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ค ำน ำ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
และพัฒนาสังคมฐานความรู้  โดยมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบั นแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ (Learning Organization)  
 เครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการความรู้  จึงได้ก าหนดจัดโครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge 
Management)  ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมตะโกราย 1  ชั้น 3  อาคารส านัก
ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
และเป็นเวทีให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลงานที่ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้เข้า ร่วม
ประกวด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  อีกท้ังยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
 การจัดโครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) 
ในครั้งนี้  ประกอบด้วย  นิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       
การน าเสนอเพ่ือประกวดแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้จากประกาศนโยบายการจัดการความรู้   กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)” เอกสารสรุปบทความ
แนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายการจัดการ
ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน  และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือใช้ประโยชน์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ต่อไป  ในการนี้ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการตัดสินผลงาน  ผู้บริหาร  เจ้าของผลงาน  และบุคลากร  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 
 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 
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การจัดการความรูว้ิธีปฏิบัติที่ดี  
(Good Practice for Knowledge Management) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ก าหนดจัดโครงการ “การจัดการความรู้      
วิธีปฏิบัติที่ดี  (Good Practice for Knowledge Management)”  ในวันที่   28 – 29  มิถุนายน  2559       
ณ ห้องประชุมตะโกราย 1  ชั้น 3  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา นั้น   

บัดนี้  การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอสรุปจ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด     
แนวปฏิบัติที่ดี จ านวน  34  ผลงาน  โดยแยกตามหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) นครราชสีมา   จ านวน 20   ผลงาน 
- คณะบริหารธุรกิจ     2 ผลงาน 
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    10 ผลงาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    2 ผลงาน 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม    2 ผลงาน 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    2 ผลงาน 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    2 ผลงาน 

2) วิทยาเขตสุรินทร์   จ านวน    4   ผลงาน 
- ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์     4 ผลงาน 

3) วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน    2 ผลงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    2 ผลงาน 

4) วิทยาเขตสกลนคร จ านวน    8 ผลงาน 
- ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร    2 ผลงาน 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    1 ผลงาน 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ     5 ผลงาน 
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ผลกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 

ประเด็นที่ 1  กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต : กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 
ชนะเลิศ เทคนิคการสอนที่เร้าใจเพิ่มความตั้งใจเรียนให้ Gen Z 

คณะบริหารธุรกิจ  นครราชสีมา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

ประเด็นที่ 2  กำรพัฒนำนักศึกษำ : กำรน ำ PDCA มำใช้ในกิจกรรมนักศึกษำ 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 

 
ประเด็นที่ 3  กำรบริหำรและกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ : งำนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์เผยแพร่/

น ำไปใช้ประโยชน์ 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

ชนะเลิศ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ  นครราชสีมา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาเขตขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 
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ประเด็นที่ 4  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม : กำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

ชนะเลิศ สหกรณ์สมุนไพรสกลนคร จ ากัด 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทบทวนและพัฒนากระบวนการเพ่ือสร้างงานบริการวิชาการที่เข้มแข็งแก่
ชุมชน   
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  นครราชสีมา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 หลักสูตรที่ต้องการ สู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน 
ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสกลนคร 

 
ประเด็นที่ 5  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐำนข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่ AEC 
 -  ไม่มีผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วม  - 

ประเด็นที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร : กำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กร 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

ชนะเลิศ การสมัครบญัชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นครราชสีมา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเครื่องมือมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา 

ประเด็นที่ 7  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : บทบำทของคณะต่อกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นครราชสีมา 
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ประเด็นที่ 8  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ : กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำย 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา 

ประเด็นที่ 9  กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม : ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งสู่
มหำวิทยำลัยสีเขียว 

รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการธนาคารขยะ “ราชมงคลสกลนคร” 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาเขตสกลนคร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รู้คิด  รู้ท าร่วมมือกันประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นที ่10  กำรพัฒนำงำนของสำยสนับสนุน : กำรวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนประจ ำ 
รำงวัล ชื่อผลงำน/หน่วยงำน 

ชนะเลิศ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือส าหรับการลงทะเบียนเรียน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาเขตขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลแอป (Google apps) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานภายในสาขา 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Online reservation system) 
ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสุรินทร์ 
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รำยช่ือบทควำมแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 

รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต : กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
CoP 1-01 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร ์

1. นายปราโมทย์  เหลาลาภะ 
2. นายวีรยุทธ  สีหาน ู
3. นางสาวอโนทยั  วิงสระน้อย 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 1-02 เทคนิคการสอนที่เร้าใจเพิ่มความ
ตั้งใจเรียนให้ Gen Z 

