การฝกหัดโขนเบื้องตน เพลง
หนาพาทย รําตรวจพล กระบวนรบ ตีบท และเบ็ดเตล็ด และดานเทคนิคการสอนโขน ไดแก 1) การวิเคราะห
ผูเรียนเพ่ือนําไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู 3) การสอนจากงายไปหายาก 4) การสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 5) การสอนโดยใชสื่อการสอนและ
อุปกรณเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 6) การสรางทัศนคติที่ดีและมีการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

องคความรูที่ไดรับจากการจัดการความรูในคร้ังน้ีทําใหเกิดเทคนิคใหมในการสอนโขนที่ครูและ
นักศึกษาฝกสอนสามารถนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเอง หรือนํามาบูรณาการการเรียนการ
สอนกับวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปนผลดีตอนักเรียนนักศึกษา และสมควรไดรับการจัดทําเปนหนังสือคูมือเพื่อเผยแพร
ใหกับครูอาจารย นักศึกษาฝกสอน ผูสนใจภายนอก ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่นนําไปใชเพ่ือประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

คําสําคัญ:  การจัดการความรู  เทคนิคการสอนโขน  โขน 
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Summary 
 The purpose of this study was to study Khon teaching techniques in order to create 
Khon teaching  manual. Nine experienced Khon teachers in Angthong College of Dramatic 
Arts part icipated in th is study. Knowledge management processes were used as the 
research methods. 

The results of the study were divided into two parts 1) Khon content   teaching  
which included  basic  Khon  practice,  Pleng Nah Pat, Ram Truat Pol , Krabuan Rob, 
Tee  Bot and Betalet and 2) Khon teaching techniques which consist of  1) 
student-centered teaching, 2)empowering and encouraging students, 3)teaching from basic 
to complicated matters, 4)teaching both theories and practice, 5)using modern and suitable 
teaching-aids and 6)enhancing positive attitudes together with ethics.  

The new teaching techniques can enhance teachers’ capacity and encourage them 
to integrate with other subjects. Thus, this gained knowledge should be utilized in updating 
the handbook to share among teachers, student-teachers, interested outsiders. 

Keyword:   knowledge management   Khon  teaching techniques 
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เทคนคิการสอนโดยใช้สือ่ออนไลน ์
Instruction Technique using Online Media 

 
กนกวรรณ งาวสุวรณ (Kanokwan Ngaosuwan)  

ไชยยันต ไชยยะ (Chaiyan Chaiya)  
Lecturer at Chemical Engineering Division, Engineering Faculty, Rajamangala University of 

Technology Krungthep, Bangkok, 10120 
อีเมล : kanokwan.n@rmutk.ac.th 

.......................................................................................................................................................... 

 
บทสรปุ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะตามความตองการในศตวรรษที่  21 จึงไดมีการจัดทําองคความรูเกี่ยวกับ การเรียนการ
สอนโดยใชสื่อออนไลน ซึ่งเนนไปที่ การใช Google for Education สําหรับการสอนออนไลนโดยพิจารณาจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไวให โดยเริ่มจากการสาํรวจผูเช่ียวชาญภายในคณะ และรวบรวม
ความรูจากแหลงตางๆ นํามาสกัดเปนองคความรูและตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ และเผยแพรองคความรูใหกับ
บุคลากรภายในคณะ พบวาการใช Google for education โดยเฉพาะ Google classroom สามารถชวยเพิ่ม
บรรยากาศในการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนักศึกษาไดเปนอยางดี เน่ืองจากการโตตอบระหวางอาจารย
และนักศึกษาสามารถทําไดตลอดเวลา ไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน แตอยางไรก็ตามการเรียนการสอนหลักยังมี
ความจําเปนอยู และเพื่อเปนการปรับปรุงองคความรูไดใหเหมาะสมกับบริบทของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร 
จึงไดรวบรวมปญหาที่เกิดจากการใช Google for education และจัดทําเปนองคความรูเกี่ยวกับการแกปญหา
ดังกลาวในปการศึกษาถัดไป 
 
คําสําคัญ : สื่อออนไลน กูลเกลิสําหรบัการศึกษา หองเรียนกูลเกิล  
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Summary 
 Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Krungthep concerns the 
importance of developing graduates with the skills to meet the needs of the 21st century. Thus, 
we have to use knowledge management in the topic of “Teaching using online media” which 
focuses on using Google for Education for teaching online by considering provided facilities from 
university. First step of doing knowledge management, exploring the expert committee and gather 
knowledge and information from various sources. Externalization of knowledge and reviewed by 
internal expertise and disseminate knowledge to the personnel board. This was found that using 
Google for education especially Google classroom can help to increase the atmosphere in 
teaching between teachers and students as well. Due to the interaction between teachers and 
students can do anytime where not limit in the classroom However, the main teaching is also 
needed.  

In order to improve the knowledge to suit the context of personnel in the Faculty of 
Engineering. We have compiled the problems caused by the use of Google for education to make 
a document about solving any problems in the next academic year. 
 
Keyword : online media, google for education, google classroom 
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การถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร 
The Experience Transfer for Teaching Home Economic      

 
กฤษณ สงวนพวก1 

1 อาจารย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
อีเมล : krish.sa@rmutk.ac.th  

.......................................................................................................................................................... 

 
บทสรุป 

ความรูทางดานคหกรรมศาสตรเปนองคความรูที่มีความเฉพาะอยางยิ่ง เนื่องจากเปนความรูที่ตอง
อาศัยการปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ ดังน้ันวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมการถายทอดประสบการณ
การเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร เพื่อถายทอดองคความรูจากอาจารยที่มีความรูความชํานาญใหแก
อาจารยที่มีประสบการณสอนนอย และอาจารยผูที่สนใจ เพ่ือสรุปเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช
เปนตนแบบสําหรับอาจารยที่สอนทางดานคหกรรมศาสตร จากการดําเนินกิจกรรมพบวาการจัดการเรียนการ
สอนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมเปนรูปแบบผสมผสานระหวางระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยองคความรูที่ไดสามารถนําไปใชไดอยาง
ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาที่มีธรรมชาติของสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน สําหรับสาขาวิชาที่มีธรรมชาติ
แตกตางกันจะตองนําไปปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป 

 
คําสําคัญ : คหกรรมศาสตร การถายโอนความรู รูปแบบการเรียนการสอน 
 
Summary  
 The home economic science is a specific knowledge because the knowledge required 
a professional practice. The purpose of the activities to conduct the experience transfer for 
teaching home economics. The knowledge transfer from a professional instructor to less 
experience instructor for cultivated a teaching model for home economics instructor. The 
result showed that the teaching model was the combination of Inquiry process and problem 
base method. The teaching method that can be successful apply with the similar subject area. 
For the difference subject area must be adjusted to the appropriate model in the future. 
 

Keywords : Home Economic Knowledge Transfer Learning Method 
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3Rs (Reuse Reduce Recycle)  
สร้างบุญ สร้างรายได้เพื่อนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนชัยมงคลวิทย์  

Using 3 Rs (Reuse Reduce Recycle)  
to Create Merit and Income from Donations 

to Support Disadvantaged Students from Chaimongkolwit School 
 

นุชล ีทิพยมณฑา (Nuchalee Thipmonta)1  

สมบูรณ ประสงคจันทร (Somboon Prasongchan) 1     
ณิชา ประสงคจันทร (Nicha Prasongchan)1  

ไพพรรณ มุงศิริ (Paipun Mungsiri)1  
1อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บทสรุป 
โรงเรียนชัยมงคลวิทย เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% 

มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก กําพราพอ-แม อาศัยอยูกับบุคคลอื่น มีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแหลง
อบายมุข ทั้งแหลงคายาเสพตดิ การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด โรงเรียนน้ีตั้งขึ้นเพ่ือชวยเหลือใหการ
สงเคราะหเด็กพวกนี้ใหไดมีที่เรียนหนังสือโรงเรียนชัยมงคลวิทยเปนโรงเรียนเอกชนที่ไมเก็บคาเลาเรียน ทําให
โรงเรียนจําเปนตองระดมความชวยเหลือ เงินและสิ่งของบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา อาจารย นักศึกษาหลาย
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงพื้นที่ใหความชวยเหลือในหลายดานหลายโครงการ เพ่ือ
รวมดวยชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน คณะทํางานไดนําการจัดการความรูหลายประเด็นในการ
วางแผนและบริหารจัดการเพ่ือหารายไดให โรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ  ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice หรือ CoP) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เวทีเสวนา (Dialogue 
หรือ สุนทรียสนทนา) การถายทอดความรูโดยการเลาเร่ือง (Storytelling) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Forum) ส ภ าก า แ ฟ  (Knowledge Café) Intranet Web  Webblog ก า รส อ น ง า น 
(Coaching) และทํางานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ในการบริหารจัดการกิจการรานคาการกุศล รานชัยมงคลวิทย 
Op Shop ซึ่งเปนรานคาที่เปนศูนยรวมของการจําหนายสิ่งของที่ไดรับบริจาค ในราคาประหยัด สามารถสราง
รายไดใหกับโรงเรียนชัยมงคลวิทย ยังเปนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการบริจาคแกผูมีจิตศรัทธาทั้งเงิน และ
สิ่งของ และยังชวยสงเสริมใหเกิดวัฎจักรการใชวัสดุสิ่งของอยางมีคุณคาใหผูบริจาคเกิดประโยชนอยางแทจริง 
ซ่ึงสงผลสะทอนใหมีการบริจาคเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง การดําเนินการของรานชัยมงคลวิทย Op Shop ไดรับ
ความรวมมือและความสนใจจากทั้งอาจารย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครู 
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นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนชัยมงคลวิทยและประชาชนทั่วไปเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ ทั้งผูบริจาคและผูอุดหนุนซื้อ
สินคาเพ่ือเปนการสรางบุญกุศลแกทุกฝายที่มีสวนรวม จนเกิดเปนวัฎจักรของการใชสิ่งของอยางมีคุณคา ตาม
หลัก 3Rs และสงเสริมการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) จากการสรางบุญและสรางรายไดแก
โรงเรียนหลายหมื่นบาท 
 
คําสําคัญ : การใชซ้ํา การลดการใช การนํากลบัมาใชใหม บริจาค กิจการเพ่ือสังคม รานคาการกุศล  
 
 
Summary 
 Chaimongkolwit School is located in a crowded area of Songkhla Municipality.  100% 
of the students are poor. They come from divorced families or are orphans. They stay with 
other people. The surroundings are full of all vices, source of drugs, gambling, whores and 
alcoholic drinks. The school was set up to help these students to have a place to study. It is 
a private school with no tuition fees, so the school needs to join hands with various well-
wishes to improve the students’ conditions. KM tools: Communities of Practice, CoP), Cross-
Functional Team, Dialogue, Storytelling, Knowledge Forum, Knowledge Café, Intranet, Web, 
Webblog, Coaching and Mentoring are used to set up and manage Chaimongkolwit’s Op 
Shop to be a distribution center for donated things for sale at a cheap price. This activity 
earned extra income for the school as well as gaining publicity for donations both with 
money and the goods. In addition, the activity promoted the cycle of using things 
beneficially. This resulted to a gradual increase in donations. The administration of 
Chaimongkolwit’s Op Shop got cooperation and attention from RMUTSV lecturers, 
personnel, and students as well as general teachers, students, parents and people 
respectively.  Some groups would come and buy things to reuse while other groups would 
donate both old and new stuff to the shop.  Finally, there is the cycle of reusing which is 
beneficial according to the 3Rs’principle. The activity also promoted a social enterprise. 
 
Keywords : 3Rs (Reuse Reduce Recycle)  Donations  Social Enterprise  Op shop 
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 : สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  
ดร.โสภณ   ผลประพฤต ิ 
นายวัลลภ  ศรีสําราญ  

ผูชวยศาสตราจารย สมศรี  ผลประพฤต ิ 
 

1หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดยี มทร.อีสาน 
2อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดยี มทร.อีสาน 

3อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถติิประยุกต มทร.อีสาน  
.................................................................................................................................................. 

 
บทสรุป   

          ที่มาของการดําเนินงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัตมีิเดยี เปดสอนโดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ในทุกรายวิชาผูสอนจะมุงเนนใหผูเรียนจัดทําโครงงานผลิต 
สื่อมัลติมีเดยี โดยการมอบหมายใหผูเรียนแบงกลุมผลิต สื่อมัลติมีเดียที่สอดคลองกับความรูและทักษะที่ไดรับ 
จากรายวิชา แตปญหาที่พบคือในการทําโครงงานจริงๆ น้ัน จะมีสมาชิกเพียงไมกี่คนเทานั้นที่มีโอกาสไดลงมือ 
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทั้งนี้เน่ืองจากสมาชกิแตละคนในกลุมจะมีที่พักอยูตางที่กัน และโครงงานที่ตองปฏิบัติก็ 
ไมสามารถทําในชั้นเรียนตามเวลาปกติได  ทําใหการมอบหมายงานโดยใหผูเรียนแบงกลุมผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ 
ตองการใหผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะจากการปฏิบัติโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดียน้ันไมบรรลุเปาหมาย 
ตามที่ตั้งไว   

 

          วัตถุประสงค  
  1) ทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบณัฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 
21 กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

2) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

          วิธีดําเนินงาน  
สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย ไดนํารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษ 

ที่ 21 ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายที่มีการนําเคร่ืองมือและบริการของ Google มาประยุกตใช 
ในกระบวนการเรียนการสอน 4 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม   ระยะที่ 2 เสนอประเด็นการศึกษา 
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และจัดกลุมสนใจ ระยะที่ 3 จัดทําโครงงานบนเครือขาย ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นกําหนดประเด็นการศึกษา 
(2) ขั้นเขียนเคาโครงโครงงาน (3) ขั้นปฏิบัติงานโครงงาน  (4) ขั้นเขียนรายงานโครงงาน  (5) ขั้นเตรียมการ 
นําเสนอผลงานโครงงาน  และระยะที่ 4 การนําเสนอผลงานโครงงานและประเมินผล มาใชเปนแนวทางใน 
การจัดจัดการเรียนการสอนในสวนของการจัดทําโครงงานประจํารายวิชา 
 

          ผลการดําเนินงาน  
พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตินักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 สามารถนํามาใชในการ 

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดเปนอยางดี 
ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขาย  ผูเรียนสามารถทําโครงงานรวมกันได 
ในทุกขั้นตอนของการทําโครงงาน  โดยไมขอจํากัดเร่ืองเวลาและสถานที่โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต และ 
เคร่ืองมือและบริการของ Google เปนเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน ผูเรียนมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการเรียนการสอน  
 

          แนวทางในการนําผลไปปรับใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 
ในปจจุบันการทําโครงงานจะเปนการทําโครงงานตามชั้นป โดยมีการบูรณาการความรูและทักษะของ 

แตละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาใชในการทําโครงงานเดียว ซึ่งชวย ใหนักศึกษาไมตองทําหลายๆ โครงงานใน 
แตละภาคเรียน ในขั้นตอไปสาขาวิชาฯ มีความคิดที่จะบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางชั้นป และมีความ 
คิดที่จะนํางานที่เปนความตองการจริงจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาใหผูเรียนทําจริง โดยการรวม 
มือกับบริษัทที่เกีย่วของเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณการทํางานจริง โดยมีอาจารยผูสอนและผูประกอบการ 
จริงเปนผูคอยควบคุมคุณภาพและสอนงานอยาง ใกลชิด 
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Summary  
            The purpose of this paper were to: 1) use the Instructional Model for develop 21 
Century Skills for Undergraduate Students. : Case Study Multimedia Technology Program at 
Rajamangala University of Technology Isan.  Results of the study was found that: the 
Instructional Model for develop 21 Century Skills for Undergraduate Students was usefule 
for Multimedia Technology Program at Rajamangala University of Technology Isan. By  4 
phases of the Instructional Model, that were  Phase 1: Preparation;  Phase 2: Show 
Interested Topic and Group Forming Stage;  Phase 3: Online Projected Stage were 5 steps (1) 
project statement, (2) project plan, (3) project implementation, (4) project report , (5) project 
presentation preparation  and  Phase 4: Presentation and Evaluation Stage. From the 
experiment result found that the students abilities to do online project after learning with 
the Instructional Model were developed. and the students opinion toward the Instructional 
model was at “good” level. 
 
คําสําคัญ :  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑตินักปฏบิตัิ  บัณฑิตนกัปฏิบตัิในศตวรรษที่ 21 
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บทสรปุ  
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงเนนการสอนเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริการวิชาการแกชุมชน นําวิธีการวิเคราะห
เน้ือหามาเช่ือมโยงการกับแกปญหาชุมชน รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อแกปญหาชุมชน 3 ดาน คือ ปญหาคาครองชีพ ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหายาเสพยติด ประยุกตใช
กระบวนวิจัยในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การสังเกตเชิงประจักษและ
การประชุมกลุมยอย กระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรูจะเนนรูปแบบการปองกันและลดผลกระทบตอเยาวชน
ตามวิถีพอเพียงแบบบูรณาการ กิจกรรมการสอนตองนําไปปฏิบัติไดงายและใชประโยชนไดจริง ประยุกตใชดนตรี 
ศิลปะ และธรรมะ เริ่มตนดวยการปฏิบัติธรรมและนําองคความรูไปสรางรายได ลดรายจาย ใชทรัพยากรพลังงาน
และสิ่งแวดลอมอยางรูคา นํานวัตกรรมการเรียนรูปฏิบัติมาเปนเกราะปองกันไมใหนักเรียนไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพยติดในชุมชน 
 นวัตกรรมสรรคสรางการเรียนรูโดยใชคนเปนศูนยกลางแบบบวร (บาน วัด โรงเรียน) เริ่มปแรก (พ.ศ. 
2555) การสรางสวนผักสีเขียวเพื่ออาหารกลางวัน ปที่ 2 (พ.ศ. 2556) การสรางสรรคสวนผักสีเขียวเพื่อนอง มี 4 
กลุมฐานปฏิบัติ คือ 1) ฐานดิน นํ้าและพืช 2) ฐานขยะอินทรียและขยะอนินทรีย 3) พลังงาน และ 4) ฐานคุณธรรม
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 3 (พ.ศ. 2557) สรางสรรคฐานเรียนรูวิถีพอเพียงแบบมีสวนรวม มีการบูรณา
การฐานเพิ่ม 3 ฐาน คือ 1) การสรางรายไดโดยใช 3Rs ตามวิถีพอเพียง หรือ Op Shop      2) การเลี้ยงปลาดุก 
และ 3) การผลิตไบโอแกส และปที่ 4 (พ.ศ. 2558) สรางการเรียนรูวิถีพอเพียงสูนวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 การสรางนวัตกรรมการสอนปฏิบัติและการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการจาก 9 ฐานเรียนรู คือ 1) 
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สวนผักสีเขียว 2) ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 3) เรื่องกลวยกลวย 4) สมุนไพรในโรงเรียน 5) ขยะแลกไขนําไปสู
ธนาคารขยะ 6) อาหารปลอดภัย ลดพลังงานและเตาชีวมวล     7) Op Shop 8) BioGas และ 9) คุณธรรมกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู 9 ฐานเปนนวัตกรรมการสอนปฏิบัติเพื่อเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา
และนักเรียนในการแกปญหาชุมชนรวมกัน สรางกระบวนการพัฒนาตน พัฒนาเยาวชนและชุมชนไดอยางย่ังยืน  
 
คําสําคัญ:  นวัตกรรม, การสอนปฏิบัติ, วิถีพอเพียง, ทักษะการเรียนรู และ ศตวรรษที่ 21 
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Summary  
 Teaching integrated in general education courses that focus on teaching practical resource 
management. Energy and Environment by using innovative technologies and Community Service. 
Lead content analysis, links with the community to solve problems. Innovative style of teaching 
practice based on the sufficiency economy philosophy to solve the problem of living in three 
communities. Environmental issues and drug issues Applied research in the process of data 
collection and analysis of data from the questionnaires, interviews, empirical observation and 
group discussion. The process of creating learning activities will focus on ways to prevent and 
reduce the impact on the youth sufficiency integrated. Teaching activities must be implemented 
and actual practice. Application of music, art and philosophy begins with practice and knowledge 
to generate revenue, reduce costs and use of energy resources to the environment. Innovative 
learning practices as a barrier to prevent the students to become involved with drugs in the 
community. 
 Creating innovative learning using a person-centered predominant (Temple, School House) 
from, The First Year (2 555 )  to create a garden of green vegetables for lunch, The Second Year 
(2556) The Creation of a Garden. Green vegetables, so I have four groups of the base is  1) The 
soil, Water and Plants, 2) The organic waste and inorganic waste, 3) Energy and                 4) The 
moral core philosophy of three years (2 5 5 7 ) , Originally based learning sufficiency engaged. 
Integration of additional third base, First base 1) to make money using the 3Rs sufficiency or Op 
Shop 2)  Catfish Culture  and 3 )  the production of biogas and Year 4 (2558) .  create a learning 
pathway sufficient to innovative learning in The 21st century innovative teaching practices and 
research to technology transfer, outreach from 9 base Learning is 1) Vegetable Garden 2) Organic 
fertilizer and Bio-fermentation 3) The Banana 4) Herb in school 5) Waste redeemed eggs leads to 
waste bank 6) Food security Energy and Biomass Stoves     7) Op Shop 8) BioGas and 9) Moral 
core philosophy of learning. So base is innovative teaching practices for empowering students 
and student communities together to solve problems. Create their own development process 
Youth development and community sustainability. 
 
Keyword: Innovation, Teaching Practices, Sufficiency, Creative Learning Skills and 21st Century  
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จักรพงษภูวนารถสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
Chankrabongse Bruvanarth towards Century 21st Learning 

 
นางสาวอรวรรณ มูสิกะ (Orawan  Moosika)1 

นางสาวธนสร กิรัมย์ (Tanasorn  Girum)2 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ orawan.m@cpc.ac.th  
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด และ tanasorn@cpc.ac.th 

............................................................................................................................. ............................ 
 

บทสรุป 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาฐานความรู้การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอก
สถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการให้เป็นระบบ   เพ่ือให้คณาจารย์ในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      โดยการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอน แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์   ให้สามารถค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมความรู้ จัดเก็บความรู้ และการเข้าถึงข้อมูล 

จากผลด าเนินการการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยต้องการให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ มีการคิดวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา รวมถึงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เทคนิคจ านวน 10 เทคนิค คือ เทคนิคการ
การเรียนการสอนการท างานเดี่ยว / คู่ / กลุ่ม เทคนิคการใช้บทบาทสมมติ เทคนิคการใช้ Microsoft Power 
Point เทคนิคการโดยใช้ Social Network เทคนิคการใช้ Info graphic เทคนิคการท าโครงการ เทคนิคการใช้ 
Google Classroom เทคนิคการใช้ Mapping เทคนิคการใช้ สุ จิ ปุ ลิ และเทคนิคการใช้ Prize จากการ
น าไปใช้ พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจในเนื้อหาเรียน มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากขึ้น ได้รับความสนุก
ในการเรียน ท าให้บรรยากาศการเรียนมีสีสัน  ไม่น่าเบื่อ และเป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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Summary  

          The Faculty of Business Administration and Information Technology of Rajamanggala 
University of Technology Tawan-ok, Chakrabonge Bruvanarth Campus has focused on the 
creation and development of knowledge-based learning in the 21st century towards 
institutions of learning. By gathering both external and internal knowledge as well as bringing 
tactic and explicit in individual person or document to manage in a systematic approach. Also, 
this would be enhancing our instructor to be able to access and make use of those information 
to self-development their own knowledge and practice in more effective way. 

Knowledge and knowledge management goals that are consistent with the strategic 
plan of the board. Personnel Assignment Group aims to develop knowledge and skills in 
teaching. Learn, share and exchange knowledge. The skills of experienced directly through the 
website and social media. Be able to find good practices on teaching. Published personnel to 
target groups gather knowledge storage and access to information by defining issues 

The implementation of the exchange of knowledge aims to create attitude of a learner 
pursuits to the students. The ability to think analytically and problem solving. Furthermore, 
students should be able to take the 10 techniques skills learned in the 21st century, which 
are comprising of the techniques of working solo, pair and group work. The role playing, a 
technique using Microsoft Power Point, techniques using Social Network, techniques Info 
graphic, techniques for using Google Classroom, Technical Mapping, Su Chi Pu Li techniques 
and the key element of Prize technique. 

From applying to discover that, students are more interested in learning content. 
Involved with teaching more and have fun in learning. The atmosphere is colorful, not boring 
and the sharing of knowledge between teachers and learners are presence. Students will be 
internally have the opportunity to share learning experiences between themselves and 
exchange individuals knowledge outside the classroom, too.  
 
Keyword : Century 21st Learning ,  Info graphic , Google Classroom , Mapping  
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การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
Knowledge Management Promoting Creative Teaching Techniques 

 
อาจารยชฎาจันทร  โชคนิรันดรชยั (Miss Chadachan  Choknirandochai) 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อีเมล : chadajan@yahoo.com 
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บทสรุป 

การจัดการความรูเ พ่ือสงเสริมเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค  เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการสอนเชิงสรางสรรค เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกงปฏิบัติ และเกงคิดสรางสรรคในงาน
อาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู อันจะกอใหเกิดองคความรูใหมๆ และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยบันทึกในเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3 ผานเคร่ืองมือการจัดการความรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและบูรณาการกับการ
ดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ไดแก การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการและการปรับปรุงแกไข วิทยากรไดแก อาจารยผูผานการอบรม Creative Teaching และอาจารย
ผูสอนรายวิชากลาคิด สวนผูรับการถายทอดไดแก ตัวแทนอาจารยจากสาขาตาง ๆที่สมัครใจในการเขารับการ
ถายทอดความรู ผลปรากฎวา อาจารยได รับความรูดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคและได พัฒนา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่สอดแทรกวิธีการสอนเชิงสรางสรรค 
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Summary 
Knowledge Management Promoting Creative Teaching Techniques is the practice of 

sharing knowledge on creative teaching in order to create graduates to have required 
characteristics including hands on and professional excellences. The Faculty of Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Krungthep has been aware that knowledge sharing is 
one of the means to initiate body of knowledge and apply those in classroom contexts 
comprising teaching and learning and creating TQF3. Peer Assist, one of the KM tools, and 
PDCA cycles- Plan, Do, Check, Act- were integrated to conduct a knowledge sharing activities 
on creative teaching done in 2014. Trainers were teachers who have been trained in creative 
teaching course and also ones who have taken care of Creative Thinking Course. Participants 
were instructors from various departments. The result revealed that participants’ knowledge 
of creative teaching has increased. Creative thinking activities were also included in their 
TQF3. 
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Development of PBL Model in the Form of Thai Traditional Medicine College, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi   
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บทสรุป 
 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ในฐานะสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต และ
บุคลากรดานสุขภาพความงามและสปา ไดบรรจุรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหเกิดทักษะ
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การใชการ
เรียนการสอนแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL) เปนลักษณะการเรียนการสอน
โดยใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือนํามาแกปญหา โดยอาศัยทั้งความรูเดิม
รวมกับการคนควาความรูใหมเพ่ิมเติม การทํางานเปนทีม และนําเสนอความรูที่ไดจากการคนควานอก
หองเรียนเพ่ือแกปญหา การเรียนการสอนแบบ PBL จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษาไดหลายดาน จึงมีการจัดทําการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทย
แผนไทยในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทยประยุกต 1 ขึ้น โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาให
สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ โดยมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน 
PBL และการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาโดยการเรียนการสอน PBL ผลจากงานวิจัยดังกลาวได
นํามาใชเปนแนวทางในพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เกิดการถายทอดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนสูรายวิชาอื่นๆ และการจัดการความรูตามกระบวนการเพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 
 
คําสําคัญ : การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู 
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Summary 
 Thai Traditional Medicine College is the institute which produces personnel of 
Applied Thai Traditional Medicine and Aesthetic Health and Spa. The course contains both 
theoretical and practical skills to foster learning within the higher education qualifications in 
five areas: ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility 
numerical analysis skills, communication and information technologies, which is a key 
feature in the development of the desired graduate. Problem-based learning (PBL) is 
characterized by the problems of teaching that encourages students to search for 
knowledge to solve problems which based on the existing knowledge with new knowledge, 
teamwork and the knowledge gained from study apart from the classroom. PBL is an 
instructional model of teaching that can develop learning skills for students in several 
aspects. Thai Traditional Medicine College organizes PBL teaching in General Medicine for 
Applied Thai Traditional Medicine 1 by improving and developing appropriately with the 
context for college. The results of the classroom research in attitude of student to PBL and 
the development of learning skills by PBL are guideline for developing PBL in model of Thai 
Traditional Medicine College. This model can be expanded to other subjects and knowledge 
management processes to develop the appropriate teaching model.   
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บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน 
Marketing Graduate building community 

 
สุธิกาญจน  แกวคงบญุ (Sutikan  Kaewkongbon)1 

1 พนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
อีเมล : kankaew-ff@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป  

โครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” ในคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคพัฒนาการเรียนการสอนในการ
พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 สูการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยจัดขึ้นระหวาง เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 
2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)  มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP  2. 
ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  3. พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ  4. ประกวดการ
นําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP  5. รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู   6. พัฒนาโครงการในปที่ 2   
มีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย คือ จากนักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินคา  จํานวน 80 คน  ผลการดําเนินงาน 
พบวา 1. ไดรับความรวมมือจาก สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง และผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP เปน
อยางดี  2. จากการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” โดยมุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21  ทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดจริง  3. นักศึกษาสามารถประยุกตความรู  
และประสบการณที่ไดรับ  ในรายวิชาอื่น และในชีวิตประจําวันได   4. จากการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู
ทําใหสามารถพัฒนาโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน  ปที่ 2”  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีปจจัย
สูความสําเร็จในการดําเนินโครงการ คือ 1. ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA  2. ไดรับความรวมมือ จาก
นักศึกษา  เครือขายชุมชน  และบุคลากรในองคกร   ปญหาการดําเนินงาน คือ1.นักศึกษาขาดประสบการณ
การนําเสนองาน  และ 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน  มีแนวทางแกไขคือ 1. มีการฝกทักษะ/ใหคําแนะนํากอน
การนําเสนองาน  โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไปคือ  การกําหนดขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก   ซ่ึงมีความสอดคลอง  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร พันทว,ี ฐป
นนท ออนศร.  2554.  การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.  วารสารศิลปกรรม
สาร,  65-86 พบวา การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา จําตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค และธันย
มัย เจียรกุล.  2556.  ปญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพรอมรับการเปด AEC.  วารสารนัก
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บริหาร  Executive Journal,  34(1), 177-191  พบวา ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมที่สรางคุณคาใหกับ
ผูบริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ  และพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 
คําสําคัญ : การสรางมูลคาเพิ่ม, ผลิตภัณฑชุมชน  
   
Summary 

Marketing Graduate building community project aims to develop teaching and studying 
in 21st century in terms of development marketing graduate to be a professional practitioners 
graduate. The project was operated between September to December, 2015 at Rajamangala 
University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat campus (Saiyai).  It had been done 
by 6 processes, started from the first process was coordination with Thungsong Community 
Development Office and One Tambol One Product (OTOP)'s entrepreneurs. Secondly, field 
trips in OTOP community. Thirdly, branding and packaging development. Forthly, presenting 
OTOP competition. The fifth, sharing their knowledge and the last development the second 
year project by selecting 80 marketing students from Rajamangala University of Technology 
Srivijaya who registed Brand managenent subject as the target. The results have been shown 
that the co-operation between Thungsong Community Development Office and OTOP's 
entrepreneurs have a good relationship. Moreover, the project could support students to be 
professional practitioners, at the same time to get ready for 21st century. Meanwhile, the 
students could apply knowledge and experience to other subjects plus in their daily life. In 
addition to, the consequences from sharing knowledge could be adapt to the second year of 
Marketing Graduate building community project effectively which using key success factors are 
follow up Plan, Do, Check and Act (PDCA) process and get a good cooperate with students, 
community networks and staffs in organization. In contrast, the students came up with less 
experience in presentation adding up with insufficient budgets which could be the problems 
to determine. The solution of these are training or counseling students before presentation 
also offering the title's project to outside to support an expenditure according to Prachid 
Tinbud, Khawarin Punthawee and Thaphanon Ornsri. 2011 and Designing and Packaging 
Development for Agricultural Product from Community Enterprise in Chai-Nat to increase 
competition capacity development effectively approaching creativity economic concept. The 
Fine and Applied Arts Journal, 65-68 found that packaging development need to concern 
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about creativity economic concept and Thunyamai Jiankul. 2013. The Problems and the 
Adaptation OTOP to AEC. Executive Journal, 34(1), 177-191 found that they should create 
innovation products that create value for consumers, develop a modern packaging and 
develop certified products.  

 
Keyword : Creating Added Value, Community products 
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การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Increasing Efficiency of the 21st Century Learning Skills by Using Online 

Courseware in Physics via RMUTP E-Learning Management System 
 

ชัชวาล ศรีภักด1ี 
ธนาวุฒิ  นิลมณี2 

1อาจารย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, chatchawal.s@rmutp.ac.th 

2ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, tanavoot.n@rmutp.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บทสรุป 
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนฟิสิกส์ขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยประยุกต์ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะแบบ 3R x 7C  ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชาได้
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ที่ เกิดขึ้นกับผู้สอนและผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกันในพ้ืนฐานการศึกษาและ
ประสบการณ์ทั้งจากสายมัธยมศึกษาและจากสายประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยได้ท าการวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือ
ท าการออกแบบหน่วยเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันตามแต่กรณี จากผลการส ารวจผู้ใช้ระบบการเรียนรู้พบว่า ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างดี และวิชาฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร เป็นรายวิชาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุดถึง 17,813 ครั้งในเดือนมีนาคม 2557 และผู้สอนได้รับรางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการ
สอนดีเด่นด้านสื่อการสอนดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2557 และได้น าแนวปฏิบัติที่ดีถ่ายทอดให้กับอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป 

 
คําสําคัญ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ชุมชนนักปฏิบัติ 
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Summary 
A community of practice in teaching physics was established from the lecturers in 

physics group, department of science, faculty of science and technology, Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon, to increase the first year student efficiency of the 21st 
century learning skills, 3R x 7C, by using the learning management system (LMS) or e-learning 
system. All of the background problems and obstacles occurring from the different types of 
study plans, i.e. the secondary school and the vocational education, were deeply studied to 
design the rescue methods that must built-in in the learning activities. From our learning 
innovations that treat the lack of fundamental useful knowledge and the 21st century student 
learning skills in physics, it showed that LMS can highly increase these skills more effectively.  
There were 17,813 views learning from our e-learning website for the physics 2 for engineers 
in March 2014. Consequently, the president of RMUTP offered us the outstanding prize for the 
best development of teaching modules in physics by using e-learning. Nowadays, we have 
also transferred our best practices to help many lecturers and teachers to construct his e-
learning website and the learning activities to develop and improve the student learning skills 
as well.    

   
Keyword:   KM  Moodle  E-learning 
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การจัดการความรู้เพื่อบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 
 

ดร.สุระชัย  สีบุบผา 

วิทยาลยันาฏศลิปลพบุรี สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป 

อีเมล : Seebubpa99@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป   
 สิ่งสําคัญที่สดุในการเขยีนขอทุนวิจัยที่ด ีก็คือความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะทําการวิจัย

วาจะทําวิจัยเร่ืองอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยนั้นมี

ประโยชนอะไรบาง ซึ่งหากผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเร่ืองตางๆเหลาน้ีแลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ดีได 

 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการวิจัยไว

ลวงหนา นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปน

เคร่ืองมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนสําหรับทําวิจัยอีกดวย เพ่ือใหผูพิจารณาอนุมัติเชื่อวา การ

วิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับ

การอนุมัติใหทําการวิจัยได 

 
คําสําคัญ : การจัดการความรู  เทคนิคการเขียน   ทุนวิจัย 
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Summary    
 The most important thing in writing research grant good. It is the knowledge and 

insights of the research that will do anything. What purpose The methodology of the study 

and what to do. And what the research is useful. If the research is not clear on these 

matters. It's hard to write a good research proposal. 

 Generally, before researchers would conduct the research. There must be planning 

to conduct research on the subject beforehand. In addition to allowing researchers to know 

the process and details the different stages of the research. Also used as a tool to consider 

for approval research. Or grant applications for research as well. To approve that. The 

research methodology was to do good research. There is the possibility of doing research 

achievements and benefits earned approval to conduct research. 

 
Keyword :  Knowledge Management   Writing research   grants 
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เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม 
Qualitative Research Techniques in Culture 

 

นายกิตตศิักดิ์  สินธุโคตร 

นางสาววัฒนิกา  บุญยวง 

วิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

อีเมล : sin_kitti@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 
 การจัดการความรู เร่ือง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหได

เทคนิค  วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถไดขอมูลครบทุก

องคประกอบ และมีคุณภาพ  รวมทั้งสนองนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการจัดการความรูในดาน

การวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการตามขั้นตอน 7 

ขั้นตอน คือ การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและ

การกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งมีเคร่ืองมือจัดเก็บ

ความรู คือ แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินการนํางานวิจัยไปใช แบบ

ประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกการเผยแพรงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  ผลการดําเนินงานพบวา 

เทคนิคการวิจัยเชงิคณุภาพดานศลิปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมในการวิจัย 2) 

การกําหนดปญหาการวิจัยที่ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนาแนวความคิด

ในการวิจัย  5) การพิจารณาเลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือกสถานที่แหลง

ภูมิปญญาท่ีจะวิจัย  8)  การพิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการวิจัย 10) 

การสรุปและนําปญหาและขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งไดนําองคประกอบมาใชในการ

วิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

คําสําคัญ : เทคนิค  การวิจัยเชิงคุณภาพ  ศิลปวัฒนธรรม 
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Summary 
  The Knowledge Management in  Qualitative Research Techniques in Culture. The 

objective to get the technical procedures form of qualitative research, the cultures can have 

all the information  including the composition and quality of the policy in Bunditpatanasilpa 

Institute. In knowledge management in research is a process of learning and effective There 

are 7 steps ; the knowledge indicator ,  Knowledge Identification ,  Knowledge Creation and 

Acquisition ,  Knowledge Organization ,  Knowledge Codification and Refinement ,  

Knowledge Access , Knowledge Sharing  and  Learning. Which has a by using  knowledge 

instrumentation storage engine that is recorded qualitative research culture. Assessment of 

the research to use. A satisfaction rating And the dissemination of research culture. The  result 

qualitative research culture with 10 the following elements: 1) an overview of research 2) 

defining research problems, clear 3) of the basic components needed 4) developing the 

concept of research 5). Considering that 6) the resources needed 7) the selection of the 

source of wisdom to research 8) to consider ethics in research, 9) form the dive to the 

research, 10) to conclude and bring issues and questions. Suggestions to improve research 

efficiency. The elements used in qualitative research culture. To get the standard and 

quality.  
 

Keyword : Techniques   Qualitative research    culture 
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1 

 

องคประกอบประเด็นการเขียนบทความแนวปฏิบัตทิี่ด ี
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ คร้ังที่ 9 
 “ชุมชนนักปฏบิัติ สู การจัดการความรู ในศตวรรษ ที่ 21”  

สําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

การจัดการความรู : การสกัดโจทยวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยขน 
Knowledge Management : 

 Extraction of Integrated Research Question for Utilization  
รวีวรรณ เดื่อมขันมณี (Raweewon Duamkhanmanee)1  

รองศาสตราจารย ดร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร ศูนยหันตรา จ. พระนครศรีอยุธยา 

d_raweewon@hotmail.com 

..................................................................................................... .................................................... 
บทสรุป 

การไดมาซึ่งโจทยวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการนําไปใชประโยชนนั้นเปนสิ่งที่ทําไดไมไดงาย
นัก เนื่องจากมีหลายองคประกอบที่จะทําใหไดมาซึ่งโจทยวิจัยที่ดี ในการจัดการความรูเรื่องใน
เรื่องดังกลาว ผูวิจัยจึงไดใชประสบการณที่เปนผูบริหารแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการถึง 4 แผน และ
เปนผูประสานงานอีก 1 แผนงาน มาเลาเรื่อง โดยผูวิจัยไดใชเครื่องมือจัดการความรูหลาย
รูปแบบดวยกัน ในการดําเนินการแตละครั้งก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ ที่สําคัญ
นักวิจัยตองทํางานรวมกับชุมชนมอยางมีสวนรวม นักวิจัยตองมีความเขากันได ทํางานกันเปนทีม 
มีการสงผานขอมูล และคืนขอมูลสูชุมชน เพ่ือทวนสอบใหไดมาเพ่ือการใชประโยชนจริงๆ ผูวิจัย
จึงไดมีการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการสกัดโจทย วิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือการนําไปใชประโยชน และเพ่ือใหองคกรมีความเขาใจในการบูรณาการงานดานวิจัย มา
บูรณาการกับงานดานบริการวิชาการ และดานการเรียนการสอน เพ่ือจะเปนประโยชนอยางสูงสุด
ในอนาคต 
 

คําสําคัญ การจัดการความรู การสกัดโจทยวิจัย วิจัยเชิงบูรณาการ การนํา ไปใชประโยชน 
วิชาการเพ่ือสังคม 
 

Summary  
To obtain a research question for utilization is not simple to achieve since 

such a good research question for knowledge management is comprised of 
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various factors. Therefore, the author as the director of four research programme 
and coordinator of one research programme, would like to tell my experience 

about integrated research. Many various tools for knowledge management are 

taken to perform each procedure needs to be adjusted for area suitability by 

working with community, especially community participation. The researchers 

have to do as working team, information transferring and information reflection 

for returning information to the community. Thus, the objective of knowledge 

management is to focus on procedure of research question extraction for 

utilization and to make understanding about integration among research, 

academic service and teaching to the organization for the further  maximum 

utilization. 
 

Keywords knowledge management,  extraction, Integrated Research question, 

utilization, socially-engaged scholarship  

 
บทนํา 

กระบวนการศึกษาวิจัยในอดีต เปนลักษณะที่นักวิจัยจักทําขอเสนอโครงการวิจัยตามองค
ความรูและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยเพียงดานเดียว โดยกําหนดโจทยวิจัยแนวทาการวิจัยจาก
การตรวจเอกสาร หรือเสวนากันเฉพาะในกลุมนักวิชาการดวยกัน โครงการวิจัยจึงเปน
ลักษณะเฉพาะทาง นักวิจัยตางคนตางทํา  ขั้นตอนการวิจัยยึดติดกับระเบียบวิธีวิจัย จึงตอง
ดําเนินงานในบริบทที่ตองควบคุมปจจัย และสภาวะการทดลอง การวิจัยจึงเริ่มและสิ้นสุดเฉพาะ
ในหองปฏิบัติการ หรือแปลงทดลองเทานั้น เมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จ ผลงานวิจัยถูกเขียนเปน
รายงาน เพ่ือนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรูกันเฉพาะในกลุมนักวิจัย นักวิชาการ ผานการ
ประชุมวิชาการ การตีพิมพเผยแพรเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ไดมีความเปน
วิชาการมีคุณภาพสูง แตยากตอการทําความเขาใจของผูใช จึงตองรอใหผูอ่ืนนําไปประยุกตใช
ประโยชนตอ จึงมักพบวาผลงานวิจัยที่ไดไมสามารถใชแกไขปญหาใหแกกลุมเปาหมายไดโดยตรง 
และผลงานวิจัยบางเรื่องไมสามารถนําไปใชไดในสถานการณจริง เนื่องจากหลายสาเหตุดวยกัน 
เชน มีเงื่อนไข ขอจํากัด ทําใหเกิดความยุงยากในการนําไปใช สภาพแวดลอม  หรือปญหาหรือ
โจทยวิจัยไมไดอยูบนพ้ืนฐานความตองการของกลุมเปาหมายอยางแทจริง หรือเปนหัวขอวิจัย
เฉพาะสาขา มิไดบูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกัน กอใหเกิดผลลัพธหรือผลกระทบที่นอยลง 
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การสนับสนนุงานวิจัยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
Supporting Research  of Rajamangala University of  Technology  Rattanakosin   

สันติ  ไทยยืนวงษ1  
1 รองผูอํานวยการฝายสงเสริมงานวิจัย  

สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
เลขที่  96  หมู  3  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  ตําบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

Email  address : santtha@yahoo.com 

.......................................................................................................................................................... 
บทสรุป  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในป  พ.ศ.  2552  

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยไปสูเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพื่อสราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและเปนการตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายดานการศึกษา
ของประเทศ  กองทุนสนับสนุนงานวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการสนับสนุนใหนักวิจัยนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติและการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยผลการ
ดําเนินงานพบวา  ตั้งแตป  พ.ศ.  2553  จนถึงปจจุบัน  มีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติจํานวน  26  บทความ  โดยมีบางปขยับขึ้นสูงและบางปต่ําลง ทั้งนี้เนื่องจาก
ชวงเวลาของการจัดงานประชุมที่นําเสนอและการพิจารณาใหการสนับสนุนไมสอดคลองกัน  มีนักวิจัยไดรับ
การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวน  48  บทความ  โดย
ในป พ.ศ.  2554  มีบทความที่ไดรับการสนับสนุนท้ังในระดับชาติและนานาชาติถึง 17 บทความ แต
หลังจากนั้นจํานวนบทความกลับลดลงจนถึงป พ.ศ.  2556 และเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นจนถึงป พ.ศ.  2558 
ทั้งนี้เนื่องจาก มีการปรับเกณฑการพิจารณาเพื่อใหการสนับสนุนแกบทความที่ตีพิมพในวารสารที่มี
คุณภาพสูงขึ้นในป พ.ศ. 2555 อยางไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑการพิจารณาขึ้น
อีกระดับ โดยจะยกระดับการใหการสนับสนนุสําหรับบทความที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังคงสงเสริมนักวิจัยที่
เพิ่งเริ่มใหไดรับการสนับสนุนอีกดวย โดยแนวทางหนึ่งคือการจัดระดับของคุณภาพวารสารตามคาปจจัย
ผลกระทบ (Impact factor) ใหมและจํานวนเงินที่ใหการสนับสนุนแกนักวิจัย 
 

Summary 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin established a research fund in 

2009 with the main objectives to promote and support research publications to national 

and international recognition in order to bring reputation to the university and respond to 

education quality assurance according to the country's education policy. The research fund 

determines the criteria for supporting researchers to present academic publications 

internationally and publish research articles in national and international journals. Result of 
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the operations showed that from 2010 to present, there have been 26 research articles 

given support for international academic work presentation and the number of research 

articles has both increased and decreased in those years because the period of 

conferences and consideration for research support are inconsistent. There have been 48 

research articles given support for publications in national and international journals. In 

2011, there have been as many as 17 research articles given support for national and 

international publications. However, the number of research articles has declined through 

2013 before increasing in 2015 because criteria for consideration for publishing research 

article in higher quality journals has been improved since 2012. However, the university 

comes up with a plan to improve its criteria for consideration by supporting higher quality 

research articles and continuing to promote newly supported researchers. One of the 

methods is to evaluate journal quality rankings based on new impact factor and the 

amount of research funding. 

คําสําคัญ  งานวิจัย  
 
บทนํา 

ดวยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีสี่ดาน  ไดแก  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปน
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  ตอมาคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2549  เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะได
ใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศท่ีเก่ียวของ
กับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามมาอีกหลายฉบับดวยกัน  ทั้งนี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะ
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก  (1) พันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  โดยปจจุบัน  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดองคประกอบของการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน  5  องคประกอบไดแก  องคประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่  2  การวิจัย  
องคประกอบที่  3  การบริการวิชาการ  องคประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
องคประกอบที่  5  การบริหารจัดการ   
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิต  
ชุมชนสวนหลวง 1 

Integrating Teaching with Research to create  
a Lifestyle Learning Center in Suangluang 1 Community  

 

สุวิมล  พิชญไพบลูย (Suwimol Pichayapaiboon)1   
1 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ drsuwimol.s@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 มี

วัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับการ

วิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 และเพ่ือเปนแหลงรวมความรู และภูมิปญญาทองถิ่นของ

ชุมชนสวนหลวง 1 โดยจัดทําชุดการเรียนรู และสื่อระดับชุมชนสวนหลวง 1 โดยงานวิจัยนี้เปนลักษณะการ

วิจัยผสม (Mixed Method) ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีขั้นตอนการดําเนินการศูนยเรียนรูที่

สําคัญ คือ ประชุมกลุมรวมกับกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือสอบถามแนวทางการจัดดําเนินการศูนยการ

เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นจาก

ประชากรในชุมชน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  สํารวจพื้นที่เพ่ือจัดสรางศูนยการเรียนรู จัดทําหอง

แสดงศูนยการเรียนรู  โดยมีสื่อบทเรียนระดับชุมชนสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 5 โรงเรียนรักษาราช

วิตร ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ 

สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน  ทั้งน้ี นักเรียนไดศึกษาจากสาระความรูดังกลาว ทําใหมี

ความรูและเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 รวมตลอดถึงบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนสวนหลวง 1 สามารถเขามาศึกษาได นอกจากน้ี ชาวชุมชนสวนหลวง 1 ยังไดตระหนักในการอนุรักษวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนไวตอไปเพ่ือสบืทอดแกลูกหลาน อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณีมุสลมิ การใชชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการประกอบอาชีพการปรุงอาหารฮาลาล การเรียนรูคําสอนศาสนาอิสลาม การ

ใหความสําคัญแกบุคคลที่เปนตนแบบในอดีตของชุมชน ซ่ึงขอมูลและเน้ือหาพรอมทั้งเอกสารสาระความรู

ทั้งหมดน้ีอยูในศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 2 อาคารโรงเรียนรักษาราช

วิตร ชุมชนสวนหลวง 1 

 

คําสําคัญ :  ศูนยการเรียนรู  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ชุมชนสวนหลวง 1 
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Summary  
The objectives of this study were to integrated teaching of students Rajamangala 

University of Technology Krungthep with research to create a lifestyle learning center in 

Suangluang 1 Community and to collect the knowledge and local knowledge of Suanlulang 

1 Community as set of learning media and community level by Integrating Teaching with 

Research to create a Learning Lifestyle Center in Suangluang 1 Community. This research is 

the mix method by quantitative research qualitative Research and action research. The step 

action for learning center is focus group and collect the data by questionnaire and study the 

document and research. Then survey the area for create lifestyle learning center and the 

lessons for students of Raksa-Rajavitr school for example lifestyle muslim culture 

community history mosque history Raksa-Rajavitr school history dignitaries history landmarks 

in community and famous food of community. The students can study from the lessons 

include the outsider who interest in culture lifestyle of Suanluang 1 community. In addition 

the people of Suanluang 1 community realize that conservation of cultural community and 

used to the philosophy of sufficiency economy with a career of cooking halal and learning 

from the teachings of Islam. The information and document all is in lifestyle learning center 

at the second floor Raksa-Rajavitr school in Suangluang 1 community. 

 
Keywords   learning center   Lifestyle   culture   Suanluang 1 community 
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การมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 
Community Participation in Mantis Shrimp Resource Utilization in Trang 

 

กันยสินี พันธวนิชดํารง1 

ธงชยั นิติรัฐสุวรรณ2 
1 อาจารย สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง    

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  
2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  

อีเมล : kansinee.p@rmutsv.ac.th1, nitiratsuwan@gmail.com2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 
ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนมีขนาดลดลงเน่ืองจากการทําประมงเกินขนาด งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษารูปแบบการทําประมงและแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรก้ังตั๊กแตนที่เหมาะสมโดยชุมชนใน

จังหวัดตรัง เพ่ือใหชาวประมงและคนในชุมชนไดเล็งเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรก้ังตั๊กแตน เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยประยุกตใชการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory-Action Research: PAR) ดวยการประชุม

กลุมยอยและการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับชาวประมงและเจาของแพในอําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาด

สําราญ และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวา การทําประมงก้ังตั๊กแตนเปนผลพลอยไดจากการทําประมงปู

และกุง เคร่ืองมือประมงที่ใช ไดแก อวนจมปู อวนกุง และลอบปู ชาวประมงสวนใหญตระหนักถึงการลดลง

ของก้ังตั๊กแตนในธรรมชาติ และเห็นดวยมากที่สุดวากั้งตั๊กแตนสมควรไดรับการอนุรักษ 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน ทรัพยากรกั้งตั๊กแตน การจัดการการใชประโยชน ตรัง 
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Summary 
 Mantis shrimp resource is reduced because overfishing. The purposes of this research 

were study of mantis shrimp fishery and utilization approach by communities in Trang. In 

order to that fishermen and communities appreciate in mantis shrimp resource. This is a 

qualitative study that applied on Participatory-Action Research (PAR) by focus group 

discussions and in-depth interview with fishermen and port owners in each 4 district; 

Kantang, Sikao, Hadsumran, and Palian. The study found that The mantis shrimps were 

captured by catch among three types of small scale fishing gears, crab gill net, shrimp 

trammel net, and crab trap. Most of fishermen appreciate in reduction of mantis shrimp 

resource and absolutely agree with mantis shrimp conservation. 

 

Keywords : Participation of community Mantis Shrimp Resource Utility Management Trang 
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รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร  
โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21  

สูชุมชนของนักวิจัยปฎิบัติการแบบมีสวนรวมกลุมภาคกลางและภาคตะวันออก  
กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

The Developmental models of brown rice water mixed herbs by integrating 
knowledge management 21st Century to a community of the participatory 

action researchers in a central region group and in an eastern region group : 
A Case study of Bungba Nong Suea Community, Pathumthani Province 
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 รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนของนักวิจัย

ชุมชนปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก เปนขอคนพบจากการอบรมหลักสูตร 

“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   (ธกส.) รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action 

research) โดยมีเหตุผลเพ่ือพัฒนาองคกรชุมชนบึงบาและบุคลากรในชุมชน มีวิธีการดําเนินการ โดยใช

เคร่ืองมือในการวิจัยคือ การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การจัดเวทีเสวนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยในศตวรรษที่ 21 ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษา และกลุมเปาหมายคือสมาชิกกลุม

วิสาหกิจนํ้าขาวกลองชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหารูปแบบการ

พัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบึงบา และเพื่อศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุม

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม  

 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนนั้น สมาชิกกลุมนักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนปจจัยหลัก มีสวนรวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะตองดําเนินการพัฒนรูปแบบใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน สวนดานศึกษาศักยภาพของนักวิจัย
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2

 

 

ชุมชนกลุมนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม จากการวิเคราะหศักยภาพ

ของกลุม พบวามีความรวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนารูปแบบ

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร 

 
คําสําคัญ : รูปแบบ, นํ้าขาวกลอง, การจัดการความรู, ชุมชน, การวิจัยแบบมีสวนรวม 
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 

 

Summary 
          The Developmental models of brown rice water mixed herbs by integrating 

knowledge management to a community of participatory action researchers in a central 

region group and in an eastern region group is the findings obtained from the following 

course “Participatory action research for community researchers of the Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives cooperating with Rajamangala University of Technology Phra 

Nakhon”.  The research instruments include observation, in-depth interview, and discussion.   