1. นางสุพรรณี  พรภักดี 
2. นายกัมปนาท  ศิริโยธา 

คณะบริหารธุรกิจ 
นครราชสีมา 

CoP 1-03 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

1. ดร. นิสา  ร่มส้มซ่า 
2. ดร. เสกสรร  มังคลานนัท ์
3. ดร. สุชนมา  สุขรักษาวงศ ์
4. ดร. ชนิดา  กุประดิษฐ ์
5. ดร. กุณฑิกา  เวชกลาง 
6. ดร. รสาภิรส  สมวชัรจิต 
7. ดร. สุมาลี  มสุิกา 
8. ดร. ธิดารัตน์  ผ่าโผน 
9. อาจารย์กุ้งนาง  ตะมะรวย 
10. นางสาวกนกอร  จี้พันดุง 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
นครราชสีมา 

CoP 1-04 การจัดการการเรียนรู้รายวิชา
สัมมนาฟสิิกส ์

1. ดร. ชาคริต  นวลฉิมพล ี
2. ดร. พรพิศ  กงภูธร 
3. ดร. สุกัญญา  นลิม่วง 
4. ดร. ยุทธการ  รัตนชยั 
5. ดร. เมืองใจ  อุ่นเรือน 
6. ดร. อิษฏา  ทองกุล 
7. ดร. ภราดร  หนูทอง 
8. อาจารย์อนนัท์  สัจจา 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
CoP 1-05 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บุญชัย  ศรีศาศวัตกุล 
2. ผศ.ดร.รวีประภา  สิทธลิภ 
3. ผศ.ลดาวัลย์  จั่วแจ่มใส 
4. อาจารย์สุกัญญา  ชูธรัตน ์
5. อาจารย์เมทินี ดวงประเสริฐชยั 
6. อาจารย์เฉลียว  สวสัดิ์พีระ 
7. อาจารย์ชมพนูุท  ผิวงาม 
8. อาจารย์ผัลย์ศุภา  โคตุทา 
9. ดร.คมสัณห์  ขัติยะ 
10.  อาจารย์ธีระวัฒน์  อาจปรุ 
11.  ดร.วิรดา  อ านวย 
12.  อาจารย์ฉัตราพร  จันทร์นาค 
13.  อาจารย์อัญชลี วีระชัยสนัติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 

CoP 1-06 การใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน 

1. ดร.วีรวัตร  นามานุศาสตร ์
2. ดร.ชนิดา  เยรัมย์ 
3. นสพ.วสันต์  ป้อมเสมา 
4. ดร.เดือนเพ็ญ  วงค์สอน 
5. ดร.วริศา  พิลาโฮม 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 

CoP 1-07 การจัดรูปแบบรายงานโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. นายธนนิทร์  ระเบียบโพธิ์  
2. นายเอกชัย  แซ่จึง 
3. นายสรวิศ  ต.ศิริวัฒนา 
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐชยั  อนันตกาล 
5. นายเอกลักษณ์  ฉิมจารย์ 
6. นางชลดา  ฉิมจารย ์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
CoP 1-08 การพัฒนาทักษะงานประกวดดา้น

การออกแบบนิเทศศิลป ์
1. นางสาวสุวพชัร  โสวภาค 
2. นายยอดศักดิ์  ประชาราษฎร์ 
3. นายภัทรศักดิ์  สิมโฮง 
4. นางสาววรดา  นาคเกษม 
5. นางสาวศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์ 
6. นางสาวนันท์ธนะดี อรุณพัฒนพล 

คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม  นครราชสีมา 

2. กำรพัฒนำนักศึกษำ : กำรน ำ PDCA มำใช้ในกิจกรรมนักศึกษำ 
CoP 2-01 กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคน    

พัฒนางาน 
1. นางไกรศรี  ศรีทัพไทย 
2. ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน 
3. นายนภดล  หงษ์สุวรรณ 
4. นายสุกิจ  ไชยชมภ ู

คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 2-02 การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค า
ปรึกษาและแนะแนวส าหรับ
นักศึกษา 

1. ดร.ปนัดดา  เพชรล้วน 
2. ดร.ศศิธร  อินทร์นอก  
3. ดร.จิรายุส  วรรัตนโ์ภคา 
4. ดร.ชมภูนุช  ฆ้องลา 
5. ดร.จันทร์เพ็ญ  ประก าแหง  
6. ดร.อารยา  รานอก 
7. นางสาวกนกอร  จี้พันดุง 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 

CoP 2-03 การเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

1. นายชารี  จันสุพรม  
2. ผศ.พรทิพย์  ฉัตรชูเกียรติกุล 
3. ผศ.อนุสรณ์  ศิริอนันต ์
4. นายณรงค์  จอมโคกกรวด 
5. นายวฑิูรย์  ตันสวุรรณรัตน ์
6. นายสิรไิพศาล  ยิ้มประเสริฐ  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
3. กำรบริหำรและกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ : งำนวิจัยเพ่ือกำรตีพิมพ์เผยแพร่/น ำไปใช้ประโยชน์ 
CoP 3-01 แนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการเขียน

บทความวิจยั 
1. นางสาวจงรัก  เทียงปา 
2. นางสาวกัลยา  ประจุทะเน 
3. นายวุฒิพงษ์  พร้อมพรั่ง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิทยาเขตขอนแก่น 

CoP 3-02 ภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรท้องถิ่น  
สู่สากล 

1. นายสุกิจ  ไชยชมภ ู
2. นางไกรศรี  ศรีทัพไทย 
3. ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน 
4. นายนภดล  หงษ์สุวรรณ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 3-03 การจัดการความรู้เพื่องานวิจัย : 
การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวัน
พริก 

1. นายปราโมทย์  เหลาลาภะ 
2. นางสาวอโนทยั  วิงสระน้อย 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 3-04 เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. ดร.ปฏิมา  ถนิมกาญจน ์
2. นางสาวชาตยา  นิลพลับ 
3. นายนรรัฐ  รื่นกว ี
4. ดร.ระบิล  พ้นภัย 
5. นางสาวพรทิพย์  รอดพ้น 
6. นางสาวเพ็ญพร  ปุกหุต 
7. นางสาวฐาปนี  เรืองศรีโรจน ์

คณะบริหารธุรกิจ 
นครราชสีมา 

CoP 3-05 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 1. นายอาทิตย์  อัศวสุข ี
2. นางสาวณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท ์
3. นางสาวณัชชา  พนัธมา 
4. นางสาวอารีพร  อ่อนตาม 
5. นางสาวฉัตรชัชชญาน์ โชตชิญาณ์พงศ์ 
6. นางสาวสิรีรัตน์  ลิศนันท ์
7. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์  บุตรวงศ ์
8. นางสาวสุดารัตน์  สมบัติศร ี
9. นางสาวพิมพา  สร้อยสูงเนิน 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
CoP 3-06 การพัฒนาเอกสารประกอบการ

สอนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ผศ. เสมอใจ  บุรีนอก 
2. นางสาวเบญญา  แสนมหายกัษ์ 
3. นางสาวทศพร  ศีรษะภูม ิ
4. นางสาวนิตยา  ปติิวิทยากุล 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 

4. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม : กำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง 
CoP 4-01 สหกรณ์สมุนไพรสกลนคร จ ากดั 1. ผศ. พิเชษฐ  เวชวิฐาน 

2. นางไกรศรี  ศรีทัพไทย 
3. นายสุกิจ  ไชยชมภ ู
4. นายนภดล  หงษ์สุวรรณ 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 4-02 หลักสูตรที่ต้องการ สู่การ
ปฏิบัติงานทีย่ั่งยืน 

1. นางสาวชลาลัย  เหง้าน้อย 
2. นางศิริวิภา  ค าโส 
3. นางสาวจันทิศา  แก้วทองมี 
4. นายทรงศิลป์  ประทุมวงษ์ 
5. นายวทัญญู  วรรณวงค์ 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 4-03 ทบทวนและพฒันากระบวนการ
เพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

1. ผศ. เด่น  รักซ้อน 
2. นางสาววัชรนิทร์  แซ่เตีย 
3. นางสาวปอยหลวง  บุญเจริญ 
4. นางสาวณัฏฐริกา  กงสะกุ 
5. นายกานต์  สุรนนัท์ 
6. นายจิรวัฒน์  จันทรส์ว่าง 
7. นายราชา  ธงภักดิ ์
8. นายปราเมศวร์ กลางหมื่นไวย 

คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม  นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
6. กำรบริหำรจัดกำร : กำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กร 
CoP 6-01 การสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต  

มหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคล
อีสาน 

1. นายประกาย  นาด ี
2. นายชัยวฒัน์  แดงจันทึก 
3. นายรัญชน์  แถวโสภา 
4. นายสายชล  สารนอก 
5. นางปวีณา  นาด ี
6. นายกฤษฎา  ทาสันเทียะ 
7. นายธีรธรรม์  โรจน์รุ่งสถิตย ์
8. นายทิวธวชั  เมฆวิชัย 
9. นายเชิดชัย  คนรู ้
10. นายปรีชา  สมหวัง 
11. นายวิโรจน์  ธรรมวัตร์ 
12. นายตรีทศ  ศุภคติสันติ ์
13. นายปิยวฒัน์  ชัยวงษ ์
14. นายทศพล  บญุใส 
15. นางสาวเมธวดี  กรองโพธิ ์
16. นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน ์
17. นางสาวมยุร ี รุนสูงเนนิ 
18. นางจุฑารัตน์  บุญค า 
19. นางสาวอาภาพร  สปุระดิษฐ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นครราชสีมา 

CoP 6-02 การน าเครื่องมือมาช่วยในการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. นางชุดาภัค  เดชพันธ์ 
2. นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี 
3. นายนิกร  ศรีนวล 
4. นายทวีรัตน์  แดงงาม 
5. นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร 
6. นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย 
7. นางสาวสกุณา  อนุเวช 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
7. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : บทบำทของคณะต่อกำรประกันคุณภำพระดับหลกัสูตร 
CoP 7-01 ระบบและกลไกสง่เสริมการเรียนรู้