The target group of knowledge management activity on research and study in 21st century 

for community researchers and students is the members of brown rice water enterprise 

group in Bungba Community, Nong Suea Community, Pathumthani.  The purposes are to 

find out the developmental models of brown rice water mixed herbs in Bungba community 

enterprise group, and to study the potentiality of community researchers in developing the 

group’s products in Bungba community.  

           The results showed that developing a model of brown rice water mixed herbs had 

to be in accordance with community products’ standard.  In this way, group members of the 

community researchers needed to have knowledge, understanding, and importance about 

product standard considered as the main factor.  They had to participate in and had to be 

accepted among the group members.  They had to carry out the developmental models 

according to the standardized criterion with a verification of product development in every 

step.   In terms of studying the potentiality of community researchers on brown rice water 

mixed herbs in Bungba community, the analysis found that there were participation in 

operating, dedication, determination, and intention for developing a model of brown rice 

water mixed herbs.  

 
keywords. Model, Milled rice water , integrating knowledge management, Community, 

Participatory action research,  
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2

โครงการวิจัยทดสอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
Testing of high quality organic fertilizer 

ทศวรรษ ปัญญาแก้ว1*  ยุทธนา  เขาสุเมรุ2  และพิศาล หล้าใจ3 

1นักบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้ สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
 2รองผู้อ านวยการสถาบันถา่ยทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

3นักจัดการงานวิจัย สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
*Corresponding Author E-mail address : t.panyakeaw@gmail.com 

.......................................................................................................................................................... 
บทสรุป  

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ท าการผลิตโดยพ่ึงพาสารเคมีทั้ง ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช ฯลฯซึ่ง
สารเคมีเหล่านี้มีผลต่อสภาพดิน ท าให้ดินแข็ง และเสื่อมสภาพ เกษตรกรจึงต้องเพ่ิมปริมาณสารเคมีเพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่เท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (พรรณพิมล ฉัตราคม, 2556) จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายพบว่า มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ 
ซึ่งสามารถน ามาลดการใช้สารเคมี หรือใช้ทดแทนสารเคมีได้ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นตัวแปรต้นในกระบวนการนี้ แต่
ประสบปัญหากับความเชื่อเดิมๆของเกษตรกรที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลช้า หรือมีคุณภาพไม่เท่าปุ๋ยเคมี ส่งผลให้
การปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจึงเป็นไปได้ยากซึ่งผู้วิจัยสังเกตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ ใกล้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ดอยสะเก็ด) จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้ด าเนินโครงการวิจัย
ทดสอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอดและสร้างความเชื่อมั่นต่อปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต ระหว่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับปุ๋ยเคมี
ที่เกษตรใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการทดสอบปุ๋ยกับการผลผลิตทางการเกษตรคือ ข้าว ทดลองในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แปลงทดลองจ านวน 3 พ้ืนที่  ให้แต่ละพ้ืนที่ มีผลเป็นซ้ า  แล้ววิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุน และผลผลิตที่ได้ จากการศึกษาพบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในนาข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมี
ตามขั้นตอนและวิธีการของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ย 
สารก าจัดศัตรูพืช และให้ผลผลิตเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี  

ค าส าคัญ : ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวทดสอบ 
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

Summary  
Now, the most farmer use chemical such as chemical fertilizer and pesticide etc. 

They have effects on soil and make it to harden and to deteriorate. Farmers increase dose 
of chemicals to get product. So that the costs increase. The good quality of organic fertilizer 
is another choice to solve the problem. It can reduce the using of pesticide or use to 
replace pesticide. The using high quality of organic fertilizer is difficult to change. Because of 
the farmers believe that organic fertilizer give slowly product or less quality than chemical 
fertilizer. Researchers proceed the research of high quality organic fertilizer project to 
accumulate knowledge, to transfer and to make the confident of using high quality of 
organic fertilizer. The objective of this research are to test the quality of high quality of 
organic fertilizer of leaning center and to compare costs of process product of high quality 
organic fertilizer and chemical fertilizer. Rice is sample for this research. The sample area are 
3 area of the sample farmers and each areas are replication and compare costs of process 
and product. It found that the using of high quality organic fertilizer with chemical fertilizer 
can reduce costs of process such as fertilizer and pesticide and give product as much as the 
using chemical fertilizer.  

Keyword : fertilizer Biofertilizer rice testing 
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การจัดการน้ําเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
(Wastewater management by the community participation) 

 
ขนิษฐา เจริญลาภ 1 

ปทุมทิพย ปราบพาล 2 
1 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
1 อีเมล: khanittha.c@rmutk.ac.th 

2 อีเมล: pathumthip.t@rmutk.ac.th 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 
 การจัดการน้ําเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษแหลงน้ํา ดําเนินการ
โดย ใหขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธ โครงการใหกับครู นักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยนุสรณ)  และ
ชุมชนท่ีอาศัยรอบโรงเรียน รับฟงความคิดเห็นของชุมชน รวมท้ังถายทอดความรูใหครู และนักเรียนโรงเรียนบาง
แค (เนื่องสังวาลยนุสรณ) ผลจากการถายทอดความรู พบวาครูและนักเรียน สามารถสรางระบบบําบัดน้ําเสียอยาง
งายดวยระบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ และสามารถติดตามตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางงายได 
นอกจากนี้ครู และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยนุสรณ) รวมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ไดแบงปนและถายทอดความรูดังกลาว ใหชุมชน ครู และนักเรียนในโรงเรียนเครือขายอีกสิบ
โรงเรียน และนําไปสูศูนยการเรียนรูดานการบําบัดน้ําเสียอยางงายดวยระบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ โดยแบงเปน
ศูนยการเรียนรูท่ีบานและท่ีโรงเรียน โดยท้ังสองศูนยดําเนินการบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติ รวมท้ังนําน้ําท่ีบําบัด
กลับมาใชประโยชนเปนน้ํารดตนไมในบานและโรงเรียน 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การอนุรักษแหลงน้ํา ระบบบึงประดิษฐ 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

Summary 
The project objective was to study the participation the approach between community 

and school to conversation of water resource. Project carried out by provide information to the 
communities living around the school and got opinions from the community. Trained the 
teachers and the students about water quality analysis and wastewater treatment by the 
constructed wetland. The population samples consisted of teachers and students from 
Bangkhae-nsw school, community representatives and school networks. The students and the 
communities realized that participation in the conservation of water resources can prevent the 
water pollution. After the training, the teachers and students could analyze the water quality 
and created their own wastewater treatment system. In addition, they collaborated with the 
students from Rajamangala University of Technology Krungthep. to share and transfer 
knowledge to the community, teachers and students in the school network. Now this school is 
a learning center for the conservation of water resources and sufficient economy. It also 
extends into the community. The people in the community have participate in the conservation 
of their water resources. Some people have a small constructed wetland in the backyard and 
watering the plants by using the recycle wastewater. 
 
Key words: participation, conversation of water resource, constructed wetland. 
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ไตปลา วิถีชีวิตปกษใตจากทองถิ่นสูครัวโลก 
Southern Thai Cuisine to Global: Tai  Pla 

 
สุพัตรา  คําแหง (Supatra  Khumhaeng)1 

1 อาจารย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อีเมล: tukta_3001@yahoo.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บทสรุป 
อาหารเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นท่ีสงออกสวนใหญยัง
อยูในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปเบื้องตนท่ีใหผลตอบแทนตํ่า ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นของไทยยัง
ประสบปญหาท่ีเปนมาอยางตอเนื่อง คือ ผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง เกิดภาวะสินคาลนตลาด และสินคามี
ราคาตกตํ่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาท่ีจะทําให
คนไทยและสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน แนวทางสําคัญท่ีจะเปนการแกปญหาคือ การเพิ่มมูลคาให
สินคาเกษตร โดยแนวทางการใชอาหารเปนยา คือพัฒนาสินคาอาหารใหเปนสินคาอาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับกระแสความตองการของผูบริโภคของโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต  
         ไตปลา วิถีชีวิตปกษใตจากทองถิ่นสูครัวโลก คือการปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่น
ปกษใตและการใชพืชสมุนไพรท่ีเปนประโยชนและไดรับความนิยมมาเปนกลยุทธในการจัดทําและเพื่อตองการ
ใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  พรอมท้ังการตระหนักและใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและ
สอดรับมาตรฐานสากลใหเปนท่ียอมรับของตลาดและการสรางมาตรฐานครัวไทยสูครัวโลกเพื่อการแขงขันท่ี
ยั่งยืน 
 
คําสําคัญ     สํารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริบทชุมชน อาหารไทยทองถิ่น 

กลยุทธการตลาด   
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Summary  
Diet is an important factor for survival. The changing economy and society in a 

globalized world. Resulting lifestyle changes. Food of the local community in Thailand has 
been recognized internationally. But agricultural and food products are mainly exported to 
the local community in the form of processed products primarily to low returns. Food of 
Thailand's local community is also experiencing a continued low productivity, high 
production costs. Severe surplus And its low price The National Social and Economic 
Development Plan No. 1 0  had a vision of the development of Thailand and Thailand to 
make peace sustainable. The key to the solution. Adding value to agricultural products The 
approach of using food as medicine. The development of food products to health food 
products and health supplements. This is consistent with the shipment of the world's 
consumers, now and in the future. 
         Paste the Black Forest, southern way of life of the local World Kitchen. Food is 
cooked and development of local communities Southerner and medicinal plants that are 
useful and popular as a strategy to prepare and to provide consumers with healthy eating. 
The awareness and interest in health care and in line with international standards to be 
accepted by the market and consumers and creating standard kitchen Thailand World 
Kitchen for sustainable competitive advantage. 

  
Key Words Healthy Thai Food Set Menu  Sufficiency Economy Philosophy 

Community Context  Local Thai Food Strategy Marketing 
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การเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและชุมชน 
 

จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ 
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
อีเมล: Sorerawan@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป 
 การเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชาการบริหารการค้าปลีก 
ระดับปริญญาตรี โดยการให้ความร่วมมือกับสังคมชุมชนในระดับจังหวัด น านักศึกษาและคณาจารย์เ ข้าร่วม
ระดมความคิดในเวทีก าหนดเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเปิดงาน  “ปลุกพลังพลเมืองเปลี่ยนไทย เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย” โดย 
คุณชูชาติ อินสว่าง สปช. สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรน ากิจกรรมระดมความคิด โดยการจัดกลุ่มสุนทรียสนทนา 
เป้าหมายสนทนา ทั้งนี้อาจารย์ได้ร่วมสนทนากลุ่มใน “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” และนักศึกษา
ร่วมสนทนาในกลุ่ม “สังคมและการศึกษา” 

การร่วมกลุ่มระดมความคิดเห็นนั้นส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ การ
สื่อสาร การฝึกทักษะน าเสนอในที่ประชุม และจิตสาธารณะ คณาจารย์มีภูมิความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน อันส่งผลให้ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสังคมชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 
ค าส าคัญ  การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการน าเสนอในที่ประชุม จิตสาธารณะ 
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การบริการวิชาการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาวเพ่ือเกษตรกร 
Outreach to transfer technology  separate trunk rice machine for farmers 

 
อํานวยพศ  ทองคํา 

รองศาสตราจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Amnuaypos  Thongkam 
Associate professor Agricultural Technology and Agro-Industry 

Rajamangala University of technology Suvarnabhumi 
อีเมล: Amnuay_thk@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บทสรุป 
 การบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาวเพื่อเกษตรกร เปนกิจกรรมท่ี
ใหบริการแกเกษตรกรโดยมีขอบเขตเปนการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแบบใหเปลา มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย กระบวนการบรกิารทางวิชาการมีการสํารวจความตองการ
ของผูนําชุมชนและเกษตรกรหมู 5 ต.ปลายกัด อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห 
วางแผน และจัดทําใหเหมาะสม สอดคลองกับระยะเวลาและงบประมาณท่ีไดรับจึงไดจัดทําเปนเครื่อง       
แหวกรองตนขาวเพื่อเกษตรกร โดยออกแบบ และสรางเครื่องใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทํางานงาย ลดความ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาในการปฏิบัติงานและเพิ่มผลผลิต โดยมีพื้นฐานแนวคิดในการติดต้ังเครื่องยนตขนาดเล็ก
เปนตัวชวยในการขับเคล่ือนเครื่องแหวกรองตนขาว เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแกไข และเก็บขอมูลหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องแลว จึงนําไปเผยแพร ถายทอดความรูและบริการวิชาการ แกเกษตรกรใหเปนที่เขาใจ และมอบให
กลุมเกษตรกรนําไปใชงานตอไป 
 
คําสําคัญ เครื่องแหวกรองตนขาว 
 
  
Summary 
 Outreach and transfer technology separate trunk rice machine for farmer. The activity 
is offered farmer. The scope of training and transfer technology grant integration of outreach 
with teaching and research. Outreach process have survey need of the community leader and 
farmer moo 5 plaikad district bangsai prefecture pranakhon si Ayutthaya province. Data 
analysis plan and appropriate arrangements. The budget is consistent with the period. We 
have prepared separate trunk rice machine for farmer. Design and build provides quick and 
simple operate. Reduce tiredness work and productivity. Basic concept of installing a small 
machine heiped to drive separate trunk rice machine. The revised test and data for 
performance of machine. It published share knowledge and outreach for farmer to understand 
and given for farmer use next. 
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Center of Academic Service for Revenue 

of Rajamangala University of Technology Rattanakosin   
1  

1  

   

   

Email address : than.wr@rmutr.ac.th, than.wr@gmail.com 

.......................................................................................................................................................... 

  

 

    

2542  2548  

25  

 

Summary 
The policy on establishing the Academic Service Center to seek revenue for 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin was initiated in The University 

Council formulated the regulations in accordance with the National Education Act B.E. 

2542 (1999) and the Rajamangala University of Technology Act B.E. Operations 

have been continually improved and some regulations have been amended as appropriate 

with the operations in Now there are 25 academic service centers managed by the 

faculties and the Office of the President and having total work order value of over 2 1 

million baht, up 99 .48%  from the first year of operations. The centers have generated 

more than 1.6 million baht for the university, up 96% from the first year of operations. 

However, all executives and personnel continue to emphasize and create academic 

service works for social recognition which could result in higher work order value and 

revenue. Apart from bringing reputation to the university, they are the main source of 

income used for the university’s activities in the future. 
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การจัดการความรูและการบริการวิชาการเรื่องแกสชีวภาพแกชุมชน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นพดล  โพชกําเหนิด1   
1อาจารย สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป 

จากปญหาราคากาซหุงตม (LPG) ท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะมีราคา
เพิ่มสูงขึ้นกวานี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงไดมีการสงเสริมใหมีการสรางแหลงพลังงานแกส
ชีวภาพระดับครัวเรือนขนาด 8 ลูกบาศกเมตร เพื่อใหเกิดการลดรายจายใหแกชุมชน  โดยไดเริ่มบริการ
วิชาการอยางตอต้ังแตป 2556 จนถึงปจจุบัน (ป 2558) และผลจากดําเนินการโดยใชเครื่องมือจัดการความรู 
(KM tools) ท่ีหลากหลายสงผลใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยมีภาคีผูรวมสนับสนุนท้ังภาครัฐ
และเอกชนท้ังส้ิน 10 หนวยงาน จํานวนบอแกสชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศกเมตรท่ีไดดําเนินการท้ังส้ิน 85 บอ 
สามารถลดรายจายในการจัดซื้อแกสหุงตมใหแกชุมชนไดประมาณ 408,000 บาท/ป และมีการขยายผลสูผู
ประกอบธุรกิจเกษตรไดแกฟารมสุกรและยางแผนรมควันขนาด 32 ลูกบาศกเมตร จํานวน 15 บอ โดยใชของ
เสียไดแก มูลสุกร และน้ําเสียจากการผลิตยางแผนรมควันมาผลิตเปนแกสชีวภาพ สามารถใชทดแทนแกสหุง
ตมไดประมาณ 288,000 บาท/ป  ลดการปลอยของเสียออกสูส่ิงแวดลอม และลดความขัดแยงระหวาง
ผูประกอบการกับชุมชน นอกจากนั้นยังไดมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนักศึกษา
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพใหเกิดความย่ังยืน เชน การปรับรูปแบบการเติมมูลใหสะดวก การ
คิดคนอุปกรณสูบชักกากตะกอน และพัดลมเพิ่มแรงดันแกสชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน 
นอกจากนั้นไดมีการจัดทําฐานขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางแพรหลาย 
 
คําสําคัญ  แกสชีวภาพ  พลังงาน  ความยั่งยืน 
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Summary 
The LPG cost is progressively increasing; and, in the future, it would be even 

increasing at the higher rate. RMUTSV thus has promoted the construction of a household-
size biogas plant having the capacity of 8 cubic metres in order to reduce the expenses of a 
community. To achieve the objective, the university has been providing some academic 
services since 2013. From the ongoing activities, it was found that by employing knowledge 
management tools (KM tools) the objective has been successfully met based on the 
cooperation from 10 organisations, both private sectors and government agencies. A total of 
85 biogas plants having the capacity of 8 cubic metres have been in use so far, resulting in 
the expense reduction of about 408,000 Baht annually. In addition, the implementation has 
been expanded to the agricultural businesses such as pig farms and rubber smoked sheet 
(RSS) factories with the capacity of 32 cubic metres with a total of 15 plants. The main 
energy sources for those plants were dung and waste water obtained from the RSS factories. 
This resulted in the production of the gas of about 288,000 Baht annually. Furthermore, it 
also helps the decrease of the waste and lowers the tension between entrepreneurs and 
communities. Additionally, the practice has promoted the participation process between 
communities and students that could help to develop the biogas technology in the long 
term, e.g., more continent ways for dung filling, invention of equipment of conveying the 
sedimentation, and a fan system for increasing the gas pressure. Besides, the knowledge 
would be databased in order to be included in the knowledge system for wider audiences.  
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การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหนิ 
Academic Services for Building up Strong and Sustainable Community: 

Borhin,Trang Province.   
 

มาโนช ข าเจริญ๑ 
กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง๒ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๒ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
๑ อีเมล: auskom@hotmail.co.th 

๒ อีเมล: kansinee.p@rmutsv.ac.th  
.................................................................................................................................................................... 

 
บทสรุป 
 การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน แก่กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความรู้ทางด้านสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน เพ่ิมรายได้ให้แต่ละครัวเรือน เกิดการเรียนรู้และพ่ึงพา
ตนเอง การด าเนินงานอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2557-กรกฎาคม พ.ศ.2558 เริ่มตั้งแต่การส ารวจความ
ต้องการและประชาสัมพันธ์ ให้บริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน 1) ส่งเสริมทักษะและ
อบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 3) 
การบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจากการให้บริการวิชาการ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่ม คือ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย การเพาะ
เห็ด การท าเครื่องแกง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นักเก็ตปลา ปลาหยอง ทอดมันปลา และข้าวเกรียบ
ปลา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้  
       
ค าส าคัญ  ชุมชนบ่อหิน  บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 การเลี้ยงสัตว์น้ า ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

Summary 
Academic services for strong and sustainable encouragement to Borhin community 

were operated with Ban Pak-klong housewife community enterprise, Borhin subdistrict, Sikao 
district, Trang Province. The objectives of these services were aquaculture development, 
food product development, food product storage, and food process hygienic to provide 
occupations, incomes, and learning. The services were operated between December 2014 to 
July 2015. First of details of the service and survey for the service requirement were 
deplayed to the enterprise members. Then, workshops were provided, 1) skill encourages 
and occupation training of aquaculture 2) food product development for the community 
enterprise and 3) integrated economics knowledge to flourish the community. The 
community enterprise members could produce catfish culture, mushroom cultivation, curry 
paste, fish nuggets, dried shredded fish, fried fish-paste balls and crisp fish-cakes. 
All products were developed to commercial market places. 
 
Keywords   Borhin community, academic services for strong encouragement and 

 sustainable, food product development, aquaculture, economics 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ในชุมชนบ้านปากคลอง จังหวัดตรัง 

Integraty Economic Knowledge for Strong and Sustainable Community in Ban 
Pak-klong, Trang Province   

 
เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง1 

1 อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Duanrung  Chouyruang1 
1 อีเมล: chouyruang@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
บทสรุป 
 การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชนบ้านปาก
คลอง ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครัวเรือนในชุมชนประมงพ้ืนบ้านปากคลองมี
ความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ชุมชนเกิด
การเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
พระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเรื่องการสร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม  
การด าเนินงานอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 เริ่มตั้งแต่การส ารวจความต้องการ
ของชุมชน การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้บริการวิชาการโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การผลิตเครื่องแกงใต้ การคิดต้นทุ นและ
ผลตอบแทน ซึ่งผลจากการให้บริการวิชาการ กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลองได้น าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพให้กับกลุ่ม คือ การปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่  พริก พริกไทย ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด ชะอม 
มะเขือ มะละกอ กระเพรา เพาะเห็ดนางฟ้า นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านประมงพ้ืนบ้านเพื่อผลิต
เครื่องแกงใต้ ได้แก่ เครื่องแกงเหลือง เครื่องแกงพริก และเครื่องแกงกะทิ เพ่ือจ าหน่ายในชุมชนและในจังหวัด
ตรัง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ  ความเข้มแข็งและยั่งยืน  เศรษฐศาสตร์  ชุมชนบ้านปากคลอง    
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

Summary 
 Integraty economic knowledge for strong  and sustainable in Ban Pak-klong 
community, Borhin subdistrict, Sikao district, Trang province. The objects of these to provide 
household Ban Pak-klong local fishermen have as mush in common with dynamics of a 
globalized society, in both social and economies, by learning and can put that knowledge 
has been applied to the life of the community, and self – supporting by sufficient 
economies philosophy for occupation, increase income, decrease expenditure, and with 
savings. The services was operated between October 2014 to September 2015. Frist of all, 
requirement surveyed, writing project to a budjet approval, promoted, Then made the 
academic service workshops, planting vegetable, to produce the curry paste, and benefit 
cost. The resulfs of academic services, Ban Pak – klong enterprises has led to improved 
quality of life and career to the group was the planting vegetable include pepers, eggplant 
turmeric, lemon grass, kaffir line, papaya, basil, and mushroom cultivation. There was also a 
group of houswifes to produce the curry paste for distribution in the community and Trang 
provice, which can generate extra income. 
 
Keywords  Strong Encouragement and Sustainable  Economics Ban Pak-klong  Community 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
The Community of Practices : Passion toward Learning MCT Organizations 

in the 21st Century 
 

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 1 
กุลธิดา สายพรหม 2 

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1 อเีมล: pa_nae@hotmail.com 

2 อีเมล: kultida_zine@hotmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 
 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นโครงการต้นแบบท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ “7 ชุมชน
นักปฏิบัติ” ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยมีการบริหาร
จัดการตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นพลังขับเคล่ือนให้คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (MCT) เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21  
 วิธีการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การก าหนดประเด็นความรู้ การก าหนดสมาชิกในชุมชนนัก
ปฏิบัติ และการถอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ ท้ัง 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ได้แก่ การเรียนการสอน
เพื่ อการพัฒนานักศึกษา (CoP1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (CoP2) การบริการวิชาการ (CoP3) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (CoP4) การบริหารจัดการ (CoP5) การประกันคุณภาพการศึกษา (CoP6) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7) 
 ผลการด าเนินงาน 1) ได้พัฒนาเครื่องมือทางการส่ือสารการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสารคดีส้ัน เรื่อง ศิลป์ผืนผ้า ล้านนาไท-ยวน 2) ได้สืบสานและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และ 3) ได้ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
ให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ท้ังจากส่ือบุคคล คือ ชาวชุมชนไท-ยวน และส่ือโทรทัศน์ คือ 
รายการ BEC News Tonight สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (SD 28) 
 
ค าส าคัญ: ชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ 
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

 

Summary 
The faculty of Mass Communication Technology do a project “The Marketing tools development 

for community products” (fiscal year 2016). This project is a model of a good practices of Knowledge 
Management (KM) by “7 Community of Practices”  

“The Marketing tools development for community products” (fiscal year 2016) is an outreach 
services job that integrated the core idea of university missions and Quality Assurance in Education 
composed of Instruction , Student development, Culture preservation and Research. This project is aimed 
to be the organizations in the 21st Century. 7 Community of Practices for Knowledge Management (KM) 
consist of the knowledge setting , the member searching and the exchange of knowledge. CoP1-Instruction 
for Student development, CoP2-Research or Creativity Idea, CoP3-Outreach services job, CoP4-Culture 
preservation, CoP5-Management, CoP6-Quality Assurance in Education and CoP7-Student development  

Results 1) The Tai Yuan-Saraburi textile documentary is a marketing tools for community products. 
2) Preservation culture of Tai Yuan-Saraburi. 3) The faculty of Mass Communication Technology was known 
from personal media, Broadcasting media. (BEC news tonight program Thai Television Channel 3) 
 
Keywords: Community of Practice (CoP)   Knowledge Management (KM) 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

ภูมิปญญาอาหารไทยพื้นบานกับการเรียนรูตลอดชีวิต 
Thai Food Folk Wisdom and Life-Long Learning 

 
จุฑามาศ  พีรพัชระ 1 

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1 Chutamas  Peeraphatchara 

1 อีเมล : chutamas.p@rmutp.ac.th 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป 
 จากปญหาดานภูมิปญญาอาหารพื้นบานเพชรบุรี  ซึ่ งเปนภูมิปญญาท่ีเกิดจาก
ประสบการณ โดยตรงของผูสูงอายุ แตขาดการรวบรวมขอมูลและขาดการสงตอความรู สู
ผูเกี่ยวของ ในขณะท่ีการรับประทานอาหารพื้นบานท่ีเปนไปตามรูปแบบการใชชีวิตท่ีเปน
ธรรมชาติของชุมชน อาจสงผลตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เปนท่ีมาของการดําเนินโครงการ
พัฒนาอาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวม โดยกลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ  
ตัวแทนกลุมน้ําพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ และตัวแทนสมาชิกกลุมน้ําพริกผูสูงอายุบาน
หวยทรายเหนือ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก เครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ อาหาร
พื้นบานท่ีทําการรวบรวมเปนอาหารคาว 22 รายการ และขนม 8 รายการ ขั้นตอนการศึกษา
ประกอบดวย 1) คัดเลือกพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 2) กําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม           
3) คัดเลือกรายการอาหารพื้นบาน 4) จัดเวทีเสวนาความรู 5) ถายทอดความรู 6) เรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ 7) ทบทวนสรุปบทเรียน และ 8) กิจกรรมฐานความรู การดําเนินโครงการดังกลาว
กอใหเกิดผลผลิตเปนเอกสารตํารับอาหารไทยพื้นบาน 38 ตํารับ ส่ือวี ดิทัศนเพื่อเผยแพร          
1 ชุด เกิดผลลัพธการสรางเครือขายการทํางานของชุมชนขามพื้นท่ี การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
น้ําพริกตอยอดสูธุรกิจ และการสรางนวัตกรรมดนตรีพื้นบานประเภทอังกะลุง 
 
คําสําคัญ : ภูมิปญญาอาหารไทย การเรียนรูตลอดชีวิต 
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Summary 
 Problems about Phetchaburi local food wisdom, which originated from 
first-hand experience of the elderlies, are lack of collection and transfer of 
knowledge to younger generations. While consumption of local food is part of 
natural everyday life of the community, it might have certain effects on health 
care of the elderlies. These problems led to the  Participatory Phetchaburi Local 
Food Development Project, whose population consisted of representatives from 
Huay Sai Nue Chili Paste Elderly Group and members of Huay Sai Nue Chili Paste 
Elderly Group. Tools used in the study were 6 types of knowledge management 
tools. Local food collected consisted of 22 kinds of dishes and 8 kinds of 
desserts. Steps in the study were: 1 )  selection of site and target groups; 2 ) 
appointment of responsible person for each activity; 3) selection of local food; 4) 
organization of dialogue session; 5 )  transfer of knowledge; 6 )  organization of 
action learning session; 7 )  conduction of After Action Review session; and 8 ) 
organization of knowledge base activity. Results gained from the project were a 
document containing 38 recipes of local Thai food and 1 set of video clip. The 
project also created an operation network of community across different areas, 
value addition to expand chili paste product into business, and creation of 
Ankalung local music innovation. 
 
Keywords: Thai Food Wisdom, Life-Long Learning 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
Local Wisdom about Processed Herbs and 21st Century Skills 

 
จุฑามาศ พีรพัชระ 1  

1 อาจารย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1 Chutamas Peeraphatchara 

1 อีเมล : chutamas.p@rmutp.ac.th 
......................................................................................................................................................... 
 
บทสรุป 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย กระทบถึงการ
แลกเปล่ียนความรูของประชาชนทุกกลุม ทุกเพศอายุ การรวบรวมและการถายทอดความรูจึงเปนส่ิงสําคัญ
เพื่อใหความรูยังคงอยูคูกับการมีชีวิตของมนุษย แตเนื่องจากความรู       ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปท่ี
ขาดการรวบรวมขอมูล รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑท่ียังขาดการตอบสนองความตองการของลูกคา จึงเปนท่ีมา
ของการดําเนินโครงการรวบรวมภูมิปญญาสมุนไพรแปรรูปและการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
รวบรวมภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูปเพื่อการเรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐาน กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย            
ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก การใชทีมงานขามสายงาน          การถายทอด
ความรูโดยการเลาเรื่อง และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ รวมกับองคความรูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาทําใหมีการสกัดความรูการทําสมุนไพรแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปท่ีใชฟรักโทสทดแทนน้ําตาลทราย และเกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู สงผลกระทบเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีของการขยายเครือขายการทํางานท่ีบูรณาการระหวางหนวยงาน ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการขยายบทบาทในการใหบริการวิชาการไปสูพื้นท่ีอื่นในกลุมภาคกลางตอนบน 
 
คําสําคัญ  ภูมิปญญาทองถิ่น  สมุนไพรแปรรูป  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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Summary  
 Educational challenge in the 21st century has considerable impact on human being 
lifestyle, including knowledge exchange of people in every age, gender and group. Collection 
and exchange of knowledge become more important, in order to maintain knowledge with 
human living. However, there is still inadequate collection of local wisdom about processed 
herbs, and the development of products does not respond to the needs of customers. These 
facts lead to the collection of local wisdom about processed herbs and vocational  
development project which aims to collect local wisdom about processed herbs for learning 
and develop herbal products that match the customers' needs on scientific basis. The target 
groups in this study were members of Ket Chaiyo Women Cooperative from Chaiyo subdistrict, 
Ang Thong province. Tools used in the study included cross-functional team, storytelling, and 
action learning, together with body of knowledge from previous researches of Rajamangala 
University of Technology, Phra Nakhon. Results of the study were body of knowledge about 
herb processing, development of processed herbal products that use fructose instead of sugar, 
and knowledge sharing. These created a good practice in expanding a network which 
incorporated several agencies, communities, local administration organizations, and the 
university. The project also extended the university's role in providing academic service to 
other areas in the upper central region. 
 
Keywords   Local Wisdom    Processed Herbs   21st Century Learning 
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การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน  
Knowledge Management for Community Forest Conservation: The 

Older Told the Younger Wrote   
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บทสรุป 
 การจัดการความรูเพื่อการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน เปนโครงการท่ีบูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการจัดการความรูกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเปนผูจัดการ
ความรูชุมชน ผลการดําเนินงานระยะท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู 
สรุปไดวา นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล ดานองคความรูการใชประโยชนปาชุมชน คือ ดานอาหาร ไดแก กลุมพืชอาหาร จํานวน 9 
ชนิด กลุมเห็ด จํานวน 12 ชนิด และกลุมสัตว จํานวน 10 ชนิด ดานสมุนไพร พบ จํานวน 34 ชนิด ดานพรรณ
ไมในพิธีกรรม พบ จํานวน 3 ชนิด ระยะท่ี 2 การจัดประชุมสัมมนา ดานความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจ
ตอโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.65) 2) ดานองคความรูชุมชน คือ ความรูการ
รักษาโรคดวยสมุนไพร จํานวน 15 โรค พรรณไมในพิธีกรรม จํานวน 12 ชนิด และสภาพการอนุรักษปาชุมชน 
ไดแก การสรางกฎระเบียบปาชุมชน การจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชน การปลูกปา และการทําแนวกันไฟ 
 
คําสําคัญ การจัดการความรู ปาชุมชน 
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Summary  
Knowledge management for community forest conservation: The older told the 

younger wrote. The project is an integrated learning of Knowledge Management subjects 
with Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiation of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. The purposes of this project were to encourage students to 
practice as a community knowledge manager. The results of the phase one data collection 
of community forest, the knowledge management practicing of students conclude that 
students practiced to creation and instrument validation, data collection, and data analysis. 
The knowledge of community forest utilization are food including food plants amount of 
nine species, mushroom amount of twelve  species, and animals amount of ten species. 
Herbal found amount of thirty four species. Ritual plants found amount of three species. 
Phase two the symposium, satisfaction found that satisfaction toward the overall project at 
a high level ( X = 4.13, SD = 0.65). The community knowledge is the knowledge of treat 
used herbs amount of fifteen diseases, ritual plants amount of twelve species, and the 
community forest conservation including creating a community forest regulation, 
establishment the community forest committee, reforestation, and building fire protection 
line. 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp 
Development of  RMUTL Kids’ Summer Camp courses 

นาย วิษณุลักษณ คํายอง 1 นาย สิงหล วิชายะ 2 
1* นักจัดการงานวิจัย สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
2  นักวิชาการชางศิลป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : witsanuluck@hotmail.com  โทร  053266518 
..........................................................................................................................................................  
บทสรุป  
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยผานกระบวนการทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) และการประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาผล
การวิเคราะหคะแนนความเหมาะสมของหลักสูตร เทากับ 4.12 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
มาก ผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาวสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมในปตอไป โดยยึด
หลักการ พัฒนาหลักสูตรใน มิติดานการคิด และมิติดานจิตใจ และสามารถเพ่ิมเติมองคความรูดานวิชาการ 
ของสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ผสานกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของของคลังความรูชุมชน โมบายยูนิต 
ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนยเรียนรูโรงงานน้ําดื่มตนแบบ และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการ ของผูเขารับการอบรม และสามารถบูรณาการองคความรูตางๆที่มีในสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน เพื่อถายทอดแกผูที่สนใจ 
 
Summary  
 The development of training courses RMUTL Kids' Summer Camp through the review 
process or after the lessons (After action review: AAR) and evaluation of the curriculum. The 
analysis found that the suitability of the course was 4.12 overall assessment is very 
appropriate. The results of activities such as the development of training courses in the 
following year. Principles In curriculum development Thinking dimension And psychological 
dimension And more technical knowledge. Institute of Technology Community Combined with 
the related activities of the Knowledge Community Learning Center Mobile Unit and ceramic 
technology. Learning Centre drinking water plant prototype. And able to respond to demand. 
The trainee And to integrate the knowledge and technology transfer institutions in the 
community. To convey to interested parties 
 
คําสําคัญ  ถอดบทเรียน, หลักสูตรฝกอบรม,    
  After Lessons,Training course 
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เทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิก 
How to make literal inscription on ceramics. 

สิงหล  วิชายะ1* และปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล2 

1,2นักวิชาการเครื่องปนดินเผา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : singhon_don@windowslive.com 
.......................................................................................................................... ........................... 

บทสรุป 
 การพัฒนาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิก  How to make literal 

inscription on ceramics.  โดยผานกระบวนการทดลองเทคนิคทั้ง 3 เทคนิคคือการจารึกตัวหนังสือ
ดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรงจากดินดิบ (Green ware),การแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใช
งาน,การนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันจากตนแบบปูนปาสเตอร เพ่ือหาเทคนิค,วิธีการทําและ
เทียบระยะเวลาในการทดลอง เปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ  โดย
การทดลองหาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกนั้นไดเลือกเทคนิคตางๆที่จะ
นํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกดวยและใช
ในการสรุป และการประเมินผล  
คําสําคัญ : ตัวหนังสือแบบนูนบนผลิตภัณฑเซรามิก 

Summary  
Development of the letters inscribed on ceramic products How to make 

literal inscription on ceramics Through the experimental techniques, the three 
techniques is to write letters by carving letters straight from raw clay (Green ware), 
chipping letters back side of the mold applications , bringing the text of the assembly 
of the prototype , Plaster . To find the techniques , how to make and the duration of 
the trial. As an alternative to the pottery and other interested authorities . 
Techniques by the letters inscribed on ceramic products , selected techniques that 
will be tested with souvenirs in the learning center and technology transfer , and 
ceramics with the conclusion . And evaluation 

Keyword: Letters embossed on ceramic products 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

การทดสอบเคลือบสีน้ําตาลทอง 
Testing coated golden brown 

สิงหล  วิชายะ1* และปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล2 

1,2นักวิชาการเครื่องปนดินเผา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : singhon_don@windowslive.com 

................................................................................................................. .................................... 

บทสรุป 

      การศึกษาเคลือบสีน้ําตาลทองโดยการเตรียมเคลือบใสสําเร็จและดินทั้ง 3 ชนิด คือดินดําแมริม, ดิน
ขาวลําปางและดินคอมพาวเคลยอยางละ 100 กรัม (น้ําหนักของเคลือบและดินแบบแหง) และออกไซคใหสีทั้ง 
2 ชนิดคือ แมงกานิสออกไซคและเฟอรริกออกไซค นํามาทดสอบแบบลายเบนอยางหยาบ คือดิน 100 กรัม 
สารใหสี 2 ชนิดเบนไปตั้งแต 2,4,6,8 โดยสารใหสี 2 ชนิดเมื่อรวมกันจะได 10  ทุกสูตร จะได อยางละ 4 สูตร 
วัตถุดิบหลัก 4 ชนิดรวมทั้งหมด 16 สูตร เผาทั้ง 2 บรรยากาศทั้ง OF (สันดาปสมบูรณ)และ RF (สันดาปไม
สมบูรณ)ที่อุณหภูมิ 1,230 องศา โดยการทดลองเคลือบสีน้ําตาลทองนั้นไดคัดเลือกสูตรสีของเคลือบที่ได
ใกลเคียงสีน้ําตาลทองเพ่ือนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
เซรามิกดวยและใชในการสรุป และการประเมินผล เพ่ือถายทอดแกผูที่สนใจ 

คําสําคัญ : เคลือบสีน้ําตาลทอง 

Summary  
 Education coated brown by preparing a clear coats success and soil all three 

species of black Rim, kaolin, Lampang and clay compounds Alexandra Clayton each 100 

grams (the weight of coating and soil moisture) and oxide colors. The two types of 

manganese oxide and ferric oxide. Ben put to the test pattern is roughly 100 grams of clay 

to paint two species caught since 2,4,6,8 bus to two kinds of color combinations can be 

formulated at all 10 Formula 4 percent. The main raw material 4 of a total of 16 recipes 

burned two whole atmosphere OF (combustion complete) and RF (combustion incomplete) 

at a temperature of 1230 degrees by the experimental coating golden brown, the 

formulations of the color of the coating to the nearby golden brown. In order to test 

products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics with the 

conclusion . And evaluation To convey to interested parties. 

Keyword: coated brown 
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เทคนิคการสรางลวดลายเซรามิกดวยสีใตเคลือบ 
Techniques for creating ceramic pattern with color under the coating. 

ปริษา อดิศัยพัฒนะกุล1* และสิงหล วิชายะ2 

1,2นักวิชาการเครื่องปนดินเผา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
*Corresponding Author Email:  Aew_1811@outlook.co.th 

.............................................................................................................. ...........................................  
บทสรุป  
  การพัฒนาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ (Techniques for creating ceramic pattern 
with color under the coating.) ทั้ง 3 เทคนิคคือคือนําจานบิสกิตในการทดสอบมาใชยางพาราเขียนเสนกั้น
แลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองน้ําจุมสีแลวประคบ,ใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 
เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจ โดยการทดลองหาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใต
เคลือบนั้นไดเลือกเทคนิคที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
เซรามิกดวยและใชในการสรุป 

คําสําคัญ : เทคนิคการสรางลวดลาย 
 
Summary  

Development of a pattern with the color of the coating (Techniques for creating ceramic pattern 
with color under the coating.) The third technique is the lead plate of biscuits in the test used rubber 
write lines then test all three methods is used. Brush paint onto the pattern , use a sponge dipped in 
paint and then compress, use spray paint to create the pattern. As an alternative to the pottery and other 
interested groups. The experimental technique for creating patterns with the color coating technique that 
can be used to test products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics 
with the conclusion. 

Keyword : Technical Ceramics with a pattern . 
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กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม 
 

จันทร  แกวจิโน 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

อีเมล: sphenchan9@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

การแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม คําวา “จตุ” แปลวา ส่ี  “เภรี” แปลวา กลอง    จตุเภรี 
หมายถึงกลอง 4 ประเภทของลานนา คือ กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง   และกลองปูเจ   
“ศรี”  คือ ส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีเปนมงคล ส่ิงท่ีมีคุณคา ซึ่งมีความหมายโดยรวม คือชุดการแสดงสรางสรรคท่ีพัฒนาโดย
การนําเอาเครื่องดนตรีลานนาประเภทกลองท้ังส่ีประเภทไดแก กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง  
และกลองปูเจ  มารอยเรียงใหมีความเช่ือมโยงกันซึ่งเปนส่ิงท่ีเปนมงคล ส่ิงท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม  
วัตถุประสงคของงานสรางสรรคนี้คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคการแสดงชุดใหมๆ เพื่อสนองนโยบาย
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะดานนาฏศิลปและดนตรี  และเพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรมภายในสถาบันฯ  ผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ
สรางสรรคมีข้ันตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องท่ีจะสรางสรรค โดยการระดมความคิด (2) การต้ังกรอบแนวคิดและ
ดําเนินการใหสอดคลองกับความประทับใจ ความรู แรงบันดาลใจ (3) สรางสรรคเนื้อหาของการแสดง  รวมทั้ง
บทเพลงท่ีจะใชประกอบการแสดง (4) สรางองคประกอบของการเคล่ือนไหว เชน เครื่องแตงกาย อุปกรณการ
แสดง แสง สี ฯลฯ (5) ฝกซอมยอย ฝกซอมใหญ ทดลองเหมือนจริง (6) ปรับปรุงแกไขผลงานการแสดง (7) 
นําเสนอผลงานการแสดง  งานสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม เปนงานสรางสรรครูปแบบการแสดงเกี่ยวกับ
กลองชนิดตางๆ ท้ัง 4 ชนิดท่ีมีอยูในภาคเหนือ การสรางสรรคจะเนนจุดเดนของความเปนลานนา ท้ังเทคนิค
การตีกลอง  ลีลาทาทางในการตีกลอง  มีความสนุกสนาน  ผสมผสานไดอยางลงตัว  เปนการอนุรักษ  พัฒนา
และสรางสรรคศิลปะแขนงนี้ใหดํารงอยูสืบตอไป จุดเดนของการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมคือ (1) การ
ผสมผสานเสียงกลองท้ัง 4 ชนิดเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน (2) เทคนิควิธีการตีกลองท้ังส่ีชนิด (3) รูปแบบ
การแสดง ทาทาง ลีลา (5) การแสดงท่ีแสดงออกถึงอารมณไดอยางชัดเจน ดานความพึงพอใจของผูรวมงาน
สรางสรรค ครูแตละคนมีความพึงพอใจกับการแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมท่ีมีความสวยงาม  มีการ
พัฒนาสรางสรรคท้ังรูปแบบการแสดง เครื่องแตงกายผูแสดง แนวการบรรเลงเพลงท่ีสอดประสานไดอยางลง
ตัว  แตอยูในกรอบแหงวัฒนธรรมประเพณี ความพึงพอใจในตัวเยาวชนคนรุนใหมท่ีกลาแสดงออก  เกิดความ
รักความสามัคคีในคณะทํางาน   การสรางสรรคประสบผลสําเร็จจนเปนท่ีพึงพอใจของผูท่ีไดรับชมการแสดง 
 
คําสําคัญ  กระบวนการ   งานสรางสรรค   การแสดง   จตุเภรี   เชียงใหม 
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Summary 
 The creating performance “Chatuperi Sri Chiang Mai” The words “Chatu” means four, 
“Peri” means drum, Chaturaperi means the Lanna drum four types. There are Chaimongkala 
drum, Sabunchai drum, Mongserng drum and Puche drum. “Sri” is goodness, luck and value. 
 The goal of the show for creating new performance, respond the policy of 
Bunditputtanasil about Thai dancing and music and exchange learning of culture into 
institute. The result, there are seven processes. (1) Brain storm to the topic of creating. (2) 
Set the idea and manage conform impressive, knowledge and inspiration. (3) Create the 
detail of the show and the songs. (4) Make composition of the movement, so that costume, 
equipment of the show etc. (5) Practice each other, finally practicing and role play. (6) 
Rectify the show. (7) Presentation the show. “Chatuperi Sri Chiang Mai” is creating 
performance about The Lanna drum four types in Northern such as technic, style, joyful, mix 
and match for develop and keep this culture continuously.  The highlight of the show 
“Chatuperi Sri Chiang Mai” are (1) Mix sound of fourth drum completely (2) How to technical 
drum (3) Design acting, style form. (4) The show expresses emotions clearly. 
 The satisfactions of colleague emphasize to please with this creating show which it’s 
beautiful. It develop every part such as style, costume and perfectly music with in Thai 
culture and traditional. The teenager should be confidence, love and harmony together. The 
satisfactory audience is successful.   
 
Keyword  Process   Creating   performance    Chatuperi     Chiang Mai 
 
 
บทนํา 
 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทางการศึกษา
ท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป 
และวิชาพื้นฐานท่ัวไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูท่ีมีความรูความสามารถเชิงลึกในสายงานท่ีแตกตาง
หลากหลาย การสังเคราะหความรูท่ีมีอยูในบุคลากรเหลานี้ เปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง วิทยาลัยฯ เล็งเห็น
ความสําคัญและความจําเปนดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการระดมสมองเพื่อจัดการความรู เรื่อง 
กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจใน
กระบวนการการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเพื่อ
กระตุนความคิด สรางทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร  สงผลตอการสรางงานท่ีมี
คุณภาพ สามารถเปนแหลงอางอิงองคความรูของสังคม เปนท่ียอมรับท้ังดานวิชาการวิชาชีพ  
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1
 : Yingyudya@hotmail.com 

2
 : taomaxmin@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

  

 
  

 

 

Summary 
 The Knowledge management of the Faculty of Liberal Arts has to be 

collected systematically by integrating from academic service, research and teaching 

and learning in order to connect to lasting knowledge. Then the areas of Huntra and 

Bankor Sub – district, Phranakorsriayutthaya District, Phranakornsriayutthaya Province 

have been selected to conduct the study 

 The progress of the study has been done subsequently and the work team 

assures that the process of collaborative learning between the community and the 

university will obviously compile the knowledge of Plang Ruae, Thai folk songs 

regarding the living life of villagers living along the canal or river, and they will 

become the learning resource in the field of folk wisdom and cultural heritage 

continuously. 

 

Keywords Plant Ruae (Thai folk songs), Water environment protection 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
89

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

โครงการคายเยาวชนอาเซียน 
ASEAN Youth Camp 

 
อาคีรา  ราชเวียง 1 

พรสรรค  โรจนพานิช 2 
สํานักงานประชาสัมพันธและศูนยภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1 อีเมล: bpattaya@hotmail.com 
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บทสรุป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ไดตระหนักถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีการมุงใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ท้ังในสวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพื่อนําแผน
ไปสูการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต
กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯตามนโยบายดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการดําเนินงานเช่ือมโยง
สัมพันธกันทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเขาสูอาเซียน 
โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูการเปนองคกรแหง “คุณภาพ” 
โดยการบูรณาการในดานตางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 พันธกิจ ประกอบดวย การบูรณา
การการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู สูอาเซียน ดวยการผลิตกําลังคน
ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน อีกท้ังการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความ
ตองการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงสังคมการประกอบการในระดับสากล 
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Summary   
 Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) is realized to enter AEC by 
providing excellent knowledge about ASEAN Community; ASEAN Economic Community 
(AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Socio - Cultural Community 
(ASCC). The university has a plan leading to take an action and efficiently follow up the 
university’s plan under direction of the university’s development plan. According to the 
policy about higher education in Thailand, the National Economic and Social Development 
Plan, including Thai Government policy and Ministry of education’s strategy will be operated 
to all related level that will continue to achieve the same purpose developing the higher 
education to ASEAN countries.   Moreover, the university plans to develop our university by 
emphasizing to develop to be the quality organization. There is the integration in every 
aspect according to the four missions of the university which are; 
1. Instruction integration 
2. Research integration 
3. Academic service integration 
4. Preservation of arts and culture integration. 
  We have to develop all missions in order to support the economic and social 
development to ASEAN by producing high class students in science and technology, making 
research and development project including giving the academic service to society and 
community. Furthermore, we also prepare the preservation of arts and culture integration in 
order to increase the capability in competition and to meet with the needs of society and 
community under the science and technology knowledge. Finally, we propose to be the 
leading university of entrepreneurship in international class. 
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ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย 
" Mangkala Music in Sukhothai " 

 
นางเกษร  เอมโอด 

ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

kasonamod@gmail.com 
.............................................................................................................................. ...........................
. 
บทสรุป 

การจัดการความรู้เรื่อง  “ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย”  จัดท าขึ้นภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่ว่า  ส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา  สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นแหล่งวิทย
บริการด้านศิลปวัฒนธรรม  สามารถให้บริการองค์ความรู้สู่สังคมในระดับชาติ  และนานาชาติ 

ในการจัดการความรู้เรื่อง  ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้
ของปราชญ์ชาวบ้าน  ที่มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมังคละมายาวนาน  เป็นวงมังคละที่มีการ
สืบทอดจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนและเป็นวงมังคละที่เป็นต้นแบบและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ของจังหวัดสุโขทัย  จ านวน 3 วงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยด าเนินการตามกระบวนการ
ของการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน  และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่
ทางเว็บไซด์เพ่ือให้กับบุคลากร  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ครู 5 ปี) ของวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยไปศึกษาและน าองค์ความรู้เรื่องดนตรีมังคละที่ได้นี้ไปใช้ในการสืบทอดให้กับ
นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  เยาวชน  ครูเครือข่าย  ตลอดจนผู้สนใจ 

จากการจัดการความรู้เรื่องดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  ท าให้เกิดการอนุรักษ์ดนตรี
มังคละโดยมีบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ครู 5 ปี) ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัยเป็นตัวจักรในการอนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสานให้เกิดการเรียนการสอนและเล่นดนตรีมังคละ
ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยกันอย่างแพร่หลาย   

 
ค ำส ำคัญ ดนตรีมังคละ   ในจังหวัดสุโขทัย 
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Summary  
The knowledge management called " Mangkala Music in Sukhothai ", is 

done under the strategic issues of Sukhothai of Dramatic Arts which is to 
promote, conserve, develop and publicize arts and culture. The purpose is to 
bring Sukhothai College of Dramatic Arts to be the place of cultural resources 
where can provide knowledge management and service to society in the national 
and international levels. 

In the knowledge management about "Mangkala Music in Sukhothai" is the 
compilation from the knowledge of villagers who have experienced from playing 
Magkala music for a long time in a band and have inherited from their ancestors 
for generations. It is the traditional Mangkala music and famous, well-known in 
the province, consists of three Mangkala bands which they share their 
experiences together. The process of follows the 7 steps of knowledge 
management and glean knowledge which has been published in book form and 
published to the website for teachers and students of Bachelor of Education 
(Teacher 5  years) of Sukhothai College of Dramatic Arts. We can learn and 
forward the knowledge management about Mangkala to be continued by the 
students of Sukhothai College of Dramatic Arts, youth and teachers network as 
well as interested teachers.  

The knowledge management of Mangkala music in Sukhothai promotes   
the conservation of Mangkala music by teachers, staff and students of Bachelor 
of Education (Teacher 5  years) of Sukhothai College of Dramatic Arts. It is the 
center to encourage continuing the teaching and playing Mangkala music both in 
Sukothai College of Dramatic Arts and various schools in the province as well. 
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เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
"How to Create Dramatic Arts Creations, Sukhothai College of 

Dramatic Arts” 
 

นางเกษร  เอมโอด 
ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   
kasonamod@gmail.com 

............................................................................................................................. ............................

. 
บทสรุป 

การจัดการความรู้เรื่อง  “เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัย    
นาฏศิลปสุโขทัย”  จัดท าขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่ว่า    
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้สร้าง
งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ   

ในการจัดการความรู้เรื่อง  “เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัย    
นาฏศิลปสุโขทัย”  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรภาควิชานาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย  ที่มีประสบการณ์ในการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์   มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  โดยด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน  และ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทางเว็บไซด์เพ่ือให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยให้น าไปศึกษา  และทดลองน าองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการพัฒนางาน
ในด้านการสร้างงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

ผลจากการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย  บุคลากรของวิทยาลัยได้น าองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการสร้างงานสร้างสรรค์ให้กับ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น  1 ชุด  คือระบ ากมุทนพมาศ   

หลังจากการสร้างงานสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาทดลอง
ใช้ในการพัฒนางานให้กับวิทยาลัยแล้วนั้น  วิทยาลัยได้จัดท าแบบสอบถามบุคลากรเพ่ือให้ทราบ
ว่าบุคลากรได้น าองค์ความรู้ในเรื่องใดไปใช้ในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้  เมื่อใช้แล้วพบปัญหา
อะไรบ้าง  มีข้อเสนอแนะอย่างไร  โดยน ามารวบรวมและเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ  เพ่ือ
น าไปพัฒนางานต่อไป 

 
ค าส าคัญ   เทคนิคการสร้าง  งานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ 
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Summary  
The Knowledge Management  called "How to Create Dramatic Arts 

Creations, Sukhothai College of Dramatic Arts”. This is made under the strategic 
issues of Sukhothai College of Dramatic Arts which are to promote the creation of 
research, knowledge, innovation and cultural knowledge management that is 
recognized both in country and abroad. The goal is that Sukhothai  College of 
Dramatic Arts has an opportunity to do research, creative Innovation, valuable 
cultural performances, to be recognized both in country and abroad. 

In the knowledge management " How to Create Dramatic Arts Creations, 
Sukhothai College of Dramatic Arts” is a compilation of knowledge management 
of the personnel department of Thai dramatic arts, Sukhothai College of Dramatic 
Arts. All teachers have experiences in creating dramatic creations and share them 
together. The process follows the 7 steps of knowledge management and glean 
knowledge which has been published in book form and published to the web 
site for the personnel of Sukhothai College of Dramatic Arts to study.  And we 
use this experimental knowledge to the develop works in the field of 
performance creation of the Sukhothai College of Dramatic Arts. 

The results of the technical knowledge to create dramatic arts creations, 
Sukhothai College of Dramatic Arts, we have put this knowledge to use in the 
creation of creative works of Sukhothai College of Dramatic Arts. It contributes to 
create of the creative performance called “Rabum Kamoot Noppamat” dance. 