และพัฒนากิจกรรมหลักสูตร  
(กรณีตัวอย่างหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
นครราชสีมา 

CoP 7-02 การพัฒนาระบบสบืค้นทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. นางณัฐชนันย์  ฉายะพงษ์ 
2. นางสาวอรวรรณ  พรตะคุ 
3. นายสุเทพ  ยนต์พิมาย 
4. นางสาวพรทิพย์  บั้งจันอัด 
5. นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง 
6. นายลทบี์  บัวงาม 
7. นายพีระยุทธ  หมื่นบุญม ี
8. นางสาวอัจฉรา  เทือกพุดซา 
9. นายก าธร  พิณศร ี

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นครราชสีมา 

8. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ : กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำย 
CoP 8-01 พัฒ นาเครือข่ ายส านักส่ งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. 
1. นางสาวภัทรานุช  บุญเรือง 
2. นางสาววรัญญา  สายสุรินทร์ 
3. นายจักรพงษ์  คงดี 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  นครราชสีมา 

9. กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม : ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว 
CoP 9-01 รู้คิด รู้ท าร่วมมือกันประหยัด

พลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม     
สีเขียว 

1. นางจุฑามาศ  ที่อร่าม   
2. นางสาวสุดารัตน์  จรบุรมย์   
3. นายชัยชนะ  ฮุงหวน   
4. นางสาวพันธวิา  ศรีนา 

ส านักงานวทิยาเขตสกลนคร 
วิทยาเขตสกลนคร 

CoP 9-02 โครงการธนาคารขยะ “ราชมงคล
สกลนคร” 

1. ผศ.ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม 
2. ผศ.ว่าท่ี พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า 
3. นายหาญณรงค์  นาเตย 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
วิทยาเขตสกลนคร 
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รหัส ชื่อผลงำน ชื่อผู้ส่งผลงำน หน่วยงำน 
10. กำรพัฒนำงำนของสำยสนับสนุน : กำรวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนประจ ำ 
CoP 10-01 การออกแบบห้องฝึกอบรม

ออนไลน์ผา่นโปรแกรม 
Schoology 

1. นางสาวนารีรัตน์  เมืองงาม ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

CoP 10-02 HR Hi Speed Online 1. นายคชภัค  คงสืบเสาะ 
2. นางสาวสุชิรา  สวยกลาง 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

CoP 10-03 ระบบสรา้งเอกสารออนไลน์ง่าย ๆ
เพียงคลิกเดียว 

1. นายธนพล  เร่ิมปลูก 
2. นายวสุพล  เร่ิมปลูก 
3. นายภูมินทร์  บุญสอน 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

CoP 10-04 “ระบบจองห้องประชุมออนไลน์” 
(Online reservation system) 

1. นางสาวอุมาพร  เต้งชู 
2. นางสาวสุนันท์  สีวันนะ 
3. นายวสุพล  เร่ิมปลูก 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

CoP 10-05 การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลแอป (Google 
apps) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานภายในสาขา 

1. นายวศิน  ตรีสนิธุรส 
2. นายวรพล  อารีย ์
3. นายทศพร  อารีราษฎร ์
4. นางสาวศุภรัชญา  จงอุตส่าห์ 
5. นางสาวปัญช์ลี  ปราณีตพลกรัง 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นครราชสีมา 

CoP 10-06 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมของนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1. นายฉกาจ  เชื่อด ี
2. นางสาวรัชนีกร  โยธาทลู 
3. นางเพลินพิศ  มณีศร ี
4. นายภานวุัฒน์ กิตตกิรวรานนท์ พลแสน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  นครราชสีมา 

CoP 10-07 รูปแบบการให้ความชว่ยเหลือ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 

1. นางรจนา  ประสมพล 
2. นางสาวสุกัญญา  ชนะสิมมา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 34 ผลงาน  ผลงานที่มีการน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีบนเวที จ านวน 27 ผลงาน  ผลงานที่ไม่มีการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบนเวที จ านวน 7 ผลงาน  
ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล จ านวน 15 ผลงาน  และผลงานที่ได้รับรางวัล จ านวน 19 ผลงาน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้   

1)  รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  5  รางวัล  รางวัลละ  4,000  บาท   
 เป็นจ านวนเงิน  20,000  บาท 

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน  6  รางวัล  รางวัลละ  2,500  บาท   
 เป็นจ านวนเงิน  15,0000  บาท 

3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จ านวน  8  รางวัล  รางวัลละ  1,000  บาท   
 เป็นจ านวนเงิน  8,000  บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินรางวัลทั้งสิ้น  43,000  บาท  
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CoP 1 
กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต  

: กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 
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กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ส ำหรับนักศกึษำสำขำวิชำพืชศำสตร์ 