After the performance creation, created by the knowledge management 
which helps to develop that for the college.  We have prepared a questionnaire 
to determine whether people have any knowledge on the subject to take the 
initiative in this event. The purpose is to find out any problems and suggestions. 
By the collection of this will let us know how to improve, develop or create the 
further creative performances. 
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การจัดการความรูรูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
Knowledge  Management Pattern of Long  Rong Nora in  Nakhorn Si Thammarat 

 
เขม  สุขไกร 1 

ดิสวัฒน  ภาคฐิน 2 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

2 อีเมล: Dittong.art@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 
รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช คําวา ลงโรง คือ การประโคมดนตรีหลังจากเสร็จ

ส้ินพิธีเบิกโรง โดยลูกคูจะทําหนาท่ีบรรเลงดนตรีในทํานองตาง ๆ ไปเรื่อย ๆเพื่อเปนสัญญาณบอกใหชาวบาน
ทราบวาใกลจะถึงเวลาแสดงโนราแลว 

โดยมีข้ันตอนการลงโรงโนรา ดังนี้ 
- ปเกริ่น 
- กลองสวม 
- ทับสวม 
- โหมงและฉิ่งตาม 
- นายโรงรอง “ออ”เพื่อเขารองบทกาศครู 
- รองบทขานเอ (ใชในการลงโรงโนราแบบพิธีกรรม) 
- รองบทฤกษงามยามดี 
- รองบทรายหนาแตระ 
- รองบทเพลงทับเพลงโทน 
- รองบทกลอนหนัง (มีก็ไดไมมีก็ได) 
- จบบทกลอนหนังโนราออกแสดง 
หมายเหตุ  ป กลอง  ทับ  โหมง และฉิ่ง เปนเครื่องดนตรีท่ีใชในวงโนราและบทฤกษงามยามดี  บท

รายหนาแตระ  บทเพลงทับเพลงโทน  และบทกลอนหนัง เปนบทขับรองท่ีใชขับรองในชวงหนึ่งของการลงโรง
โนราหกอนท่ีโนราจะออกแสดง 
 

 

 
 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

96

CoP 4  การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงคของการจัดการความรู คือ เพื่อจัดเก็บและเผยแพรองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง
รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชใหคงอยูแบบยั่งยืนอยางเปนระบบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการรวมกับรายวิชาตาง ๆซึ่งผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ
จัดการองคความรูมีข้ันตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องท่ีจะสรางสรรค โดยการระดมความคิด  (2) ต้ังกรอบแนวคิด
และดําเนินการใหสอดคลอง  (3) สัมภาษณภูมิปญญาและบันทึกบทสัมภาษณพรอมบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว  (4) เรียบเรียงอยางเปนระบบ (5) บันทึกวิดีโอการบรรเลงลงโรงโนรา (6) จัดทํารูปเลม
เอกสารท่ีสมบูรณ  และ การจัดการองคความรูรูปแบบลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน โดยไดบูรณาการรวมกับรายวิชาท่ีเก่ียวของ ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

 

คําสําคัญ  รูปแบบ  การลงโรงโนรา  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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Summary 
  Pattern of Long Rong Nora in Nakhorn Si Thammarat,  “ Long Rong”   means  
playing  the folk  music.  After  that  the  choirs  will play  the folk  music  to tell the people  

known  that  Nora  will  perform soon. 
 There  are many  steps in Long Rong Nora  such as 

1. Start  to  blow  Pi 

2. Hit  the Drum 

3. Hit Tub 

4. Hit  Mong  and Ching 

5. Nai Rong  sing “Or” To  sing  Bot Kard Kru together 

6. Sing  Bot  Khan A 

7. Sing Bot  Reu  Ng-arm Yam Dee 

8. Sing  RaiyNhar  Trae 

9. Sing  Pleng  Tub  Pleng Tone 

10. Sing  Bot  Nang 

11. Finish  Bot  Nung, Nora  starts  to  perform 

Note :  Pi , Klong( drum)  , Tub(drum), Mong and Ching  are the kind  of the  
instruments  to  play  this dance. Bot Khan A , Bot Reu-Ng-arm  Yam Dee, Bot  Ray  

Nhar Trae and Bot Pleng Tub Pleng Tone  are  the lyric  to sing  during  Long  Rong  

Nora 
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The  goal  of  knowledge  management  is to  keep  and campaign  the   folk  

wisdom  about  pattern  of  Long  Rong  Nora in Nakhorn  Si  Thammarat  in sustainable  
system  and  to  develop  the  approach  of  teaching  efficiently  and  integrate  with  the  

other  subjects. 
There  are  6 steps  in  processing  of  the knowledge  management  such as 

1. Brain storming to get  topic  of  creation 

2. Set  the  frame  of  idea 

3. Interview  the  wisdom  by  recording  and  including  slide and  

graphic 

4. Compose  the  document  systematically 

5. Record  VDO  about  playing  Long  Rong  Nora 

6. Make  the  document  completely 

  The  Knowledge  management  of pattern of Long Rong Nora in  Nakhon  Si  
Thammarat  is  taken  to   the  approach  of teaching  and  integrate  with  the  other  

subject  related  the  curriculum  of  Nakon  Si  Thammarat  College  of  Dramatic  Arts. 
 

Keyword  Pattern  of Long Rong Nora in Nakhorn SiThammarat 
 

 

บทนํา 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทาง
การศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป 
ชางศิลปและวิชาพื้นฐานท่ัวไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในสายงานท่ีหลากหลาย 
และนอกจากนี้บุคคลท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความหลากหลายดานองคความรูซึ่ง
นับเปนบุคคลท่ีมีคุณคายิ่งในสังคมไทยการจัดการความรูท่ีมีอยูในบุคคลเหลานี้ เปนส่ิงท่ีมีคุณคา วิทยาลัย ฯจึง
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บรักษาองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชให
คงอยูแบบยั่งยืนอยางเปนระบบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ
รวมกับรายวิชาตาง ๆ  ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
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การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 
The Development Process of Administrative Services to Satisfy Service Users 

 
จิราภรณ  พันธสวาง 1 

เบญจภรณ  เทียนทอง 2 
1 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2 นักจัดการงานท่ัวไป/กลุมบริหารท่ัวไป วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
1 อีเมล: Singharatho@hotmail.com 
2 อีเมล: Manghi555@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป 

งานธุรการ  เปนงานสายสนับสนุนท่ีมีขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกวาง ดําเนินงาน                     
ดานสารบรรณ  การจัดเก็บและคนหาเอกสาร  การติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอก  การใหบริการ   
การจัดหา การควบคุมและการดูแล ซึ่งลักษณะของผูปฏิบัติงานสายงานธุรการตองเปนนักประสานและนัก
บริการท่ีดี ใชคําพูดท่ีสุภาพ ไพเราะ ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ  

งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 
KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา
ความรูท่ีมีอยูในตัวของแตละบุคคลท่ีใหถายทอดออกมาในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ
ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหัวขอเรื่อง เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม              
ซึ่งเปนหนาท่ีหลักของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการบริการดานธุรการ 
ทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน อยางเปนรูปธรรม สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพของงานอยางสูงสุด  

ผลจากการแลกเปล่ียนความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับผูรับบริการ กอใหเกิดองคความรู ท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดี ในดานการบริการดาน 
หนังสือราชการ  การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสาร  การบริการ  ถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร  
การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน  และการบริการติดตอประสานงาน ซึ่งเปนแนวทางใหกับทุกคนท่ีมา
ติดตอราชการ  สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ  กระบวนการ การบริการ ธุรการ ผูรับบริการ ความพึงพอใจ 
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Summary 
Administration departmet supports a wide range of responsibilities which operates 

the document storage and document search. Coordinating internal and external service 
provision, control and care. The appearance of a line worker jobs require a coordinated and 
better service. Use polite words melodic operations quickly be effective. Keep pace with 
demand 

Admin Academy of Chanthaburi College of Dramatic Arts has the Knowledge 
Management (Knowledge Management: KM) to develop the process support services to 
make the Satisfaction to clients The knowledge contained in the individual to transfer out in 
a concrete manner. It has taken a series of steps by the committee and Meeting to consider 
the topic to comply with the strategy of Chanthaburi College of  Dramatic Arts to promote 
the conservation, development and dissemination of cultural heritage that are the main 
functions of the college. The objectives are to develop the process of administrative 
services, to Work as a concrete step and to make the Satisfaction to the clients. There affect 
to extreme efficiency. 

The result from the exchange of knowledge management “ The development 
process of administrative services to satisfy the clients”  causes the knowledge as a guide to 
good practice in terms of Government Services, the document retrieval services and borrow 
books, photocopying and duplication of documents. Office supplies and services and 
coordination of services to all the people who come to contact the organization. They can 
be carried out correctly quick satisfaction as well. 
 
 
บทนํา 

งานธุรการ เปนสายงานสนับสนุนในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ท่ีมีความสําคัญอีกสายงานหนึ่ง                 
ซึ่งงานธุรการมีขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกวางขวาง และมีลักษณะงานท่ีตองเช่ือมประสานท้ังภายใน
และภายนอกองคกร โดยดําเนินงานดานสารบรรณ การจัดเก็บและคนหาเอกสาร การติดตอประสานงานการ
ใหบริการ เพื่อใหการปฏิบัติงานสายสนับสนุนเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ
และสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 
KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา
ความรูท่ีมีอยูในตัวของแตละบุคคลท่ีใหถายทอดออกมาในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ
ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหัวขอเรื่อง เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนหนาท่ีหลักของวิทยาลัยฯ  
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การดําเนินงานกองทนุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
Operating Fund of Rajamangala University of  Technology  Rattanakosin   

ฟาใส  สามารถ1  
1 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร   
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Email  address : phasai.s@rmutr.ac.th,sphasai.s@gmail.com 
.......................................................................................................................................................... 
บทสรุป  

กองทุนจํานวน  10  กองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดจัดตั้งขึ้นตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมดานตาง ๆ  เพื่อแกปญหาการใชจายเงินในกิจกรรมที่ไมสามารถเบิกจายจาก
เงินงบประมาณแผนดินได  โดยมหาวิทยาลัยไดวางระเบียบในการบริหารกองทุน  และจัดสรรเงิน
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยใหทุกกองทุนไมเกินรอยละ  1  ของงบประมาณเงินรายไดในแตละ
ปงบประมาณ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนท่ีมีสวนรวมจากบุคลากรภายในและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  รวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของ  เปนผูบริหารกองทุน  มีการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
และตองรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งงบการเงินตอสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ  ผลการ
ดําเนินงานของแตละกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนั้น  สงผลใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ  อาทิ  การพัฒนางานวิจัย  
การพัฒนาดานวิชาการของบุคลากร  การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา  การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม  
และยังสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณที่
เก่ียวของ   
 
Summary 

Ten funds of Rajamangala University of Technology Rattanakosin were founded in 
accordance with necessaries and appropriateness with the purpose to solve the problems 
regarding payment for the activities which are unable to get disbursement from annual 
government statement of expenditure. The university has determined regulations of fund 
management and has allocated amount of money not over than 1% of the university’s 
annual income for every funds. In addition, Commission of Fund Management was 
appointed from internal staff, external luminaries, and relating managements to manage 
the funds. Furthermore, monitoring of funds is made by The Office of Internal Audit. The 
operation results and financial statements must be yearly reported to Council of the 
university at the end of fiscal year. The operation results of every fund established have 
resulted in development in various parts including research development, development of 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
103

การบริหารจัดการ   CoP 5

human resources in academy, student’s activities development, and development of the 
university in overall. Besides, it has gained personnel’s confidence in work operations in 
compliance with rules, regulations, and relating ethics.      
คําสําคัญ  กองทุน  
 
บทนํา 

ดวยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  บัญญัติให  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แหงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม   โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  
2502  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  ซึ่งรวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังดวย 

เปนที่รูกันดีวา  การบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตระบบราชการมีปญหาในลักษณะเดียวกับสวน
ราชการอื่น ๆ  และเนื่องจากการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีความละเอียดออน  และเปนกิจกรรมที่ตองอาศัย
ความกาวหนาอยูเสมอเพื่อใหตามโลกแหงวิชาการไดทันและตองปรับเปลี่ยนไดงาย  จึงเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติมากกวาสวนราชการอื่นๆ  ทั้งนี้  การบริหารงานมหาวิทยาลัยนั้น  จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่
บัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  นอกจากการบริหารงานวิชาการใหสัมฤทธิ์ผลแลว  ในสวน
ของงานสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งประกอบดวยการบริหารสามสวนหลักที่สําคัญ  ไดแก  เงิน  คน  และพัสดุ  
ยอมเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายและ
ตัวชี้วัดตาง ๆ  ไดเปนอยางดี   

การบริหารเงินงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดรับการจัดสรร
ในฐานะสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  ซึ่งตองบริหารโดย
ใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  มีรายจายบางอยางที่สามารถตอบสนองกิจกรรมอันนําไปสูการพัฒนา
บุคลากร  พัฒนางานวิชาการ  พัฒนางานวิจัย  หรือพัฒนานักศึกษา  แตไมสามารถเบิกจายจากเงิน
งบประมาณแผนดินได  เนื่องจากไมไดมีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง  อาจเนื่องจากการที่
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่แตกตางจากสวนราชการอื่นๆ  เมื่อใชระเบียบเดียวกัน  จึงไมอาจตอบสนองและ
รองรับกิจกรรมที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยได 

อยางไรก็ตาม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ   และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  มาตรา  17  บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจะและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 
Increasing  Efficiency of Supporting  Staff in Kalasin College of Dramatic Arts 

 
วิชา  สุระเสียง 1 
อิสรีย์  ฉายแผ้ว 2 

วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
อีเมล: sin_kitti@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บทสรุป 
 การจัดการความรู้ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
บริการในองค์กร โดยด าเนินการตามข้ันตอน 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งมีเครื่องมือจัดเก็บความรู้ คือ แบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริการ และแบบบันทึกการให้บริการ  ผลการด าเนินงานพบว่า  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  1.  อารมณ์ของให้บริการ มีความมั่นคง สม่ าเสมอ 2. 
การบริการด้วยรอยยิ้ม 3.  การพูดจาดี น้ าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี  4.  การให้ความส าคัญกับการให้บริการ 
5.  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการ 6.  การให้บริการด้วยความรวดเร็ว  7.  การให้บริการที่
ประหยัด คุ้มค่า และเกินความคาดหวังในการบริการ  ทั้งนี้โดยจัดท าเป็นคู่มือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ดังนี้ การประเมินสภาพการท างาน  การจัดล าดับความส าคัญของการท างาน 
ออกแบบวิธีท างาน จัดสรรทรัพยากร ประสานงาน และน าไปปฏิบัติ เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ 
 
ค าส าคัญ  การจัดการความรู้  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  สายสนับสนุน  
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Summary  
 The Knowledge  management in increasing  efficiency of supporting  staff in Kalasin 
College of Dramatic Arts. If is  for  develop the management  of department.  There were 7 
steps ; the knowledge indicator  ,  Knowledge Identification ,  Knowledge Creation and 
Acquisition ,  Knowledge Organization ,  Knowledge Codification and Refinement ,  
Knowledge Access , Knowledge Sharing  and  Learning  by  using  knowledge instrumentation 
;  Data were collected by collecting  from  personnel , department interviewing  and  the  
form  of  service.  The  result  in order to increase the efficiency of  the  working of support  
personnel are  1. The  mood  of  service  provider 2.  Smiling  3. Tone , Personality  4.  
Important serving service  5.  Accepted  of  service  receive 6.  The quantity  of  service  7. 
The safety , worthy and  over expecting.  The  hand book for  in order to increase the 
efficiency of  the  working of support  personnel.  Supporting quality are assessment of  
working  method.  The sharing  resource.  The cooperation and  taking  to  real act. 
Throughout the clearing system action. 
 
Keyword  Knowledge Management increase the efficiency of  the working support  personne  
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารสถานที่ 
Information System for Buildings Management 

 
นิวัตร  จารุวาระกูล 1 

เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 2 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ 3 

1 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

3 หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1 อีเมล: nivat.j@rmutp.ac.th 
2 อีเมล: petcharaporn.p@rmutp.ac.th 

3 อีเมล: sompoach.k@rmutp.ac.th 
.................................................................................................................................................... 

 
บทสรุป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือค านวณประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนัก
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานอาคารสถานที่ และงานทะเบียน โดยมีชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกน
น า มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้มาออกแบบพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นฐานข้อมูลกลาง น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอาคาร การจัดตารางสอน ตาราง
เรียน เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนแม่บทสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคาร การด าเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารให้ผู้ใช้
บันทึกข้อมูลอาคาร จัดเก็บแปลนอาคาร จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ห้อง (2) การพัฒนาโปรแกรมค านวณ
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารและการรายงาน ผลการด าเนินงานสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอาคาร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มีการ
ประเมินประสิทธิภาพอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานกลางประจ าปีการศึกษา 2556 จัดและพิมพ์รายงานจากระบบส่ง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวทางในการน าผลไปใช้
ประโยชน์ น าความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบไปใช้ในการพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆ ท าให้
เขียนโปรแกรมง่าย เสร็จเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ  ระบบสารสนเทศ อาคาร ฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพ 
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Summary 
 RMUTP creates Building Information Models (BIM) to assess efficiently of RMUTP building 
according to MOE standards by KM tools, such as, Cop discussion of software Cop to get ideas to 
write short code with good performance, registrar Cop to learn how to use physical classrooms 
to create timetable in Registrar system and campuses staffs Cop who work as building manager 
in campuses to learn how to manage rooms and to get cooperation fulfill data. The objectives 
were to understand working process of building management in the campuses, and to get the 
ideas to create database of RMUTP buildings. This information is used for maximizing efficiently 
of classroom, lab or facility of RMUTP physical management, designing physical masterplan and 
allocating budget. BIM has 2 parts (1) Building data collection system to collect building plan, 
floor plan, room type, room area, room usage etc. (2) Building efficient assessment system. BIM 
had collected building data since 2556 and create RMUTP building efficient assessment report to 
the Office of the Higher Education commission, Bureau of the Budget and Office of the Auditor 
General of Thailand. Using KM tools to build BIM are applied to other web programming to better 
performance with less coding. 
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ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจขอผูบริหาร 
ระดับรองอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Reviews of Staff to form  the management powers of the executive.  
The Vice-Rector and Dean at Rajamangala University of Technology Lanna 

อํานาจ ใจคําฟู1*
 

1บุคลากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
*Corresponding Author E-mail : cpo1nart@hotmail.com โทร 053  921444 ตอ 1016  
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บทสรุป 
 ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและ
คณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 66 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรใชอํานาจจากการอางถึงมาก
ที่สุด อันดับรองลงมาไดแก การใช อํานาจตามกฎหมาย , การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ , 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย, อํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญและ
ความสามารถในการแกปญหา 

คําสําคัญ 1. อํานาจจากการอางถึง 2. อํานาจตามกฎหมาย 
Summary  
 Management in higher education institutions in the management of resources in the 
Organization, efficiency and facilitate operations, which directly affect the quality of teaching 
management. Those who are interested in research that would study the comments of faculty 
supports the administrative power. This is intended to study without boundaries and factors 
that influence the pattern of Management Executive Vice President and Dean at the 
Rajamangala University of technology Lanna. Samples used in research, including those 
operating personal Secretariat in Rajamangala University of technology Lanna. The total 
number of 66 persons, tools used in the research, including a five-level scale questions and 
analyze the data by using the finished program. The statistics used in this research are as 
follows: average value, standard deviation and correlation coefficient the phian San. The 
research results showed that administration of the Executive Vice President and Dean. Have 
the power from most secondary citations to include the legal power, to produce graduates, 
have hyperthyroidism, your ability to modify and develop the University, as an expert 
authority and the ability to solve problems. 

Keyword: 1. The statute power  2. The legitimate authority 

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจขอผูบริหาร 
ระดับรองอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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อํานาจ ใจคําฟู1*
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บทสรุป 
 ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและ
คณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 66 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรใชอํานาจจากการอางถึงมาก
ที่ สุด อันดับรองลงมาไดแก การใช อํานาจตามกฎหมาย , การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ , 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย, อํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญและ
ความสามารถในการแกปญหา 

คําสําคัญ 1. อํานาจจากการอางถึง 2. อํานาจตามกฎหมาย 
Summary  
 Management in higher education institutions in the management of resources in the 
Organization, efficiency and facilitate operations, which directly affect the quality of teaching 
management. Those who are interested in research that would study the comments of faculty 
supports the administrative power. This is intended to study without boundaries and factors 
that influence the pattern of Management Executive Vice President and Dean at the 
Rajamangala University of technology Lanna. Samples used in research, including those 
operating personal Secretariat in Rajamangala University of technology Lanna. The total 
number of 66 persons, tools used in the research, including a five-level scale questions and 
analyze the data by using the finished program. The statistics used in this research are as 
follows: average value, standard deviation and correlation coefficient the phian San. The 
research results showed that administration of the Executive Vice President and Dean. Have 
the power from most secondary citations to include the legal power, to produce graduates, 
have hyperthyroidism, your ability to modify and develop the University, as an expert 
authority and the ability to solve problems. 

Keyword: 1. The statute power  2. The legitimate authority 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการยานพาหนะ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Comments about the factors that affect the service vehicle 
in Rajamangala University of Technology Lanna 

วิไลรัตน  ยะเชียงคํา1 และอํานาจ  ใจคําฟู2*  

1บุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2บุคลากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author E-mail : cpo1nart@hotmail.com โทร 053  921444 ตอ 1016  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บทสรุป 
ความตองการใชรถยนตราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการไปปฏิบัติงานของ

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางจราจรมาก
ขึ้นดวย ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุและการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบของพนักงานขับรถ 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต  (2) ปจจัยที่มีผลตอ
ระดับคุณภาพชีวิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานขับรถยนตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา จํานวน 20 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน 5  
ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่  คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ครอบครัวที่มีความรักความผูกพันตอกันมีผลตอสุขภาพจิต
มากที่สุด   2. ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน  มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด 

คําสําคัญ 1. สุขภาพจิต 2. คุณภาพชีวิต   

Summary  
The demand of cars for the Government facilitate, the work of operation personnel 

, students  and  professors,  can be done, there is a chance  accident occurred. Therefore, in 
order to prevent accidents and  behavior negatively of drivers. The  researchers interested in 
studying the demographic features of the driver in the rajamangala University of technology 
Lanna. The objective is to learn (1) factors that affect mental health (2) factors that affect 
quality of life. Samples used in research are the driver in rajamangala University of technology 
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แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Guidelines for Developing Monitoring System of RMUTL Research Indicators  
 

เสงี่ยม คืนดี1* ศรีธร  อุปคํา2 สกลวัฒน เศวตรัตนกุล3 และพิศาล หลาใจ4  
1นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

3นักจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4 นักจัดการงานวิจัย สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author Email : tawan_rmutl@hotmail.com โทร (053) 266518 ตอ 1049 
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บทสรุป 
การดําเนินงานวิจัยมีความสําคัญเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัด

งานวิจัยใหเกิดการพัฒนา “ระบบการติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัดงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา” โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล
จากกลุมประชากรคือ คณะ เขตพ้ืนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร และ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความ
นาจะเปนโดยเทคนิคอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)   เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตอปจจัย เงื่อนไขในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยครั้ง
นี้ใชแบบสอบถามแบบมีเคาโครง และใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการดําเนินงานที่ผานมา
ของผูบริหารที่กํากับระดับนโยบายและบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินงานติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดดานงานวิจัยตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห
โดยการจําแนกแยกแยะเปรียบเทียบการดําเนินงานที่ผานมาของแตละหนวยงานและวางแนว
ทางการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาการดําเนินงานที่ผานมาใหดีขึ้น 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาไดรับทราบปญหาในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัด
งานวิจัย คือ มีความลาชาในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ขาดระบบการรวบรวมขอมูลที่
พรอมใชและเปนปจจุบัน หนวยงานรวบรวมขอมูลแตละแหง เขตพ้ืนที่  คณะ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ขอมูลและหลักฐานไมตรงกัน ดวยผลการรายงานตัวชี้วัดดานงานวิจัยมีคลาดเคลื่อน 
หลักฐานการรายงานไมถูกตอง เพราะชองทางการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ  ดังนั้นเพ่ือใหการ
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ติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปน
ระบบครบถวน มีฐานขอมูลชุดเดียวกัน   จึงมีขอเสนอแนะใหมีแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัดงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียวเพ่ือใหคณะ เขตพ้ืนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน กรอกขอมูลที่เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดของงานวิจัยตามเกณฑของงานประกันคุณภาพการศึกษา จะทําใหมีระบบฐานขอมูลเปน
ชุดเดียวกันสงผลตอการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัยใหถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบัน และขอมูลมีความเชื่อมั่นที่จะรายงานตอผูบริหารเพ่ือนําไปประกอบการบริหารงานและ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : แนวทาง การพัฒนา ระบบการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัย 
 
Summary  

The data of research operation plays a significant role on supporting the 
monitoring research indicators in terms of research development, namely 
"Guidelines for developing monitoring system of RMUTL research indicators". The 
data which is used in this study is from sample groups; faculty, campus, college, 
and institutes in RMUTL. The data from the sample groups is based on 
convenience sampling in order to share the opportunities towards the criteria for 
monitoring research indicators based on the rules of quality assurance in 
education. Tools which are used in this study are questionnaire and sharing 
lesson-learn from RMUTL executives and RMUTL officers responding for quality 
assurance in education. The collected data from the sample groups is analyzed 
by comparing between the previous research operation and the policy in order to 
suggest the solution and the better research operation.  
 The results of monitoring system for research operation were found that 
there was the delay in reporting the progress report, non up-to-date data and 
unavailable data for use, inconsistency data, and data errors and inaccuracy 
which are caused from several communication channels. Therefore, in order to  
develop monitoring system of RMUTL research indicators, there should be a 
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single database for collecting the information of research in RMUTL and sharing 
the information accurately. The data from this single database will be useful for 
the executives for making a decision effectively. 

Keywords : guidelines, development, monitoring system, and research indicator 
 
บทนํา 

การดําเนินงานวิจัยมีความสําคัญเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัด
งานวิจัยใหเกิดการพัฒนา “ระบบการติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัดงานวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากที่ผานมาเกิดปญหาการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัย 
กลาวคือ มีความลาชาในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ขาดระบบการรวบรวมขอมูล ที่
พรอมใชและไมเปนปจจุบัน  หนวยงานรวบรวมขอมูลมีหลายสวน  อาทิ เขตพ้ืนที่  คณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการรายงานตัวชี้วัดดานงานวิจัยจํานวนขอมูลคลาดเคลื่อน หลักฐาน
การรายงานไมถูกตองไมตรงกับจํานวนขอมูลที่ไดรับ เพราะชองทางการสื่อสารมีหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การแจงจํานวนผลการดําเนินงานผานทางโทรศัพท  ผานทางอีเมล  ผานทาง
รายงาน แลวยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี ไมมีการทบทวนปญหาอุปสรรครวมกันในแตละป 
ดังน้ันเพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเปนระบบ มีขอมูลที่ครบถวนและมีฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ จึงศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา
การติดตามผลการดําเนินงานดานตัวชี้วัดงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา”เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลดานตัวชี้วัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาและเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน จากกลุม
ประชากรที่เปนผูบริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดานงานวิจัยตามเกณฑประเมินผลของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เขตพ้ืนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ซึ่งจะไดรับทราบและ
เขาใจบทเรียนการดําเนินงานที่ผานมาและชี้ใหเห็นขอดี  ขอดอย ปญหา อุปสรรคที่จะนําไปสู
แนวทางการวิเคราะหเงื่อนไขปจจัยที่สงผลใหมีการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานดาน
ตัวชี้วัดงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

The study of satisfaction on Working condition of the supporting staff , Case 
Study of Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai. 

พัชรินทร  จินตนา1* 

1บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
*Corresponding Author E-mail : pookwan13@hotmail.com 
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บทสรุป 

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  โดยได
สํารวจจากแบบสอบถามบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
ทั้งหมด 420 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  200  คน 
จํานวน 200 ฉบับ โดยใชตารางในการประมาณคาของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  
เปนการสุ มตัวอย างแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยเปนการสุ มแบบสะดวก หรือ 
Convenience sampling Technique ผลสํารวจที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม  โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ระดับการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 3 เปนคําถาม
ลักษณะปลายเปด เพ่ือใหผูสอบถามแสดงความคิดเห็น    

ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลลานนา เชียงใหม  อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.19 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ระดับความพึง
พอใจระดับดีมาก มีเพียงดานเดียว คือ รายไดและผลตอบแทน คาเฉลี่ย 3.56 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.888 รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจมาก คือ ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานในการ
ทํางานรวมกัน คาเฉล่ีย 3.388 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970 รองลงมาเปนระดับปานกลาง คือ ความ
ภูมิใจในองคกร คาเฉลี่ย 3.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.904 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.962 คุณลักษณะของผูบริหาร คาเฉลี่ย 3.12 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.976 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ คาเฉลี่ย 3.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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0.851 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ย 3.07 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.034 
อันดับสุดทาย คือ ความกาวหนาและความมั่นคง คาเฉลี่ย 2.97 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.107 

สิ่งสําคัญ : ความพึงพอใจในการทํางาน 

Summary 
 The benefit of this study is the study of life satisfaction on the work of 
the supporting staff. Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna, 
Chiang Mai surveyed by questionnaire Staff Rajamangala University of Technology 
Lanna, Chiang Mai, all 420 people and samples used in this study has determined 
the sample size of 200 200 copies by using the table. In the estimation of Krejcie 
and Morgan (Krejcie & Morgan) is not based on probability sampling. It is a 
random or Convenience sampling Technique survey findings from the 
questionnaires. The questionnaire is divided into three episodes, the first 
individual features of the respondents at the second level of satisfaction with 
their working life supporting staff look at three open-ended questions. Call to 
make a comment. 

The findings of the study, satisfaction with life and work of supporting 
staff. Case Study University of Technology Lanna, Chiang Mai is moderate, 
averaging 3.19 of a standard deviation of 1.002 when considering the issue and 
found that the satisfaction level is very good. There is only one side of the 
income and return on average 3.56 standard deviation of 0.888, followed by a 
very satisfying relationship with colleagues in collaborative average 3.388 
standard deviation of 0.970 second. The medium is a proud corporate average 
3.18 standard deviation of 0.904, the balance between work life and private life 
mean 3.14 standard deviation of 0.962 features of executives average 3.12 
standard deviation .976 opportunity to develop their potential. 3.11 The average 
standard deviation of 0.851 environment safe and hygienic average 3.07 standard 
deviation is 1.034 Finally, progress and stability average 2.97 standard deviation 
1.107.  

Keyword: satisfaction on Working condition 
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จากความจ าเป็นที่ต้องการศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบัน
ไม่ได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นและแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบที่ให้บุคลากรได้ใช้ จึงเป็น
ที่มาของการด าเนินโครงการจัดการความรู้ ส าหรับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มงาน
อ านวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและระบุองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของ
กลุ่มงานอ านวยการ และพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการความรู้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรของสถาบันฯ ที่มีประสบการณ์ด้านงานอ านวยการ จ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับความรู้ 
(Knowledge Capture) จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของงานอ านวยการ จ านวน 3 คน ผลการศึกษาท าให้ได้องค์
ความรู้ที่จ าเป็นและจัดหมวดหมู่ได้ 6 หมวดหมู่ ซึ่งน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นWeblog ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย
จากทุกที่ ทุกเวลา และเป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ 2 ช่องทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร และเก็บ
รวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน  

 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ กลุ่มงานอ านวยการ  
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Summary   
The necessary requirements to knowledge exchange of personnel in organization. 

Current, lack of knowledge management and guidelines system. Leading to knowledge 
management of Community Technology Transfer Center (CTTC), case study, and group director 
project. Aim: studies and analysis problem and specific knowledge necessary in performed of 
group director and develop knowledge management of Community Technology Transfer 
Center (CTTC) 

Model. Materials and method: the participants of study are personnel in organization 
that experience in group director 15 persons, then response an interview questionnaire. 
Analysis data by knowledge capture from expertise in group director 3 persons. Result 
indicated that it has necessary knowledge and classified of 6 domain that leading to weblog, 
easy access, and new forms of communication 2 channel that facilitate and fast in 
communicate and managed corporate information. According to, the participated of personnel 
in knowledge exchange to best practice.  
 
Keywords: Knowledge Management Division of Administration 
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การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

The Evaluation of Science (Plant Science) Curriculum: in Bachelor’s Degree 
Program, Academic Year 2012 Faculty of Science and Agricultural 

Technology. Rajamangala University of Technology Lanna. 

วรัญญา กันทะ1* ภาวิณี คํามวง2 และอุมาพร เจริญธนากุล3  
 

1 นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2,3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author Email : kratay_atm@hotmail.com 
............................................................................................................................. ............ 
บทสรุป 

งานวิจัยนี้เปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแบบหลักการของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam) หรือ CIPP model ไดแก การประเมินภาคบริบท (context)  โดยการประเมิน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาวิชาในหลักสูตร การประเมินปจจัยเบื้องตน (input 
evaluation) โดยประเมินผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) โดยประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการ
เรียน การบริหารหลักสูตรของรายวิชา และการประเมินผลผลิต (product evaluation) โดย
ประเมินคุณลักษณะและความรูความสามารถของบัณฑิต ประกอบดวย ความรูเนื้อหา และทักษะ
ดานการสอน ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม และ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม              
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร เพ่ือนําผลวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม  

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร  หลักสูตรปรับปรุ ง  พ.ศ .  2555               
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จํานวน   
75 คน การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยการ
วิเคราะหขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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ผลการวิจัยสรุปไดวา การประเมินในทุกดานมีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับมากและ
มากที่สุด ในดานบริบท วัตถุประสงคไดรับการประเมินในระดับมาก โครงสรางหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในทุกหมวดวิชา สวนของเนื้อหาทั้งภาพรวมและรายวิชาสวนใหญมีการประเมินใน
ระดับมาก ในดานปจจัยนําเขา สวนของนักศึกษาแรกเขา สวนใหญมีพ้ืนฐานที่ไมใชเกษตรศาสตร 
สวนของสื่อประกอบการเรียนมีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก สถานที่เรียนและ
หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมในระดับพอใช หองพักนักศึกษามีการประเมินในระดับดี ในดาน
กระบวนการและการวัดผลประเมินผลไดรับการประเมินภาพรวมในระดับมากที่สุด สําหรับการ
ประเมินในรายวิชาผูใหขอมูลสวนใหญใหคะแนนอยูในระดับมาก ในดานผลผลิตบัณฑิตและ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอตนเองในดานความรู ดานความสามารถในการสอน ดานความเปน
ผูนํา การพัฒนาตนเองและสังคมมีผลคะแนนประเมินในระดับมาก สําหรับเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม มีผลคะแนนประเมินในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ : การประเมิน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร  

Summary 
 This research is The Evaluation of Science (Plant Science) Curriculum: in 
Bachelor’s Degree Program, Academic Year 2012 Faculty of Science and 
Agricultural Technology. Rajamangala University of Technology Lanna. The format 
of the course evaluation by the probe Waffle Beam . (Stufflebeam) or CIPP 
model include an assessment of the context (context) , by an assessment on the 
structure and content of the course . The rate of input (input evaluation) by 
evaluating students , teachers , teaching materials . The evaluation process 
(process evaluation) by assessing the activity of teaching , measurement and 
evaluation , course Management and evaluation (product evaluation) , There are 
evaluating the features and capabilities of graduates of knowledge content , 
knowledge and teaching skills , and also the abilities to develop their own social 
and moral attitude which are the important components of the curriculum . The 
research that has gone into ways to improve and develop curriculum to be 
appropriate . 
 The participants were alumnia, students and teachers for the Science 
(Plant Science) Curriculum: in Bachelor’s Degree Program, Academic Year 2012 
Faculty of Science and Agricultural Technology. Rajamangala University of 
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Technology Lanna. Data collection consisted of questionnaires and interviews . 
The analysis contains both quantitative and qualitative. 
 The results indicated that the participants evaluated all components at 
the high and the highest level for appropriateness. For context, curriculum 
objectives were evaluated at high level, curriculum structure was appropriated in 
all areas, contents both overviews and each subject were evaluated in the high 
level. For input, most of the students did not have background in Agriculture; 
instructional media were evaluated at the high level, as well as learning places. 
For a recreation room, students gave its appropriateness at the poor level. For 
process, both learning instructions and evaluations were evaluated at high level. 
For output, alumnia and students evaluated their own knowledge and skills in 
the highest level, i.e. contents, teaching, leaderships, self and social 
development, attitude, ethics, and molral. 

Keyword : The Evaluation, Science (Plant Science), Curriculum: in Bachelor’s  
Degree Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
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การนําระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง  
กลุมทอผาบานหลายแกว ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

The suitable Information system use to development of Karen textile product 
Lai Kaew Textile group, Tambol Bongtan, Amphour Doitao, Chiang Mai Province. 

ฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ1*   วัลภา  กันทะวงค2  และไพโรจน วรพจนพรชัย3 

1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
2เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี  

3อาจารยระดับ 7 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  

*Corresponding Author Email : ummcha_cm84@hotmail.com, ummcha@gmail.com 
โทร (053)266518 ตอ 1049 

.......................................................................................................................... ............................... 
บทสรุป 

งานวิจัยเรื่องการนําระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง 
กรณีศึกษา กลุมทอผาบานหลายแกว ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผา
บานหลายแกว ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้  (1) รวบรวมและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของ
กลุมเปาหมาย (2) ศึกษาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม (3) วิเคราะหผลและสรุปผล ซึ่งผลที่ไดจากการ
วิจัยทําใหทราบถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของกลุม จากการดําเนินงาน
ดังกลาว สงผลใหกลุมมีระบบในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน 
และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ ผาทอกะเหรี่ยง 
 
Summary  
 This research aim to study the information system that suitable to develop 
the Karen Textile Product : the case study was Lai Kaew Textile group, Tambol 
Bongtan, Amphour Doitao, Chiang Mai Province. There are 3 steps of this study    (1) 
Collect and study the basic information of group (2) Study the suitable information 
system and (3) Analyze and conclusion. This study was found that the suitable 
information system for the Karen Textile Product. Which could develop this group 
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had more efficiency data storage, reduce the working steps and then useful for 
another applications. 

Keyword : Information system , Karen textile 
 
บทนํา 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูล
ผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผาบานหลายแกว การจัดเก็บขอมูลที่ดีจะสงผลใหสามารถนํา
ขอมูลไปประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา งาน
บริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี ไดดําเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจขอมูลความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ ขั้นพ้ืนฐานใหกับกลุมทอผากะเหรี่ยงบานหลายแกว จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งกลุมเปาหมายเปนกลุมชนเผากะเหรี่ยงและชาวบานสวนใหญไมรูจักการใชระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ ทําใหการดําเนินงานในการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทําไดคอนขางลําบากและใชเวลาในการดําเนินงานมาก แตเนื่องจากใน
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากทั้งในชีวิตประจําวัน ชีวิตการทํางาน 
และการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ จนบางคร้ังอาจเปรียบสารสนเทศไดเสมือนกับสายเลือดที่
หลอเลี้ยงการทํางานแทบทุกหนวยงาน และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยางกวางขวาง ทั้งในระดับ
บุคคล กลุม และหนวยงาน หนวยงานที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศไดดี ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ยอมจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความไดเปรียบในการแขงขัน และ
ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จในที่สุด 

 
วิธีการดําเนินงาน  
 การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ไดมีการทบทวนสรุปบทเรียน After Action Review : AAR 
ระหวางคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนโดย
การนําผลที่ไดจากการสํารวจความรูเบื้องตนในดานระบบสารสนเทศของกลุมเปาหมายมารวมกัน
วิเคราะหเพ่ือใหไดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีขั้นตอนในการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย เนื่องจากกลุมเปาหมาย
เปนพื้นที่ภายนอกสถาบันการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลพื้นฐานจึงมีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งดานระยะทาง
ที่ไกล ชวงเวลาวางของคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมายที่ไมตรงกัน ซึ่งไดมีการแกปญหาในสวนนี้ดวย
การหาเวลาวางในชวงเย็น เพ่ือเดินทางลงพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลเบื้องตนของกลุมเปาหมาย  ซึ่งไดมีการ
รวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย นําโดย หัวหนากลุมทอ
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1 
 

 

การศกึษาสภาพปญหาเกี่ยวกบัรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบคุคลใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

A study of problems about (Draft) university officer management Act ....                     
in Rajamangala University of Technology Lanna 

ทินภัทร  อุปราสิทธิ์1* และพีร  ไทยชนะ2         
1,2นิติกรชํานาญการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : thinnaphat54@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดยอ 

 การศึกษารางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
.... มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
อยางไร ในเรื่องของคาตอบแทน การกําหนดสัญญาจาง การใหสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน
ของบุคลากรดังกลาวมีความแตกตางกัน ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงาน
บุคคลมีความเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกรอบมาตรฐานในการกําหนดตําแหนง เงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนอื่นของบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ทุกกลุม 

 จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหทราบถึงสภาพปญหารางพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ. ) ในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เ พ่ือนํามาปรับแกราง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทําใหมีผลบังคับใชกับบุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

คําสําคัญ : ปญหา รางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา   
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2 
 

 

Abstract  
A study of problems about (Draft) university officer management Act .... in 

Rajamangala University of Technology Lanna  affect personnel management 

system in the context of Rajamangala University of Technology Lanna, however. 

In the matter of compensation The contract set Welfare The benefits of such 

personnel is different, so it requires the rules on the administration of the 

university, specifically covering all personnel groups. and the person with the 

union. Effective As well as the standard to determine the salaries, wages, 

benefits, compensation and other benefits of individuals in every university.   

 The results of such studies Made aware of the problems, draft regulations 

on personnel administration in higher education institutions .... of the Office of 

the Higher Education Commission (OHEC). in the context of Rajamangala 

University of Technology Lanna. to be revised draft regulations on personnel 

administration in higher education institutions BE .... in the context of 

Rajamangala University of Technology Lanna. it is applicable to all personnel 

groups in Rajamangala University of Technology Lanna. 

Keyword : problems, (Draft) university officer management 

1. บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจสําคัญตางๆ ไดแก            
การจ ัดการเร ียนการสอน การว ิจ ัยการบร ิการว ิชาการแกส ังคม และการทําน ุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมแตอยางไรก็ตามรอบหนึ่งทศวรรษที่ผานมากระแสโลกาภิวัฒนมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมอยางกาวกระโดด ทําใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกร
แหงความรูตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกจากกรณีที่ไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาและกระจายอํานาจทาง
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ปรากฏ
หลักการและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม ดังนั้น จึงตองปรับโครงสรางการบริหารและการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือป พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมีการแบงกลุมสถานศึกษาท่ีสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 
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การเพิ่มประสิทธิภาพดานงานสารบรรณของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

Enharcing Effectiveness of Correspondence department  Research and 
Development Institute of  Rajamangala University for Technology Lanna                                                             

มาลี  จินดาแกว¹*   คชานนท  จินดาแกว²  ประภา  สนั่นกอง³ และศรีธร  อุปคํา4 

1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
3นักจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

4อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
*Corresponding Author email : Malee_jinda@hotmail.com โทร (053) 266518 ตอ 1012 

บทสรุป 

  ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของงานสารบรรณของหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีเครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก 1) การศึกษาดู
งานแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานสารบรรณ 2) การจัดกลุ มชุมชนนักปฏิบัติที่ประกอบดวยรอง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดานบริหาร หัวหนากลุมงานอํานวยการ ผูปฏิบัติงานสารบรรณ ผู
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในกลุมสํานักงานอํานวยการ 3) การทดลองปฏิบัติงานจริงที่งานสาร
บรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา 4) การทบทวนการปฏิบัติงานจากการดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยการ
ประชุมภายในหนวยงาน ผลการวิจัยพบกวา ทําการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําใหเกิดความเขาใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประสบการณในการ
ทํางาน มีการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา การทดลองการปฏิบัติจริงไดใชระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส(E-office) ในการ
ทบทวนการปฏิบัติงาน พบวา มีการใชเวลาในการปฏิบัติงานลดลงจากเดิมการคนหาเอกสารราชการ 
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จํานวน 1 เรื่อง ประหยัดเวลารอยละ 40  การสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (E-office) ใชเวลา
ลดลงรอยละ 50 สําหรับทรัพยากรกระดาษประหยัดขึ้นรอย 50  

คําสําคัญ : งานสารบรรณ ระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส(E-office) 

Summary  

  The research aims to study the optimization of operational documentation. 
And provide The best practices documentation of Research and Development 
Agency. Rajamangala University of Technology Lanna The management tools that 
include 1) to study the best practices in the working official document. 2) The 
Community Action Group which consists of Deputy Director of Research and 
Development Administration. Head of Director Correspondence worker Those 
involved in the operation of the office director. 3) the trial work that administration 
and documentation of Research and Development Institute.4) Review of operations 
from operating activities by the local authorities. The results were studying The best 
practices of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,Bangkok make The 
better understanding,And robe The exchange of learning experiences. The 
preparation of Community Action Research and Development Institute. Rajamangala 
University of Technology Lanna Trial practicality has been sent using an electronic 
device. In a review of the practice found operation time can be reduced. from the 
original documents for the first time about 40 per cent. To send the electronic value 
(E-office) takes 50 percent reduction for paper saving up to 50 percent. 

Keywords : Correspondence, E-office 
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การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     
ดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

Evaluation of the developing expertise project in the area of science and 
technology in Faculty of Science and Agricultural Technology 

ภาวิณี คํามวง1* วรัญญา กันทะ2 และอุมาพร เจริญธนากุล3  
 

1,3เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author Email : rd_august@hotmail.com 

.................................................................................... ..................................................................... 

บทสรุป 

 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรในสาขา
วิชาชีพตางๆ วิธีการประเมินทําโดยการใชแบบสอบถามโดยขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเปน 2 
ประเภท คือ ผลจากทัศนคติของกลุมตัวอยางผูเคยเขารวมโครงการ และการประเมินโครงการ
โดยใชรูปแบบ CIPP model พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนบุคลกรสายผูสอนหรืออาจารย
สาขาวิทยาศาสตร ที่มีประสบการณดานการสอนระหวาง 3 - 5 ป มีอายุชวง 35-40 ป รองลงมา
คืออาจารยสาขาสัตวศาสตรและประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา
ทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงอยูในระดับมาก ในดานสถานประกอบการและวิทยากรในสถาน
ประกอบการ สามารถถายทอดความรูใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติที่
ดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.38 (SD=0.79) และเนื้อหาของการเสริมสรางประสบการณใน
สถานประกอบการสอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนาเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน และ
งานวิจัย คาเฉลี่ย 4.07 (SD=0.81) สําหรับขอเสนอแนะโครงการในการปรับปรุงการดําเนินงาน
คือดานการอํานวยความสะดวก ความเหมาะสมของคาใชจาย การประชาสัมพันธโครงการ 
ชวงเวลา และระยะเวลาที่จัดโครงการ ทั้งนี้ในภาพรวมทัศนคติตอโครงการในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2557 อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.95 (SD=0.80) แสดงถึงแนวโนมการตอบรับ
ของตัวอยางที่มีความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
และงานวิจัยเพ่ิมขึ้นการประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ ดานสภาวะแวดลอม 
ปจจัยนําเขา กระบวนการบริหารโครงการ และการประเมินผลผลิต พบวาปจจัยนําเขาชวงเวลา
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การใชงบประมาณ และชวงเวลาการเรียนการสอน ไมสอดคลองกัน ทําใหผูรวมโครงการประสบ
ปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ และจากการประเมินสภาวะแวดลอม
ของโครงการ พบวายังขาดการวิเคราะหประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายของ
โครงการ ดังนั้น การมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน และลักษณะ
ความเชี่ยวชาญของอาจารยในอนาคต มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

คําสําคัญ : วิจัยประเมินผลโครงการ การพัฒนาบุคลากร  โครงการสรางความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  CIPP model 

 

Summary 
 The evaluation of the developing expertise in the area of science and 

technology had the purposes to develop staff expertise in various fields. The 

questionnaires were used to evaluate this project. There were 2 parts of data 

analysis which were the attitudes of the respondents who were participated in 

this project and the CIPP model. It was found that most participants in this 

project were science lecturers who had teaching experience between 3-5 years 

and age between 35-40 years, following by lectures in animal science and 

fisheries, and agro-industry, respectively. The attitudes towards this project 

showed that the establishment and lecturer at the establishment had the ability 

to transfer their knowledge to the participants leading to better understanding, 

good practicing skill. This issue had the highest average score 4.38 (SD.=0.79). The 

average score of the contents to enhance the experience in the workplace, in 

accordance with the requirements to develop teaching course and research was 

4.07 (SD.=0.81). The suggestions to improve this project were facilitation, the 

appropriate fund, project announcements and project schedule. Overall, the 

attitude towards this project during the fiscal year 2010 - 2014 was very good 

with the average score 3.95 (SD.=0.80). The result showed the response of 

lecturers to enhance the academic strength leading to develop their teaching 

course and doing research. Factors affecting project achievement were examined 

by using CIPP model (context, input, process and product evaluation). The input 

evaluation showed that the budget spending and opening semester were 
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inconsistent which had an impact on the goal of this project. The context 

evaluation showed that problem analysis and appropriateness for purpose are 

required in this project. Therefore, staff collaboration in analyzing and conducting 

project including their expertise are related with the outcome of the project. 

Keyword : Evaluation developing expertise of the project in the area 

 

บทนํา 
การทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาในปจจุบัน จะตองปรับการทํางานและวิธีการ

ทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยขึ้น  การนํามาสิ่งตางๆเหลานั้นมาประยุกตใชในการถายทอด
องคความรูใหแกนักศึกษา รวมถึงการสั่งสมความเชี่ยวชาญวิชาชีพนั้นเปนหนึ่งแนวคิดในการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของการพัฒนาบุคลากร (สุรพล เศรษฐบุตร, 2555)  นอกจากนี้ การให
ความสนใจ ติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่สิ่งอ่ืนๆเกี่ยวของ การเสริมสราง
ความรูในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆในสาขาอาชีพของตน จะสงผลใหสามารถนําความรู 
วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ นั้นมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน การสอนนักศึกษาและยังเปนการ
พัฒนาตนเองใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ท้ังในเชิงลึกและเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง (บุษยมาศ แสงเงิน, 2554) 

 การพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพอาจารย เปนปจจัยหนึ่งที่
สงเสริมศักยภาพของแตละบุคคล โดยควรปรับวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองตามวิธีการ
เรียนรูที่แตกตางกัน ดังแนวคิดเรื่องการเรียนรูที่แตกตางกัน ตามทฤษฎีของ Dr.David Kolb 

(อางใน : สถาบันการพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2553) 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดเล็งเห็นประโยชนของการสงเสริมให
อาจารยและบุคลากร ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพจึงไดสนับสนุนโดยการทํา “โครงการพัฒนา
บุคลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ” ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหอาจารยเขาไปศึกษา
และเขารวมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ (รูปแบบการฝงตัวในสถานประกอบการ) ใน
หนวยงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงองคกรในโครงการพระราชดําริตางๆ 
ในพ้ืนที่ตางๆ ที่เปนแหลงความรูที่จะชวยสรางเสริมประสบการณและเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับ
อาจารย เพ่ือใหอาจารยไดนําองคความรู ความเชี่ยวชาญใหมๆ ไปพัฒนาตอยอดสูการเรียนการ
สอน การวิจัย ถายทอดประสบการณและองคความรูทางวิชาชีพสูนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ตลอดจนการบริการวิชาการใหกับเกษตรกร ตามทฤษฏีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการ
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การพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร 

Implementation of a prototype for supporting collaboration and report 
submission using Google Calendar 

สุพิชฌาย ถาวรลิมปะพงศ1* และขวัญชัย  เอ้ือวิริยานุกูล2 

1นักวิชาการคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
2อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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บทสรุป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและ
การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร  (Google 

Calendar) โดยมีเครื่องมือเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่ใหบริการปฏิทินและจดนัด
หมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) ของกูเกิล (Google) ผลจาการวิจัยพบวารอยละ 
72 นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานรวมกันของบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัดไดเปนอยางด ี

คําสําคัญ : กูเกิล คาเลนดาร  
 

Summary 

This research aims to develop a prototype system to support 

collaboration and reporting performance results using the Google Calendar by a 

web applications to the calendar service appointments Google Calendar by 

Google and results from the study showed that 72 percent applied to the 

improvement and development of personnel to work together. Provide effective 

and consistent with the workload and agencies as well. 

Keyword : Google Calendar   
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การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอการจัดการความรูในองคกร 
 กรณีศึกษา สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
Adoption of Information Technology and Communication towards 

Knowledge Management in Organization, Case of Internal Audit Division, 
Rajamangala University of Technology Lanna 

 
ออมทรัพย อินกองงาม1* และเอกชัย ตะบุญธง2 

1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author Email : Aomsap12@gmail.com 
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บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูในองคกรโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการจัดการความรูในองคกร สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยกลุมประชากรตัวอยาง 
ประกอบดวยบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
คือแบบจดบันทึกและแบบสอบถามซึ่งมีการเก็บขอมูลโดยการใชการสังเกตุและแบบสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ 
 ผลการวิจัยพบวา สํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งไดรับการสนับสนุนความรวมมือกับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดประยุกตใชกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกับกระบวนการจัดการความรู  (Knowledge 
Management Process: KMP) ทั้ง 7 ประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหา
ความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรู และ การเรียนรู มาใชในการสกัดความรูจากบุคลากรภายใน
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญและอํานวยความสะดวกใหการจัดการความรูในองคกรสําเร็จผล รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ชวยลดอุปสรรคดานระยะทาง และมีระบบการทํางานเปนกลุม รวมทั้งชวยในการ
จัดเก็บ ดูแล ปรับปรุงสารสนเทศและความรูตางๆ อยางเปนระบบ 

คําสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,การจัดการความรู,สํานักงานตรวจสอบภายใน 
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2 
 

Summary  
Objective of this study was to explore knowledge management process 

by using information technology and communication for managing knowledge in 
Division of Internal Audit Rajamangala University of Technology Lanna. Sample 
size was 6 staffs of Internal Audit Division. Note and questionnaire were 
conducted as tools for collecting data by observation and depth interview.   