ปราโมทย์  เหลาลาภะ 
วีรยุทธ  สีหาน ู

อโนทัย  วิงสระน้อย  
สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 

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

หลักกำรและเหตุผลในกำรสร้ำงผลงำน 

การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้วิทยาการพืชศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านพืชศาสตร์และร่วมประชุม
วิชาการ วิชาการ เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน ใบงาน การทบทวนหลังการเรียนรู้ (After 
Learning Review) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การสังเกตพฤติกรรม และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการสามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างน้อย 3 ทักษะ คือ ทักษะวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ส่วนการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก 
( X =4.34, S.D.=0.70) โดยด้านกระบวนการด าเนินโครงการ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของ
จ านวนวันที่จัดโครงการ ( X =4.32, S.D.=0.64) ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดโครงการ ( X =4.20, 
S.D.=0.70) ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X =4.48, S.D.=0.63) ความเหมาะสมของ
สถานที่ (จังหวัด) อยู่ในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.73) ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อความรู้อยู่ในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.59) ทักษะการคิดอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, 
S.D.=0.67) ทักษะปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ( X =4.34, S.D.=0.75) การท างานเป็นทีมอยู่ ในระดับมาก 
( X =4.32, S.D.=0.83) แรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, S.D.=0.72) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(Edutainment) อยู่ในระดับมาก ( X =4.41, S.D.=0.76) 
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บทน ำ 
การจัดการความรู้ ครอบคลุมกระบวนการทั้งการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปัน

ความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งสามารถจัดการความรู้ได้ทั้งภูมิปัญญาไทยและความรู้

ปัจจุบันที่อยู่ในตัวคน ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน คือ บรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร ความเป็น

ชุมชน ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง การจัดการความรู้จึงเป็นกลไกส าคัญหนึ่งใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานของหลายองค์ประกอบคุณภาพได้ก าหนดให้มีการจัดการความรู้ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวิธีปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัย

ส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ได้ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งกลุ่มวิชาหลัก กลุ่ม

ทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี    

การประชุมสาขาวิชาพืชศาสตร์ครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติให้มีการด าเนินโครงการด้านการจัดการความรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิทยาการ

ทางพืชศาสตร์ การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทั้งก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษา และก่อนส าเร็จการศึกษา

เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการพัฒนา

นักศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์” เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์

ต่อไป    

 

 

 



 

 
17 

วิธีกำรด ำเนินงำน  
 การจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืช

ศาสตร์ มีวิธีด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้  

 1. กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 

     ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม และตั้งชื่อตนเองใหม่ 

คัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม และด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

     1.1 กิจกรรมของโครงกำร  

               กิจกรรมที่ 1 : เปิดโลกทัศน์แหล่งเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 

2559 โดยน านักศึกษาเข้าเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ คือ วังน้ าเขียวฟาร์ม อ าเภอวังน้ าเขียว วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์

เนอรี่ อ าเภอวังน้ าเขียว และสวนผักปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   กิจกรรมที่ 2 : เปิดโลกทัศน์วิชำกำร โดยเข้าร่วมรับฟังบรรยายการปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลก

การศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความ

ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

     1.2 กิจกรรมนันทนำกำร 

         กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมเสริม เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่
เบื่อหน่าย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
             12.1 รักนะ...จะบ้าเหรอ ด าเนินกิจกรรมโดย 

           1) แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน 

           2) ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจ ารายชื่อสมาชิกของกลุ่มอ่ืนให้ได้มากที่สุด 

           3) ให้ทุกกลุ่มนั่งล้อมวงกันเป็นวงกลมใหญ่ 1 วง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถนั่งติดกันหรือ

แยกกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละกลุ่ม 
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           4) เริ่มต้นเกม ด้วยการให้ทุกคนรายงานตัวชื่อตัวเองแล้วนั่งลง ท าแบบนี้จนครบทุกคน 

จากนั้นกรรมการผู้ควบคุมเกมสุ่มผู้เล่นคนแรก และให้ผู้เล่นคนแรกไปทายชื่อคนอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่ม ด้วย

การเริ่มต้นด้วยค าว่า “รักนะ” หากทายถูกผู้ที่ถูกทายชื่อต้องออกจากการแข่งขัน และหากทายผิด จะมีค า

ตามมาว่า “จะบ้าเหรอ” ผู้ที่ทายผิดต้องออกจากการแข่งขัน ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนจบหรือตามความเหมะสม

ของกรรมการ 

             1.2.2 หมีบอก ด าเนินกิจกรรมโดย 

           1) สมาชิกในกลุ่มยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง และยืนห่างกันคนละ 2 ช่วงแขน 

           2) เริ่มเกมด้วยการท าตามค าสั่งของกรรมการ โดยผู้เล่นต้องท าตามค าสั่ง ก็ต่อเมื่อมีค า

ว่า “หมี” น าหน้าค าสั่งนั้น หากท านอกเหนือค าสั่งต้องถูกคัดออกจากการแข่งขัน  

             1.2.3 ก่อให้สูง ด าเนินกิจกรรมโดย 

           1) สมาชิกในกลุ่มท าการวางแผนในการสร้างสิ่งก่อสร้างให้สูงที่สุด โดยมีเพียงแค่ ไม้จิ้ม

ฟันและดินน้ ามัน ภายใต้เวลาที่ก าหนด  

           2) กลุ่มใดสร้างได้สูงที่สุดตามเวลาที่ก าหนดจะเป็นผู้ชนะ 

    1.3 กำรทบทวนหลังกำรเรียนรู้  

      นักศึกษาแต่ละกลุ่มทบทวนหลังการเรียนรู้ โดยสรุปผลการเรียนรู้ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ในใบ
งาน คือ นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้อะไรบ้าง อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการท า) และ
นักศึกษาจะน าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนข้อสรุปลงในกระดาษฟลิบชาร์ท  ซึ่งใช้
เวลาในการสรุปผลการเรียนรู้ 30 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มละ 10 นาท ี

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.1 ใบงานและสมุดบันทึก ใช้ส าหรับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

   2.2 การทบทวนหลังการเรียนรู้ ใช้หลังการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

   2.3 แบบประเมินโครงการ ใช้หลังการด าเนินโครงการเพื่อสอบถามความพึงพอใจ 
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3. กำรประเมินโครงกำร 

   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเกต

พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา  

   3.2 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และสถิติ

ที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. สรุปผลโครงกำร โดยการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการต่อคณบดี 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินโครงการ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นหลัก คือ การเรียนรู้จากโครงการ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และความคิดเห็นต่อโครงการ ดังนี้     

1. กำรเรียนรู้จำกโครงกำร  

    ผลการเรียนรู้จากโครงการ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งสรุปจากผลงานนักศึกษา การสังเกตการแสดงออกในการท างานกลุ่มของ
นักศึกษา สามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ 

   1.1 กำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
        1.1.1 ทักษะวิชาหลัก (Core Subjects) นักศึกษาได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชาหลัก ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้

แฝงอยู่ในการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
               1) วิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้มีการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงาน 

และได้ถ่ายทอดหลักการต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เช่น การใช้แสลนสีด าเพ่ือลดอุณหภูมิในแปลงผัก การปรับ
ค่าการน าไฟฟ้าในน้ าบาดาล (E.C.) จากค่า .8 เป็นค่าปกติคือ .3 เพ่ือใช้รดผัก  

                2) คณิตศาสตร์ หลักการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานของแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการครอบผักกุยช่ายคือ 10-12 วัน เพ่ือให้กลายเป็นผักกุยช่ายสีขาว 
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ถ้านานกว่านี้ยอดผักจะไปชนกับกระถางครอบ ท าให้ยอดผักเน่า การวิเคราะห์ความสูญเสียผักกุยช่าย 100 
กิโลกรัม จะสูญเสียประมาณ 20-25 กิโลกรัม  

                3) การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ได้แก่ การก าจัดน้ าเหลือ
ทิ้งจากการท าการเกษตร 

 

 
ภำพที่ 1 บันทึกควำมรู้ของนักศึกษำ 

 
        1.1.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) นักศึกษาสาขาวิชา

พืชศาสตร์ได้รับการส่งเสริมทักษะนี้ในด้านต่างๆ คือ 
                1) การสื่อสาร โดยโครงการนี้ได้ส่งเสริมการสื่อสารของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ คือ การ

น าเสนองาน ทั้งการเขียน การน าเสนอด้วยวาจา หรือแม้กระทั่งการถามค าถามจากวิทยากรในแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  

                2) การท างานเป็นทีม นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ซึ่งการท างานเป็น
ทีมนั้นจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกภายในกลุ่ม โครงการนี้ได้ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 1 คน ซึ่งท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา 
และกระตุ้นการท างานของทีม บางกิจกรรมแต่ละทีมยังมีการแบ่งทีมย่อยท างาน เพ่ือให้แล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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                3) ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้รับการส่งเสริมจาก
การท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการออกแบบการน าเสนอผลงาน เช่น ล าดับการน าเสนอที่มีก าร
จัดแบ่งหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย การวาดภาพประกอบ เป็นต้น   

                4) การเรียนรู้นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการท างานที่
แตกต่างกันออกไป ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วย เช่น การระบายน้ าในแปลงผักคื่นช่าย  

 

  
 

ภำพที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
        1.1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) 
                1) การบริหารเวลา โครงการนี้ได้สอดแทรกการบริหารเวลาให้แก่นักศึกษา เริ่มตั้งแต่การ

นัดเวลาออกเดินทางจากคณะทรัพยากรธรรมชาติไปจังหวัดนครราชสีมา เวลาการท ากิจกรรมต่างๆ เวลาใน
การศึกษาเรียนรู้ในแต่ละแหล่งเรียนรู้ 