Results indicated that Internal Audit Division which was support by Office 
of Academic Resource And Information Technology Rajamangala University of 
Technology Lanna, has adopted Information Technology and Communication 
into all knowledge management processes which complied of Knowledge 
Identification, Knowledge Creation and Acquisition, Knowledge Organizing, 
Knowledge Codification, Knowledge Access, Knowledge Sharing, and Learning for 
defining knowledge from each individual in order to contribute knowledge 
organization. Therefore, information technology and communication could be 
considered as importance tools for quick and efficiency knowledge management. 
In addition, it enable to reduce distance problem, enable to build team work 
system, information storing, and maintaining information technology system.  

Keywords : Information Technology, Knowledge Management, Internal Audit 
Division 

 

บทนํา 
ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชการจัดการความรูกับ

การบริหารองคกร ทั้งนี้หากองคกรใดมีความสามารถในการจัดการความรูที่คนในองคกรมีอยู 
ผานการสราง จัดเก็บ เผยแพร และใชความรู โดยเฉพาะความรูของผูปฏิบัติงาน เชน เทคนิคหรือ
เคล็ดลับการทํางานใหประสบความสําเร็จ (Know-how) หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best 
practice) ถือเปนสินทรัพยที่มีคายิ่ง หากมีการถายทอดแบงปนใหคนอ่ืน ๆ ก็จะสงผลใหการ
ทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ 
สงผลใหองคกรแขงขันไดในที่สุด ซึ่งความสําเร็จในการจัดการความรูเกี่ยวของกับปจจัยหลาย
ประการดวยกัน ปจจัยที่เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนใหการจัดการ
ความรูในองคกรใหมีความสะดวกรวดเร็ว งาย และมอง เห็นไดอยางเปนรูปธรรมก็คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้นเอง  
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การประเม ินปญหาในการขอก ําหนดตําแหนงทางว ิชาการ  
ของคณะว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

The Assessment of Candidates’ Problem for Academic Position 
Appointment Request in Faculty of Science and Agricultural Technology, 

Rajamangala University of technology Lanna 
 

อ ุมาพร เจริญธนาก ุล1* ภาว ิณ ีค ํามวง2 วรัญญา ก ันทะ3 และสุรพล  ใจวงศษา4 

1,2เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
3นักว ิชาการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

4อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
*Corresponding Author Email : kae07.t@gmail.com 

......................................................................................................................................... 
บทสรุป 

งานว ิจัย เรื ่อ งการประเมินปญหาในการ ขอกําหนดตําแหนงทางว ิชาการ ของคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาวิเคราะหปญหา ความพรอมและความตองการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีการเกษตร โดยม ีการศ ึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาล ัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จำนวน 50 คน โดยใชการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยหลายครั้ง
พรอมผูเชี่ยวชาญดานกฏระเบียบในการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของ
กลุมตัวอยาง แลวนำขอมูลปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และความ
ตองการในการสนับสนุนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวาอาจารยที่ยัง
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ มีปญหาและอุปสรรค ดานความรู ความเขาใจในระเบียบและกฎเกณฑของ
การยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ รองลงมาคือดานการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เนื่องจากไมมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบในการเขียนเอกสารประกอบการสอน  สวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการแลว มีปญหาและอุปสรรค ดานภาระงานสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ มากทําใหขาดความตอเนื่อง
เรื่องของเวลาในการทําวิจัยและผลงานวิชาการประเภทอ่ืน 

ค ําส ําค ัญ  กา รประ เ มิ นป ญหา  การขอก ําหนดต ําแหนงทางว ิชาการ   
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SUMMARY 
The purpose of this research is to analyze the problems, the readiness and 

the need for the academic position appointment among the staff in the Faculty of 
Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna. The 
target size is 50 persons, composing of the government officials and the university 
staffs.  The interview and many group meetings with professionals in academic position 
appointment were employed to exchange the knowledge and experience among the 
participants.  The information from these activities was later extracted for the problem 
and the need for higher academic position appointment. The results found that, the 
main problem among the staff without academic position appointment were the 
understanding in rules and regulations for acidic position appointment request and 
the preparation for teaching publications because there was no clear guideline for 
the format and materials given to them.  For the staffs with academic position 
appointment, they found that the current duty and extra curriculum activities 
consumed most of their times disrupting their time for research, publication and 
others academic outputs.  

Keyword : The Assessment of Candidates’ Problem, Academic Position Appointment 
Request 
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แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย 
Guidelines for Integrating Academic Service to Research 

หนึ่งฤทัย แสงใส1*   ปรัชญา นามวงศ2  และไพโรจน วรพจนพรชัย3 

1นักบริหารการถายทอดองคความรู สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

2อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
3อาจารย คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author E-mail : nuengrutai_s@hotmail.com, 
nuengrutai@mutl.ac.th โทรศัพท 089 4299 275 

.......................................................................................................................... ............................... 
บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสรางแนวทางการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 
ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การกําหนดกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนจากทุกพ้ืนที่และทุกคณะ
เพ่ือสรางกลุมบริหารงานบริการวิชาการในการสรางแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิ จั ย  จากนั้ นศึกษาคู มือการใหบริ การวิ ชาการแกสั งคมและแนวปฏิบัติที่ ดีของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพื่อสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมบริหารงานบริการวิชาการ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
1. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการวิจัยหรือศาสตรการวิจัยระบุในแผนการสอน   
2. นําองคความรูที่ไดจาก การบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับรายวิชาที่มีเนื้อหา

สอดคลอง และการบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการวิชาการฝกปฏิบัติ
ใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรูนั้นไดดวยตนเอง  

3. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอดในงานบริการวิชาการ โดยงานวิจัยและบริการ
วิชาการมาจากความตองการของชุมชนในทองถิ่น 

4. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลในการเก็บผลงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใหบุคลากร
เปนผูกรอกขอมูล เพ่ือสามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
เชื่อมโยงฐานขอมูลกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5.  ควรจะมีการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานบริการวิชาการ การวิจัย และการ
เรียนการสอน เพ่ือใหเกิดการพัฒนากับอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมและชุมชน 
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คําสําคัญ : บูรณาการ การบริการวิชาการ การวิจัย 
 

Summary  
The research aimed to study and conduct guidelines for practically 

integrating academic services and research. The sample was 42 staff at 
Rajamangala University of Technology Lanna. The instrument for collecting data 
was a questionnaire. The research procedures comprised of selecting the sample 
from RMUTL staff for being a representative of each campus and faculty, in order 
to create an academic service administration unit. Afterwards, manuals and 
guidelines of other universities for academic services were reviewed for 
conducting the questionnaire, which was used to collect data from the academic 
service administration unit. 

The findings of this research were as follows: 
1. The research procedures and methodology should be indicated in 

lesson plans. 
2. The knowledge obtained by academic services should be integrated 

into course content and students should be trained to transfer the knowledge 
themselves.  

3. Research results could be implemented for further academic services 
which serve the community’s needs.  

4. There should be a database for collecting research and academic 
services, which was recorded by staff, in order to use as a reference for earning 
an academic title, as well as for an annual performance evaluation.  

5. Academic services, research, and teaching should be integrated to 
enhance the academic development of the teaching staff, students, and 
university in order to serve the community. 

 
Keyword : Integrating, Academic Service, Research 
 
 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

136

CoP 5 การบริหารจัดการ 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

The study of the personnel satisfaction towards the welfare personnel 
of Rajamangala University of Technology Lanna 

ณิชาพร  ธรรมสอน1* มาลาริน  ประจําดี2 และอมรทัติ   ขันแกว3 

                                      1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
                                      2เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

                          3เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

                         *Corresponding Author Email : nk_bn@windowslive.com โทร 086-1956847 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทสรุป 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัด

สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ 2) ใหทราบถึงปญหาและแนวทางการ
พัฒนา ดานการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เครื่องมือในการจัดการ
ความรู ไดแก 1) จัดกลุมอภิปรายโดยสรางชุมนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง ผูปฏิบัติงาน
จํานวน 3 คน 2) ปรึกษากลุม เพ่ือจัดทําเครื่องมือแบบสอบถามใหครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย  3) ประเมินผลการดําเนินงาน จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยจําแนกตามกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา จํานวน 400  คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.95  โดยพบวาความพึงพอใจของบุคลากรอยูใน
ระดับปานกลางเปนสวนมาก ซึ่งสามารถนําไปเปนขอพิจารณาในการบริหารจัดการดานสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และสามารถบงชี้ถึงการเขาถึงสวัสดิการของบุคลากรในแตละประเภท  

คําสําคัญ :  ความพึงพอใจ  สวัสดิการ  บุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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Abstract 
The research aims to 1) determine the level of satisfaction of the personnel 

on the welfare of Rajamangala University of Technology Lanna and 2) to understand 

problems and develop. The welfare of Rajamangala University of Technology Lanna. 

Knowledge management tools include 1) held discussion groups by creating a 

community of practice include director. Operator of three people, two) Consultative 

Group to prepare a comprehensive query tool on campus welfare 3) evaluation of 

operations. Personnel from the university classified by samples used in the research. 

The selection of samples from Rajamangala University of Technology Lanna staff of 

400 people used a questionnaire to collect data. The estimated five-level scale with 

the reliability of 0.95 by the satisfaction of personnel is the most moderate. Which 

can lead to welfare considerations in the management of the university. And can 

indicate to the welfare of the personnel in each category. 

Keywords :   Contentmen, Welfare, personnel, Rajamangala University of Technology 

Lanna 

บทนํา 
บุคลากรถือเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  การให

ผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนประจําแกบุคลากรขององคกรอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือ  การ
จัดสวัสดิการถือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
จะเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา”  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาไดรับสวัสดิการเพียงพอหรือไม หรือมี
คุณภาพดานสวัสดิการเปนที่ตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด เพ่ือเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม และนําขอมูลเสนอผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดรับทราบและนําขอมูลประกอบการบริหารจัดการสวัสดิการใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Invetigation and satisfaction of nursing instructors toward motivating system 
and mechanisms to an academic position at Rajamangala University of 

Technology Lanna 
 

กฤตติยา  สุรสิทธิ์1*  จีรวรรณ  จิอู2  ปรางทิพย ธรรมปญญา3 และพานิช  อินตะ4 

1,2,3บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4รองศาสตราจารย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : pinkky_poko@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไก
การสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 
เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานทางวิชาการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพตามสัดสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประชากรที่ศึกษาคือ ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล, สวนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการแนวทางปรับปรุงแกไข และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการ
สรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก   (x̄ 3.72, S.D 0.96) โดยพบวา ไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจสูงสุด (x̄ 3.99, S.D 0.81) และ   การไดรับการจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร 
เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุด (x̄3.41, S.D 1.03) 

ทั้งนี้หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทาง
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วิชาการใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางสม่ําเสมอ, ควรมีการรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานในการจัดสรรหาทุนภายในและภายนอกเพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ, ควรมีการรวมมือกันในการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง และจัดหาผูเชี่ยวชาญใหความ
ชวยเหลือในกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการใหแกนักวิชาการนองใหม, นอกจากนี้หนวยงาน
ที่รับผิดชอบควรจัดหา  การสรางเสริมแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ เชน 
ใหเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และควรมีการจัดทําแผนแมบทใน
เรื่องการหาแนวทางการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

คําสําคัญ  ความพึงพอใจ  อาจารย  แรงจูงใจ  ตําแหนงทางวิชาการ 

Abstract  
  This study aims to determine the level of satisfaction of the teachers 

towards the system and strategies for building motivation in pursuing academic 

positions. The study also aims to identify barriers in achieving academic positions 

and how to develop the system in order to encourage the teachers to pursue 

academic positions. This study is expected lead to achievement in research staff 

and to meet the criteria of quality assurance defined by the Higher Education 

Commission. The population was 274 government university teachers in 

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL). Questionnaires were used 

as a data collection tool and the questionnaire comprises of 3 parts, part one is 

personal information, part two is barriers in pursuing academic positions and 

solutions and part 3 is satisfaction in the system and strategies for building 

motivation in pursuing academic positions. 

 The results showed that the overall satisfaction of the teachers towards 

the system and strategies for building motivation in pursuing academic positions 

was high (x̄ 3.72, SD 0.96). It was found that trainings organized to transfer 

knowledge about professional development and academic research to meet 

quality standards specified by OCSC has the highest level of satisfaction (x ̄ 3.99, 

SD 0.81). However, supplies of internal and external research fund to support the 

production of academic work has the lowest level of satisfaction (x ̄3.41, SD 1.03). 
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Therefore, trainings on professional development and academic research should 

be consistently organized for the RMUTL teachers. There should also be 

academic collaborations between sectors to allocate funds to support the 

production of internal and external academic research. Mentor system among 

the researchers should be introduced to provide expert assistance for the young 

researchers. Moreover, responsible sectors must strengthen motivation and 

provide incentives to increase productivity of research work and publications 

such as rewarding money when academic position is achieved and should 

establish a model scheme on the strategies to achieving academic positions. 

Keywords : Satisfaction,  Teacher,  Motivation and Academic Positions.  

 

1. บทนํา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีนโยบายในการสงเสริมใหคณาจารยสราง
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณ เพ่ือนําไป
ถายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตลอดจนเปนการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยถายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย 
หรือบทความประเภทตาง ๆ เพ่ือขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ    การขอตําแหนงทางวิชาการ 
ถือเปนภาระหนาที่หนึ่งที่คณาจารยใหความสําคัญ เนื่องจากเปนการสะทอนถึงความตื่นตัวทาง
วิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู และวิทยาการใหม ๆ เพ่ือนําไปประยุกตใช
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอวิชาชีพ และการพัฒนาองคกร ใหมีศักยภาพในการ
แขงขันทางดานวิชาการ ปจจุบันมีจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาดังแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 (ที่มา : http://personal.rmutl.ac.th/2013-02-26-07-09-
55.html) 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

The potential development of administrative support staff  
in Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna 

ณัฏฐนันท ศรีวรพจน1*  ปติพงษ คําแกว2  มัทนา จุลเสวก3 และนทีชัย ผัสดี4  

1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
2นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4ผูชวยศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author Email : Nattanan@rmutl.ac.th 
.......................................................................................................................... ............................... 
บทสรุป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ศึกษาความตองการและความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และจัดทํามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีกระบวนการจัดการความรู คือ การจับกลุม
อภิปราย ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และเจาหนาที่ฝายงานดานบริหาร 
รวมกันระบุปญหา และจัดการองคความรูใหไดมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายสนับสนุน
บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ปฏิบัติราชการอยูที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง 6 จังหวัด จํานวน 38 คน และผูบริหาร จํานวน    
13 คน ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร มีความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพ
ระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และดานการ
วางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและการคิดอย างเปนระบบ จากการ
ประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม และมาตรฐานการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนบริหารตามวิชาชีพ เห็นวาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพในระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดานการศึกษาดูงาน ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/สถานประกอบการ 
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คําสําคัญ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร 
 
Summary  
 The aim was to study the development and its problems on supporting 
staff competence in order to seek for the necessity in the staff competency 
improvement based on a career part as well as to organize a standard of 
administrative support staff in Faculty of Engineering Rajamangala University of 
Technology Lanna. Knowledge Management on the group discussed between 
dean, associate-dean, assistant-dean and staff were identify the problems and 
knowledge exchange to best practices in the development of administrative 
support staff. The research population consisted of 13 operating staffs who had 
been working in Rajamangala University of Technology Lanna and 13 executive 
staffs. The findings revealed that administrative support staff have necessity of 
the competency development on 3 aspects i.e. knowledge, understanding, and 
skills for job performance, ideas for methods of effective working steps and 
development and planning on work analysis, abilities in correcting problems and 
analytical thinking from training and seminar, job familiarization and job 
orientation. The standard of the supporting staff development based on career 
parts according to the manager that the competency development was 
imperative and they also prioritized the necessary aspects as training and 
seminar, job orientation, job familiarization, adjusting to a higher position and 
knowledge exchanging among colleagues. 

Keyword : potential development, administrative support staff 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มียุทธศาสตร
การพัฒนาที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่งมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ 
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การจัดการความรูการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
Knowledge Management for An Evaluation of the Bachelor of Engineering 

Program in the Department of Logistics Engineer  
Faculty of Engineer, Rajamangala University of Technology Lanna 
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2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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บทสรุป  

การจัดการความรูเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชกระบวนการจัดการความรูเพ่ือประเมิน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในดานองคประกอบของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 
และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามและการจัดชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การจัดการความรู ไดแก การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก อาจารยผูสอน 
จํานวน 4 คน นักศึกษา จํานวน 26 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามใชการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
ดําเนินงานพบวา 1) การประเมินองคประกอบของหลักสูตร ในดานโครงสรางของหลักสูตร ทั้ง
อาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม สวนวัตถุประสงคของหลักสูตร
และเนื้อหาสาระนั้น ทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม และ
สอดคลองกันในระดับมาก 2) การประเมินการนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนเห็นวา รายวิชาที่
รับผิดชอบมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก สําหรับนักศึกษาเห็นวาทุกรายวิชา
ที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 3) การ
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งอาจารยผูสอน และนักศึกษา เห็นวาบัณฑิตมีลักษณะความ
เปนผูนํา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การประเมินและการแกไขปญหา รวมถึงดานอ่ืน ๆ 
อยูในระดับมากเปนสวนใหญ 
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คําสําคัญ : การประเมิน  หลักสูตร  วิศวกรรมโลจิสติกส 

 
Summary 
 The purpose of this study was to apply knowledge management methods 
to evaluate the Bachelor’s Degree of Engineering Program in Logistics Engineering, 
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna in curriculum 
elements, implementation and curriculum outcomes by using questionnaires and 
community of practice for methodologies. This community of practice, namely 4 
instructors, 26 students and 2 expertises. The data of this study was analyzed 
through frequency, percentages, means and standard deviations. The findings 
were as follows 1) The evaluation of curriculum elements in structure of 
curriculum, all sample agreed that curriculum elements are appropriated. 2) The 
evaluation of curriculum implementation, instructor indicated the instructional 
process was in high level. Students also agreed that all subjects in the Logistics 
Engineering Department were in high level. 3) The study showed that the 
expected graduates should have the following characteristics: leadership, 
teaching management, research, evaluation and problem – solving and others, in 
high level.       

 
Keywords : Evaluation, Curriculum, Logistics Engineering 
 
บทนํา  

ประเทศไทยในปจจุบันตองเผชิญกับภาวะการแขงขันจากทั้งตลาดภายใน และภายนอก
ประเทศอันเปนผลมาจากการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงความตองการของลูกคา
ที่มากขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบกับปญหาการขาด
ประสิทธิภาพของระบบการดําเนินงานในสวนตาง ๆ ทําใหการจัดสงสินคาและบริการไปถึงมือ
ลูกคาเปนไปอยางลาชา และไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ ดังนั้น
เพ่ือรับมือกับปญหาดังกลาว ธุรกิจในประเทศไทยจึงตองการแนวทางใหม ในการบริหารงาน
เพ่ือใหสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรที่เปนองคประกอบทางการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว ทันตอ
การใชงาน รวมทั้งสามารถกระจายสินคาไปถึงมือลูกคาใหไดมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจนั้น
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การจัดการความรูเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดระบบสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา กรณีศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
Knowledge Management for A Framework of Student Information System :  

A Case study  Department of Civil Engineering  
Faculty of Engineer Rajamangala University of Technology Lanna 

วราพร  สมมิตร1*  ณัฎฐพัชร  วงศคําอาย2  พัชราพร  ผดุงพันธ3  และเบญจพงษ  พรนิมิตร4 

1,2,3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
4 อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author  Email : aui_hompom@hotmail.com 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทสรุป 
งานนําเสนอนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเครื่องมือการจัดการความรูในการพัฒนากรอบ

แนวคิดระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยเครื่องมือในการจัดการความรูไดแกการจัดตั้งชุมชน
นักปฏิบัติประกอบดวย อาจารย จํานวน 3 คน เจาหนาที่ จํานวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จํานวน 4 คน ผลของการจัดการองคความรูทําใหไดระบบสารสนเทศสําหรับเปน
ฐานขอมูลของนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในรูปแบบกรอบแนวคิดในการ
นําไมโครซอฟทแอกแซส มาประยุกตใชในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของนักศึกษา  

คําสําคัญ  ฐานขอมูล ไมโครซอฟทแอกเซส 
 

Summary 
This paper presents how to apply knowledge management technique to 

create a framework of student information system at Department of Civil Engineering 
Faculty Engineer Rajamangala University of Technology Lanna. The knowledge 
management tool is community of practice (Cop) that includes 3 lecturers, 2 staffs 
and 4 civil engineering students, Results of paper shows a framework of student 
information system by using the Microsoft Access as trial system. 

Keywords:   Database, Microsoft Access 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Key Success Factors on Supporting Staff Performance In Rajamangala 
University of Technology Lanna Chiang Mai. 

สุริยะ พิจารณ1* และจิราภรณ แสงคํามา2  
 

1 นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

*Corresponding Author Email : dee_rain@hotmail.com 
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บทสรุป 
 บทความวิจัยนําเสนอการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยศึกษาถึงสภาพทั่วไปของ
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการจัดกลุม
อภิปรายเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และศึกษาจากจํานวนกลุมตัวอยางที่สํารวจจํานวน 
78 คน รวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ จํานวน รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบวา สําหรับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75 มีอายุเฉลี่ย 35 สถานภาพสวนใหญแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 
58 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 ประเภทบุคลากรพบวาสวนใหญ
เปนลูกจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ 70 มีอายุเฉลี่ยการทํางาน 5 ป และมีรายไดตอเดือน 15,000 
- 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 41 จากการทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธพบวาปจจัยทุก
ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการทํางาน ดานหัวหนางาน ดานเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และปจจัยภายนอกแตเมื่อวิเคราะหและสรุปแบบสอบถามพบวา ปจจัยในดาน
ความกาวหนาและและปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ ความสําเร็จของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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Summary 
 This article presents the study of factors affecting the achievement of 

staffs’ operation in Rajamangala University Lanna. The research aims to study the 
general information and the factors that impact to the achievement by organizing 
group discussions to identify the factors that affect success and collected via 
questionnaires from 78 samples . The data was then analyzed by using percentage, 
mean, and standard deviation.The results revealed that most were women 
(75.18%), average age at 35.18 years old, marriage status (58.45%), bachelor 
degree (68.33%), worked as temporary staff (70.34%), average service year at 5.3 
years and average income between 15,000 to 20,000 baht (41.29%). From 
hypothesis testing, the relation between factors and achievement level showed 
that only factors of successful in work and facilities affecting the achievement of 
staffs’ operation. 

 
Keywords : Performance achievement Rajamangala University Lanna 
 
บทนํา 

ในการทํางานและบริหารงานมีปจจัยที่สําคัญที่สงผลในการทํางานใหสําเร็จ คือ ความพึง
พอใจในการทํางานทั้งนี้เพราะเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบุคคล
ทํางานดวยความกระตือรือรนและดวยความสมัครใจอันจะมีผลทําใหองคบรรลุเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพในที่สุด บุคคลในองคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ําเปนผลมาจาก
ความพึงพอใจในการทํางานของแตละคน ซึ่งสามารถตรวจวัดไดจาก คุณภาพผลผลิตปริมาณงาน
และบรรยากาศในการทํางาน องคกรใดก็ตามที่บุคลากรมีความพึงพอใจนอย องคกรนั้นจะมีแต
ปญหาเกิดขึ้นอยูตลอกเวลาพัฒนางานไมได ในทางตรงขาม องคกรใดที่มีบุคลากรมีความพึงพอใจ
สูง องคกรนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงในงานวิจัยนี้ จึงมุงที่จะศึกษาและวิจัย ปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ในปจจุบัน ซึ่งสามารถจะนําไปปรับปรุงละเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งจะเปนแนวทางเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมตอไป ผูบริหารเขาใจธรรมชาติของมนุษยมากยิ่งขึ้น ชวยกําหนด
กฎเกณฑในการทํางานใหเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลทั้งองคกร  
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การบูรณาการจัดการความรู้โดยความคิดหลายระบบเพ่ือผลิตผลงานวิจัย 
The Intregrated Knowledge Management for Research Systems Thinking 
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บทสรุป 
 บทความนี้ได้น าเสนอการประยุกต์วิธีการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในงานวิจัย 
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ได้แก่ การคิดแบบหลายระบบ 
และการใช้ระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย ผลการจัดการความรู้พบว่ามหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมคุณภาพและจ านวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวนร้อยละ 100  
 
ค าส าคัญ การจัดการความรู้ งานวิจัย บทความวิชาการ 
 
 
Summary 
 This paper presents how to apply knowleadge management techiques to promote a 
good practice in research management at Rajamanga University of Technology Lanna. 
Methodologies are using systems thinking and mentoring system. The results show that this 
university can promote both quanlity and quanlitity publications at 100 percentages.  
 
Keywords: Knowleadge Management, Research, Publication 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD (Support for Human Resource Development)  
เพื่อการสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Development of Support for Human Resource Development Program 
(SPHRD) to support Human Resource Development,  

Rajamangala University of Technology Lanna : RMUTL 

นิรมล  ประเสริฐพงศกุล1* 
1บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

*Corresponding Author  Email : Niramol1405@gmail.com 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD (Support for Human Resource 
Development) พัฒนาขึ้นเพ่ือนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการสนับสนุนงานพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยระบบที่พัฒนาขึ้นรวบรวมขอมูลลาศึกษา
ตอทั้งหมดที่เปนมาตรฐานไวในระบบ งายตอการคนหา อีกทั้งรวบรวมเปนไฟลเอกสารที่สําคัญ 
เชนคําสั่ง และสัญญาอนุญาตฯ เปนตน แนบไวใหดาวนโหลดเพ่ือความสะดวกดวย นอกจากนั้น
ระบบยังสามารถรายงานผลออกมาไดตามหัวขอที่เลือกตรงตามความตองการและมีขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน และสะดวกตอการนําไปวิเคราะหวางแผนการบริหารจัดการองคกรตอไป   

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ SPHRD จํานวน 173 ราย จากจํานวนประชากรจํานวน 2,314 
ราย ซึ่งกําหนดสัดสวนพื้นที่ ละ 29 คน ทั้งหมด 6 เขตพ้ืนที่ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการใช
วิจารณญาณ (Judgment Sampling) 

ผลการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ SPHRD โดยใชภาษาVisual Basic .Net และ
ระบบการจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000 และวิเคราะหผลการทดลองดวย
โปรแกรม SPSS ผูวิจัยไดนําระบบดังกลาวไปติดตั้งใชในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
โดยเริ่มจากผูดูแลระบบสวนกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และติดตั้งใหผูใชงานที่
เกี่ยวของตามลําดับ โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชและผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอ
ระบบ SPHRD โดยรวมอยูระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 87 

คําสําคัญ : การพัฒนา ระบบสารสนเทศ SPHRD งานพัฒนาบุคลากร  
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Abstract 
An objective of support for human resource development (SPHRD) is to 

adopt information system to support staffs development of Rajamangala 
University of Technology Lanna. SPHRD was developed for gather information 
about educational leave of staffs which easy to find.  This data base enable user 
to organize, classify and print out important official documents such as order, 
allowance for educational leave documents. In addition, this system also able to 
report specific information accuracy which will be very helpful for organization’s 
planning.  

173 respondents were selected from 2,314 supporting staffs who using 
SPHRD. Judgment Sampling and quota sampling techniques of non-probability 
sampling were adopted in the selection process by collecting 29 questionnaires 
each from 6 campuses. SPSS program was used to analyze data. 

After develop SPHED system by using Visual Basic.Net and Microsoft SQL 
Server 2000 researcher asked respondents to try out developed system since 30 
November 2015.  Result of survey on users satisfaction toward developed system 
indicated that there were 87% of respondents were very satisfied to this system. 