                2) ความรับผิดชอบ ใบงานและการทบทวนหลังการเรียนรู้ คือกิจกรรมที่โครงการได้
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อการท างานได้เป็นอย่างดี โดยดูจากผลงาน และการท างานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

                3) ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้า
กลุ่ม ที่คอยก ากับดูแลสมาชิกกลุ่มให้ท ากิจกรรมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ การระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
ในกลุ่ม การแบ่งหน้าที่การท างาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีของนักศึกษาได้ 
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                4) ทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Skills) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตน การเคารพวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน โดยท าพิธีรับธรรมะ ณ สถานปฏิบัติธรรมไท่เซี่ยน  ซึ่งเป็น
พิธีกรรมแบบไต้หวัน  

                5) การประกอบอาชีพ วิทยากรในแหล่งเรียนรู้ทั้ง วังน้ าเขียวฟาร์ม สวนผักปากชอง และ 
วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ ได้บรรยายทั้งแนวคิดและความรู้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพืชศาสตร์ 
ได้แก่ การเพาะเห็ด การปลูกผัก ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การจ าหน่าย 
รวมถึงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว 

 

  
 

ภำพที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและอำชีพ 
 

   1.2 กำรเรียนรู้จำกกิจกรรมนันทนำกำร 
         โครงการนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 รักนะ...จะบ้าเหรอ เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะในการจดจ า การเรียนรู้และท าความ

รู้จักผู้อื่นให้มากขึ้น การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  1.2.1 หมีบอก กิจกรรมนี้ช่วยฝึกทักษะการฟัง การออกค าสั่ง การเป็นผู้ตามที่ดี ความมีสติ

ตื่นตัวตลอดเวลา  
  1.2.3 ก่อให้สูง การท างานกลุ่มจะประสบผลส าเร็จได้ด้วยนี้ นักศึกษาจะต้องรู้จักการวางแผน 

มีความสามัคคี มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การตรงต่อเวลา และความ
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ซื่อสัตย์ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะเหล่านี้จึงได้รับการ

ส่งเสริมโดยกิจกรรม “ก่อให้สูง”  

 

  

ภำพที่ 4 กำรท ำกิจกรรมเสริม 

2. กำรทบทวนหลังกำรเรียนรู้  

          นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปผลการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ ในใบงาน คือ 
นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้อะไรบ้าง อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการท า) และนักศึกษา
จะน าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนข้อสรุปลงในกระดาษฟลิบชาร์ท ซึ่งใช้เวลาในการ
สรุปผลการเรียนรู้ 30 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถท าได้ดี 
โดยประเมินจากชิ้นงาน การน าเสนอ และค าชมเชยของอาจารย์แต่ละท่าน แต่การท ากิจกรรมนี้ท าให้พบปัญหา 
คือ การเขียนค าในภาษาไทยผิดหลายค า เช่น เห็ดฮังการี เขียนเป็น เห็ดฮังกาลี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เขียนเป็น 
เห็ดนางฟ้าภูตาล ขัดเกลา เขียนเป็น ขัดเกา เป็นต้น 

  3. กำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร  
     การเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 “ก้าวสู่
ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ขอสรุปเฉพาะข้อคิดจากการฟังบรรยายพิเศษ “เปิดโลกการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21” โดย ร้อยต ารวจเอก ดร. 
นิติภูมิ นวรัตน์ ซึ่งสรุปข้อคิดส าคัญดังนี้ 
     2.1 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่ของคนเรียนเก่ง แต่เป็นของคนท างานเก่ง และจินตนาการเก่ง 
     2.2 สถานศึกษาไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีตึกสูงใหญ่ แต่ต้องสามารถผลิตนักศึกษาที่มี
จินตนาการได้ดี ต้องเก่งภาษา บางประเทศมีภาษาที่ผันแปรไปตามกาล (Tent) ซึ่งลักษณะของภาษาเช่นนี้ 
สามารถส่งเสริมจินตนาการผู้เรียนได้ มหาวิทยาลัยต้องสอนให้ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาเขาสามารถยืนอยู่ แถว
หน้าได้อย่างสง่างาม ไม่ใช่หลบๆ ซ่อนๆ 
     2.3 อาจารย์ต้องก้าวทันและสอนวิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักศึกษา ไม่ใช่ท าตัวขึ้นรา เต็มไป
ด้วยหยากไย่ 
     2.4 มหาวิทยาลัยสร้างอะไรไม่ดีเท่า การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา 

  4. ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
    นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินโครงการ มีจ านวนทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็นเพศชาย จ านวน 15 คน และ