Keyword : Development Support for Human Resource Development Program 
(SPHRD) support Human Resource Development 

 
วิธีการดําเนินงาน 

1.) กระบวนการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบเพ่ือแกไขปญหาระบบสืบคนเกี่ยวและการจัดเก็บขอมูลที่ยังไมสนับสนุนการ
ทํางานของงานพัฒนาบุคลากร (งานลาศึกษาตอ)  แกปญหาความลาชาในการเรียกรายงานผล
ของขอมูล ที่มีความถูกตองครบถวน และการสนับสนุนขอมูลของกลุมงานตอหนวยงานภายนอก 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการออกแบบระบบเพ่ือรองรับการใชงานดังนี้  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
151

CoP 6
การประกันคุณภาพการศึกษา



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

152

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา: กองการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

Development of Internal Education Quality Assurance : The case study of the 
Education Division Rajamangala University of  Technology lanna Chiang Mai 

 
ปิยะพร  ณรงค์ศักดิ์1* และจุลทัศน์  จุลศรีไกวัล2 

 
1,2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
*Corresponding Author E-mail : Lek_piya@windowslive.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการ
ปฎิบัติงานในด้านประกันคุณภาพศึกษา  กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของตัวบ่งชี้กระบวนการ โดยใช้
วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหน่วยงานที่ท าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ได้แก่  งานบริหารทั่วไป งานวิชาการและทะเบียน งานกิจการนักศึกษา  งานวิทยบริการ  งานศิลปะและ
วัฒนธรมและได้รวบรวมข้อมูลโดยทบทวนข้อมูลจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือ
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในมุมมองของกองการศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา ได้แก่ 1) การก าหนดปรัชญา 
ปณิธาน ยังจ ากัดเฉพาะผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น ยังขาดความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 2) 
ไม่มีระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ส่วนมากยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการับทราบแผนกลยุทธ์ 3) ยังไม่มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยแผนการอบรมจากมหาวิทยาลัยอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรอย่างแท้จริง 4) การเชื่อมโยงระหว่างระบบงานกับระยะเวลายังไม่ชัดเจน 5) การติดตามการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มักไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก 6) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 7) ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไม่เหมาะสมกับการ
ท างาน 8) ทัศนคติของบุคลากรมองว่าการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในนั้นเป็นภารงานและไม่ให้ความส าคัญ 9) ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย และน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานควร
สร้างทีมงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจตรงกัน 
10) ขาดความพร้อมทางทรัพยากรด้านงบประมาณ แลเสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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Abstract 
 This research aims to study the problems, comments and suggestions from practical 
work in the field of Quality Assurance Education Division of the Rajamangala University of 
Technology Lanna. To develop guidelines for quality assurance in the indicator process. 
Research using qualitative research. Quality education agency internal audit quality 
education, including general administration. Academic and Registration Student Affairs Job 
Titles Art and Culture and has gathered information by reviewing the relevant literature and 
collecting data from the field by means of structured interviews. 
 Barriers found in various agencies, including the Education Division. 1) defining 
philosophy has limited executive. Or only head of The lack of involvement of staff at all 
levels. 2) There is no system to convey strategic and appropriate metrics. The unclear 
Faculty and staff, most of them do not understand or do not participate in other informed 
strategic planning. 3) No individual staff development plans in a systematic and clear. The 
training plan from the university may not meet the needs of real people. 4) The link 
between the timing system is unclear. 5) Follow-up research to exploit the results often do 
not receive a reply from an outside agency. 6) practitioners still lack knowledge and 
understanding of the preparation of management plans that are consistent with the strategic 
plan of the university. The comprehensive mission of Graduate and Research. 7) an 
indication of the quality of education within some not fit to work. 8) The attitude of the staff 
that use information systems to support data quality assurance within education is a duty 
and not a priority. 9) practitioners still lack a deep understanding of the preparation of good 
practice. Or research, quality assurance, the agency developed. Good practices which may 
take some time to complete the task. To demonstrate the advantages, disadvantages and 
lead to continuous improvement. And the agency should develop team building and 
ongoing collaboration between developers and quality practitioners with understanding. 10) 
Lack of availability of budgetary resources. The Spanish Kurdistan operational. 

Keyword : Development, Internal Education Quality Assurance 
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การจัดการความรูพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Knowledge Management for Development of Education Quality 
Assurance, Faculty of Engineer, Rajamangala University of 

Technology Lanna 
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บทสรุป 
การจัดการความรูนี้เพ่ือนําเครื่องมือการจัดการความรูศึกษาสภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เครื่องมือ
ในการจัดการความรู ไดแก การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูบริหาร และเจาหนาที่ของ
คณ ะ ผลของการจัดการความรูทํ าให ทราบสภาพการประกันคุณ ภาพภายใน คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ 
ดานการมีสวนรวมของบุคลากร และดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  

คําสําคัญ: การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 
 
Summary 

This paper is using knowledge management tool at Faculty of Engineer 
Rajamangala University of Technology Lanna. The knowledge management 
method is community of practic. (CoP)  This CoP includes faculty admins and 
staff.  The result of KM shows 3 enviroment of QA, namely management, staff 
collaboration and assesment. 

Keywords: development, quality assurance. Rajamangala University of 
Technology Lanna 
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การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
A Study of  Guideline to Promote Student Identity :  

Case of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 

ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต1* และดวงจันทร์ ขัดสีทะลี2  

  1บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  

*Corresponding Author Email : tani_fai@hotmail.com โทร (054) 342547 ต่อ 263 
 

 
บทสรุป 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลล้านนาล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน         
อัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  และเพ่ือหาแนวทาง         
การส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง วิธีการศึกษาใช้
แบบส ารวจที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นโดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 220 ราย ใช้สถิติในการวิเคราะห์คือค่าความถี่            
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายผลการประเมินจากค่าเฉลี่ย ( x̄ )  

ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนด้านอัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยที่ 1           
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้า  ปัจจัยย่อยที่  2 เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ปัจจัยย่อยที่  3             
เน้นการพัฒนากระบวนการคิด ปัจจัยย่อยที่ 4 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการศึกษากับสถานการณ์
จริง และปัจจัยย่อยที่ 5 เน้นการฝึกประสบการณ์และการท าโครงงาน เรียงตามล าดับจากมากไป
น้อย ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักด้านการสนับสนุนอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยที่ 1 การส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ปัจจัยย่อยที่ 2 
การส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เป็นที่ยอมรับ ด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่าง มีความสุข ปัจจัยย่อยที่ 3 การส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศการเข้าสู่สังคมอาเซียน 
ปัจจัยย่อยที่ 4 การส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา และปัจจัยย่อยที่ 5 การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ปัจจัยย่อยที่ 2 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองรุ่นใหม่  ปัจจัยย่อยที่ 3 
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กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม ปัจจัยย่อยที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้าน
สุขภาพ อารมณ์ และวุฒิภาวะ และปัจจัยย่อยที่ 5 กิจกรรมที่ส่งเสริมการค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ข้อค้นพบจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  สรุปว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ในประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนด้าน       
อัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักด้านการสนับสนุนอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ และ
ประเด็นหลักด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ์ต้องพัฒนาให้
ครอบคลุมปัจจัยย่อยของแต่ละประเด็นหลักทั้งนี้ต้องก าหนดทั้งผลลัพธ์และเป้าหมายของ        
การพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีเพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ อัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

Summary 

The study of guideline to promote student Identity, case of : Rajamangala 
University of Technology Lanna Lampang was aimed to study the stakeholders 
opinion in managing the education of Rajamangala University of Technology Lanna 
Lampang for finding the way to promote student identity.  The methodology was 
the survey which was consisted of 220 sample; students, instructors, staff and 
graduated students. Frequency, Percent, Mean, Standard Deviation value were 
used as the statistical analysis and interpreted the average value evaluation result. 

It was found that the opinion of educational principle issue in the Hands 
on graduated students identity of Rajamangala University of Technology Lanna 
Lampang graduated students was in maximum, the opinion of the 1st item was 
giving students the opportunity to research, the 2nd item was the student 
centered, the 3rd item was intellectional process development, the 4th item was 
giving students opportunity to study in real situation and the last item was 
emphasizing the experience training and doing the project respectively. The 
opinion of supporting principal issue in Hands on graduated students identity of 
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang was in maximum, the 
opinion of the 1st item was interpersonal skills and responsibility promotion, the 
2nd item was the activity managing promotion for students development in 
accepted maturity and happiness being in society. the 3rd item was the foreign 
languages promotion to Asian society, the 4th item was the cognitive skills 
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approach promotion and the last item was the ethics and moral respectively. The 
opinion of student activities supporting and promotion principle issue in Hands on 
graduated students identity was in maximum, the opinion of the 1st item was 
Thainess and multi-cultured promoting activity, the 2nd item was the democracy, 
right, duties and the new active citizen promoting activity, the 3rd item was the 
harmony and social skills promoting activity, the 4th item was the health 
development, emotion and maturity promoting activity, the last item was the 
altruism promoting activity respectively.  

In addition, they were found from the study of stakeholders opinion to the 
educational managing of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang  
the students identity of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang in 
the educational principle issue in Hands on graduated students identity, the 
supporting principle issue in Hands on graduated students identity and the student 
activities supporting and promotion principle issue in Hands on graduated students 
identity should be covered all items in each issue which was specified the results 
and the target of development in more level till to the most. 

Keywords  Student Identity Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 
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การพัฒนาเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูของนักศึกษาส าหรับชุมชนกลุ่มอนุรักษ ์
และแปรรูปสาคู อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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บทสรุป 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย มีแนวทาง
ให้นักศึกษาจัดท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือการน าเทคโนโลยีที่เกิดจากบูรณาการความรู้ ทั้ง
ทฤษฎีและการปฎิบัติ ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ การ
ด าเนินงานเริ่มด้วยนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าไปส ารวจ
ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรชุมชนอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกระโสม พบว่าชุมชน
ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตในการท าเม็ดสาคูจากผง
แป้งสาคู จากปัญหาจึงสร้างเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูที่ขนาดของเม็ดมีขนาดเท่ากัน อีกทั้งยัง
สะดวกและรวดเร็วต่อการผลิตได้อีกด้วย และส่งมอบให้กับชุมชนเพ่ือน าไปใช้และจะมีการน า
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมาหารือร่วมกันระหว่างสมาชิก เพ่ือได้แนวทางแก้ไข
และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึน้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู  นวัตกรรม  กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู 

 
 
Summary  

The department of Industrial Technology, Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University of Technology, Srivijaya has a policy, urging   
students make the invent an innovation or product of technology which could 
integrate knowledge and practices It can use to develop the community where 
located nearly this University. The proceeding starts from the instructors and 
students of The Industrial Technology Major surveyed about the problem from 
agriculturists at Kasom sago conservation and processing and found the 
community require about technology or innovation to increase the mass product 
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of tapioca pearl from sago powder. From this problem, the major create the 
same standards size of tapioca pearl producing machine, besides the machine is 
fast and convenient to product. The machine is delivered to the community to 
use, then the major discussed with member about problem and obstacle after 
used the machine for solving the problems and for improving the machine work 
better and better.  
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง 
Management Information Systems for Khoachumtong Village Fund. 
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2นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 E-mail : Nednapa-0707@hotmail.com 

3อาจารย์ที่ปรึกษา E-mail : kan.kuakul@gmail.com 
สาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
บทสรุป 
 การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นได้จากการเล่าสู่กันฟัง
แบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ถึงปัญหาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน โดยหลักการมีส่วน
ร่วม ซึ่งได้แก่ กรรมการกองทุนฯ นักศึกษา ผู้น าชุมชน และน าปัญหาดังกล่าวเล่าสู่และปรึกษา
อาจารย์ประจ าวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล  ได้รับการแนะน าให้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือช่วยเหลือชุมชนให้มีการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้พัฒนาได้ยึดหลักการ
พัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ผลที่ได้ คือ การด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งได้แก่การจัดเก็บข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ
เข้าถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกต้อง แม่นย า และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วย
สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจในการบริหารกองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง ให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และม่ันคงยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ  กองทุนหมู่บ้าน การจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศ 
 
Summary 

The preparation of management information system for the village caused 
by the repeated Aesthetic dialogue (Dialogue) to the operation of the fund. In 
principle involved, including the students, community leaders and told to bring 
such issues and consult instructor database management system. Have been 
advised to develop information systems for the management of Community 
funds of Khoachumtong. Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat. To help the 
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community to use innovation and technology to perform more efficiently. The 
developer has developed a system based SDLC (System development Life 
Cycle), the result is the implementation of the fund is to have a system. Which 
include data storage with fast, easy access. Including processing with accurate 
and reliable information. Help plan sponsors The decision to fund the 
Khoachumtong village. That is transparent, accountable and sustainable. 
 
Keywords  Village Fund, Knowledge Management,  information system 
 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

164

CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการ              
  ในสังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
INFORMATION SYSTEM OF BUDDHIST 

ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI  
NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE  

 
อัจฉรา  อ่องไล่ (Atchara  Onglai)1 

ธีรวัฒน์  แก้วสี (Teerawat  Kaewsri)2 
กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tongliemnak)3 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 E-mail : atcharaonglai@gmail.com 
2นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 E-mail : Thrawat1111@hotmail.com 

3อาจารย์ที่ปรึกษา E-mail : kan.kuakul@gmail.com 
สาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
บทสรุป 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน สู่การเรียนรู้จากแหล่ง
ชุมชน ในที่นี้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการท างานของศูนย์ปฏิบัติงาน การคณะสงฆ์นครศรีธรรม
ราช พบว่าฝ่ายงานทะเบียนก าลังประสบกับความล่าช้าในการท างาน เนื่องจากการรวบรวม
เอกสารที่มีจ านวนมาก ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสารด้วยส่งผลให้การจัดท าทะเบียนสรุปผลข้อมูลพระภิกษุ สามเณรประจ าปีล่าช้า   

นักศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะน าจะน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS) 
และกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) รวมถึงสร้างนวัตกรรม “ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ ในสังกัดมหานิกายจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยอาศัยความรู้ที่เรียนใน
สาขาระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ประมวลผลข้อมูลได้แม่นย า ท า
ให้ได้รายงานสรุปผลที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งองค์กรสามารถวางแผนในการด าเนินงานได้อย่าง
เป็นระบบและสามารถประยุกต์หลักการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) กับการพัฒนางาน
อย่างอ่ืนได้อย่างเป็นระบบ  

ผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่ดีระหว่างนักศึกษา องค์กร และอาจารย์ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สู่การพัฒนานวัตกรรม
ระบบสารสนเทศส าหรับงานทะเบียน ส่งผลให้ศูนย์ปฏิบัติงาน การคณะสงฆ์นครศรีธรรมราชมี
การท างานที่เป็นระบบมากขึ้น นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนใน
คร้ังน้ี น าไปปรับใช้กับด าเนินชีวิต การเรียน โดยรู้จักการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน การ
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ปฏิบัติตามแผนงาน การตรวจสอบ และการปรังปรุงแก้ไขและการท างานในอนาคตเพ่ือยกระดับ
คุณภาพภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา 
 
ค าส าคัญ ระบบสารสนเทศ ทะเบียน พระสังฆาธิการ มหานิกาย 
 
Summary   

The event integration of teaching and learning outside the classroom to 
learning from community resources. Now, we have study system process in 
monastic official center Nakhon Si Thammarat and we found that it has delay 
problem in registration work. Because, it has more cumbersome documents to 
made involute and document storage areas too less. As a result, preparation of 
summary data register monks and novices in the year is delay. We fully aware of 
the importance to put knowledge management tools ( KM TOOLS) , knowledge 
management process ( KM Process)  and innovation “INFORMATION SYSTEM OF 
BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI 
THAMMARAT PROVINCE” to improve the registration system efficiently by based on 
the knowledge learned in the field of information systems. It reduces the costs of 
the document and process data accurately then the summary report will reliable. 
And the enterprise can plan in operation, and can be applied systematically the 
principle the implementation of best practices (PDCA) with development of other 
work systematically. The results of activity, the shared learning from the 
implementation of best practice between enterprise, students and teachers. 
Results the new knowledge to develop the innovation “(INFORMATION SYSTEM OF 
BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI 
THAMMARAT PROVINCE), and monastic official center Nakhon Si Thammarat will 
work systematically. Students can take the experience of learning outside the 
classroom adjusted to everyday life and learning. By the known planning before 
operation, implementation, verification, and modified edit and future work to 
improve quality within the organization all the time. 
  
 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

166

CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

นวัตกรรมสร้างขยะ ให้เป็นทอง ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
Creative innovation sustainable community garbage into gold 

 
นายชาญณรงค์ บุตรน ้าเพ็ชร1 

นางสาวจุฑาทิพย์ พระเทพ2 นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง3 
นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล4  

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

............................................................................................................................. ............................ 

 
บทสรุป 
 จากปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ นตามจ้านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกปี ท้าให้ปัญหาเรื่องมลพิษ
และการดูแลสิ่งแวดล้อม กลายเป็นประเด็นหลักท่ีถูกใส่ใจมากเป็นพิเศษ จากประชาคมโลก ดังนั นความต้องการใน
ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบจาก ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นกระแสตื่นตัวใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม สีเขียวต่างๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันกันบนตลาดโลก 
แนวคิดของการบริหารจัดการขยะเหลือทิ งจากผลผลิตทางการเกษตร จึงเข้ามามีส่วน ในการจุดประกาย ความคิด
ในการน้าวัสดุให้สีทางธรรมชาติของประเทศไทยออกสู่สากลโดยใช้  ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เยาวชน นักปฏิบัติ และกระจายความรู้สู่ชุมชน เพ่ือพัฒนามูลค่า
สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ในขั นตอนของการด้าเนินงานจะกระตุ้นแนวคิดในการน้าประสบการณ์และความรู้ด้าน การย้อมสีธรรมชาติ
เพ่ือสร้างสรรค์งานแฟชั่นอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี  ระยะที ่1 องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ (Action Learning) จากการ เป็นพ่ีเลี ยง (Mentoring) ของอาจารย์ ที่ปรึกษา ระยะที่ 2 ลงพื นที่
เพ่ือกระจายความรู้สู่ชุมชน ด้วยการเสวนา (Dialogue) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับชุมชน ณ ชุมชนบ้าน
ห้วยผาก ต้าบลสวนผึ ง อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรีได้ ระยะที่ 3 น้าองค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื นที่ ในชุมชนส่ง
ต่อ รุ่นน้องเพ่ือต่อยอด การค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชนในการน้าขยะ ทางการเกษตร มาสร้าง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถส่งเสริม กิจกรรม การท่องเที่ยวในชุมชน 
นอกเหนือจากการศึกษาเป็นโครงงานทางออกแบบแฟชั่นในรูปแบบของเอกสารแล้วนั น  ยังได้มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ น เช่น การจัดแสดง นิทรรศการ จัดแสดงผลงาน (Fashion show) และมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ www.thaicatwalk.com , www.rmutk.ac.th และ http://www.techhome.rmutk.ac.th 
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Summary 
 The amount of garbage is increasing as population and economic in every year. Causing 
pollution and environmental problems became a major issue that is very special attention from 
the international community. Therefore, the demand of the products that ingredients by natural 
and environmentally friendly can stream active in developing innovative green products with high 
potential to become competitive on the world market. 
 The concept of the waste management from agricultural. It spark The idea of bringing the 
dye color from natural material that will released to the population. Specialization Personnel of 
the Faculty of Home Economics transferring knowledge to the youth. To practice and spread their 
knowledge to the community to develop sustainable value. 
 In the process of implementation will stimulate ideas. In the experience and knowledge of 
natural dyes to create fashion sustainable divided into 3 phases: Phase 1 of knowledge resulting 
from the process of learning by practice (Action Learning) from a mentor (Mentoring) of advisors. 
Phase 2 into space to spread knowledge to the community dialogue (Dialogue) and the exchange 
of ideas in the community at Ban Huay Pak, Suan Phung, Ratchaburi. Phase 3 brings knowledge in 
forwarding to Juniors for the top Research that develop products for the agricultural community. 
Bringing waste to create value added products. And development of products to promote tourism 
activities in the community. 

Apart from the design of a project in the form of documents then. It has been published 
in multiple formats, such as exhibits, Fashion show, and are also posted on the website. 
www.thaicatwalk.com, www.rmutk.ac.th and http://www.techhome.rmutk.ac.th 
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โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี 

The project community innovation to improve economy;  
case study Saraburi 

 
นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์ 
นายคมชาญ  โชติวรอนันต์ 
นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์ 

นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
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บทสรปุ 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
ใช้หลักการบูรณาการโดยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการท างานโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกลุ่มของผู้น านักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยเสนอแนะ ท าให้เกิด โครงการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชน อบต.ดาวเรือง 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงานจริง จากโจทย์จริง
ภายในชุมชน โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่เป็นของตนเอง หรืออาจได้รับโจทย์ที่ต้อง
ท างานโดยการระดมความคิดเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง โดยจากการจัดโครงการดังกล่าว ท าให้ทาง
ชุมชน ได้รับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
ตนเองในด้านการท างานแบบเป็นกลุ่ม โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพ่ือน ามาประยุกต์ใน
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถาปัตยกรรม นวัตกรรมชุมชน ความยั่งยืน  
 
Summary 

The exchange of the knowledge from this research the student get to 
work on the real situation, learn from each other with the guidance from our 
professors. The project community innovation to improve economy; case study 
Saraburi province, gave the researcher the format to develop a system for 
teaching the theory and practice in the real world.  Students get to work in a real 
setting, real environment, and have to solve the real problem.  Each student 
received his or her own project.  Some of the projects require more than one 
students to complete it. The exchange of the knowledge from this research can 
be beneficial for the student in the term of teamwork and listen to another 
people’s ideas and that can lead to a higher quality of works in the future    
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แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

A Good Practice for Equipment Management in College of 
Intregrated Science and Technology Rajamangala University of 

Technology Lanna 
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บทสรุป 

การจัดการความรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวปฏิบัตที่ดีในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมครุภัณฑ์ในส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ        
สห วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยการใช้เทคนิครหัสแท่งสองมิติวิธีการ 
จัดการความรู้ได้แก่ การตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนรู้จากการท างานจริง และการใช้ระบบ 
พ่ีเลี้ยงในการสร้างผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผลการจัดการความรู้ท าให้ลดเวลาในการท างานตรวจ 
สอบครุภัณฑ์ลงประมาณร้อยละ 50 ประหยัดงบประมาณกระดาษในการใช้งาน ร้อยละ 20         
ใช้บุคลากรในการท างานลดลงร้อยละ50 และ บุคลากรผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการท างาน 
ระบบใหม่ร้อยละ 80  
  
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ การควบคุมครุภัณฑ์ รหัสแท่งสองมิติ 
 
Summary  

This knowledge management has objective to apply Quick Respond Code 
(QR Code) to control equipment in the office of director at College of Integrated 
Science and Technology Rajamangala University of Technology Lanna.  
Methodologies are 1) Setting Community of Practice 2) Learning in Action and 3) 
Mentoring System. Results show that this good practice supports the equipment 
controlling system by reducing time, paper budget, and workers at 50 
percentages 20 and 50 percentages, respectively. Moreover, the satisfaction of 
worker has 80 percentages. 
 
Keyword: Knowledge Management, Equipment Management, QR Code 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์เครื่องเขินชุมชนวัวลาย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Using Information Technology for Promoting lacquerware at 
Nuntharam Community Muang City Chiangmai Province 
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บทสรุป 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนผ่านวิชาโครงงานเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์เครื่องเขินของชุมชนนันทาราม อ าเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิธีการจัดการความรู้ได้แก่ จับความรู้ผู้ประกอบการและอาจารย์ผ่าน 
การวิพากษ์ในกลุ่มในชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการปฏิบัติ 
งานทุกครั้งหลังการ ท างานร่วมกันในกลุ่มชุมชนนักนักปฏิบัติ ผลจากการจัดการความรู้ส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาได้แก่ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะ 
การเรียนรู้และ นวัตกรรมด้านการคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การท างานร่วมกัน 
ผู้อื่น ทักษะชีวิต และการท างานได้แก่การปรับตัว ทักษะทางสังคม 
 
ค าส าคัญ โครงงาน การจัดการความรู้ ศตวรรษท่ี 21 
 
Summary 
 This study has objective to apply knowledge by using the project subject 
to promote lacquerware at Nantharam comunity Muang City Chiang Mai Province. 
Knowledge management m ethodologies are capturing knowledge from 
enterprenuer, leturer though group discussion in comunity of practice, learning in 
action and after action reviews every meetings. The results present encouraging 
the 21st century skills of students namely, technology skill, learing and innovation 
skills and life skill. 
 
Keywords: Project, knowledge Management, 21st Century Skills 
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UTK English Camp: Integrating and Sharing  
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บทสรุป 
 โครงการคายภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดดําเนินการโดยมี
คําหลักสองคําเปนแกนในการดําเนินการไดแก การบูรณาการและการแบงปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
1) ใหนักศึกษานําความรูดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 2) พัฒนาทักษะการฟง 
พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและเจตคติของผูเขารวมโครงการ 3) เกิดทักษะในการแกปญหาและการ
ทํางานรวมกัน และ 4) ปลูกฝงจริยธรรมดานจิตอาสาใหกับนักศึกษาผูรวมโครงการ การดําเนิน
โครงการใชเครื่องมือการจัดการความรูประเภทการเรียนรูโดยปฏิบัติโดยบูรณาการกับการดําเนินตาม
วงจรประกันคุณภาพ PDCA ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการและการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหา นักเรียนผูเขารวมโครงการไดแก นักเรียน
โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 120 คน 
เครื่องมือที่ ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบทดสอบความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาผูเขารวมโครงการ ผลการดําเนินงานพบวา  
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1) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีระดับความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวา
กอนการเขารวมโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

2) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในระดับมากท่ีสุดเปน
สวนใหญ 

3) นักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด 
 ผลการดําเนินโครงการแสดงใหเห็นวาการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือใชในการพัฒนา
นักศึกษาของตนดานกระบวนการทํางานและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารดานทักษะทางภาษาอังกฤษได
ตอไป  
 
คําสําคัญ  คายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพการบูรณาการและการแบงปน  
    การเรียนรูโดยปฏิบัติ 
 
Summary 
 The UTK English Camp was conducted under the two concepts: integrating 
and sharing. The purposes of the project were to 1) enhance UTK students to use 
their English language knowledge to teach students in remote areas; 2) develop 
participants’ English language skills; 3) promote UTK students’ problem-solving and 
team working skills, and 4) provide UTK students opportunities to raise their public 
consciousness. The project was administered using the integration of a type of KM 
Tools – Action Learning- and PDCA cycle (Plan – Do –Check-Act). Participants were 
120 lower secondary school students at Ban Tako Lang, SuanPueng District, 
Rachaburi. To collect data, a test was established to examine students’ English 
language understanding and two sets of questionnaires were administered to explore 
participants’ satisfaction towards the overall of the project and UTK students’ 
opinions towards the project management.  
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The findings were shown as follows: 
 1) The students’ English language understanding through the UTK English 
Camp project was significantly higher than before at the 0.01 level. 
 2) The students’ satisfaction towards the UTK English Camp was at the 
highest level.  
 3) The UTK students’ opinions towards the project management was at the 
highest level.  
 As the results shown above, it can be claimed that the UTK English Camp is 
one of the good practices to be a model for other institutions to apply this practice 
in order to develop their students’ working process as well as promote 
studentsstudying in remote areas to increase their English language abilities.  
  
Keywords: UTK English Camp, Integrating and Sharing, Action Learning 