เพศหญิง จ านวน 29 คน การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ แปลผลตามเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง       ระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง       ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง       ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง       ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง       ระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านของโครงการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก ( X =4.34, S.D.=0.70) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้าน
กระบวนการด าเนินโครงการ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของจ านวนวันที่จัดโครงการ 
( X =4.32, S.D.=0.64) ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดโครงการ ( X =4.20, S.D.=0.70) ความเหมาะสม
ของแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X =4.48, S.D.=0.63) ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด) อยู่ในระดับมาก 
( X =4.30, S.D.=0.73) ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้อยู่
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ในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.59) ทักษะการคิดอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, S.D.=0.67) ทักษะปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ( X =4.34, S.D.=0.75) การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, S.D.=0.83) แรงบันดาล
ใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, S.D.=0.72) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment) อยู่ในระดับมาก 
( X =4.41, S.D.=0.76) ดังตาราง   

 
ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

รำยกำรประเมิน X  S.D. ระดับ 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ    
1. ความเหมาะสมของจ านวนวันที่จัดโครงการ 4.32 0.64 มาก 
2. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดโครงการ 4.20 0.70 มาก 
3. ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ 4.48 0.63 มาก 
4. ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด)  4.30 0.73 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ    
1. ความรู้ 4.30 0.59 มาก 
2. ทักษะการคิด 4.32 0.67 มาก 
3. ทักษะปฏิบัติ 4.34 0.75 มาก 
4. การท างานเป็นทีม 4.32 0.83 มาก 
5. แรงบันดาลใจ 4.39 0.72 มาก 
6. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment)  4.41 0.76 มาก 

ภำพรวมของโครงกำร 4.34 0.70 มำก 
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ผลส ำเร็จของงำน/ แนวปฏิบัติที่ดี 

การจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สามารถสรุปผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. ผลส าเร็จของงาน  

    1.1 การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางพืชศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้จากของจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ  

         1.1 ทักษะวิชาหลัก นักศึกษาได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชาหลัก ซึ่งเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ ในการ
ด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (คณิตศาสตร์) และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

         1.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้รับการส่งเสริมทักษะนี้ใน
ด้านต่างๆ คือ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตร  

         1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ โครงการนี้ได้ส่งเสริมทักษะต่างๆ คือ การประกอบอาชีพด้านพืช
ศาสตร์ การบริหารเวลา ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมถึงการเคารพวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างกัน  

    1.2 เครื่องมือการจัดการความรู้ เครื่องมือส าคัญในการจัดการความรู้ คือ การทบทวนหลังการ
เรียนรู้ ซึ่งประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ระดมสมองในการวางแผนการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
การบริหารเวลา ทักษะการสื่อสาร (การเขียน การน าเสนอด้วยวาจา) และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

2. แนวปฏิบัติที่ดี 

    การด าเนินโครงการสามารถสรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้ 

    2.1 การเตรียมโครงการ โดยการประชุมสาขาเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
มีความต้องการที่อยากไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของจริง และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาขาด
การเรียนรู้จากของจริง ปัญหาการประเมินหลักสูตร 
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    2.2 การเขียนโครงการ ในการเขียนโครงการได้เตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมนันทนาการ ทั้งเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และการใช้วิธีการทบทวนหลังการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 

    2.3 การด าเนินโครงการ โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ และด าเนินการตามแผนที่
ได้วางไว้ในโครงการ 

    2.4 การประเมินและสรุปโครงการ โดยก าหนดวิธีประเมินโครงการไว้ 3 ระดับ คือ การประเมิน
โครงการระดับโครงการ โดยใช้แบบประเมิน การประเมินระดับหลักสูตร โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้
วิเคราะห์ผลลัพธ์จากโครงการ การประเมินระดับคณะ โดยให้คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผู้วิเคราะห์ผลลัพธ์
จากโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมและได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์มากที่สุด เพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

อย่างไรก็ดี ผลจากการด าเนินกิจกรรมนี้ ท าให้ทราบว่าทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษาค่อนข้างอ่อน 
ซึ่งจะเห็นได้จากการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานที่มีค าผิดหลายค า เช่น เห็ดฮังการี เขียนเป็น เห็ดฮังกาลี เห็ด
นางฟ้าภูฏาน เขียนเป็น เห็ดนางฟ้าภูตาล ขัดเกลา เขียนเป็น ขัดเกา เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกโจทย์ที่สาขาวิชาพืช
ศาสตร์จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป 
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เทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจ  เพิ่มควำมตั้งใจเรียนให้  Gen Z 

นางสุพรรณี  พรภักดี 
นายกัมปนาท  ศิริโยธา 

สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  นครราชสีมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักกำรและเหตุผลในกำรสร้ำงผลงำน 

สาขาวิชาการตลาดได้มีการจัดการความรู้  ด้วยวิธีการจัดการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน  การเสวนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือในการ
จัดการความรู้ (KM Tools) ในการเสวนาอาจารย์ในสาขาจะมีการปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน า ซึ่งกันและกัน 
พร้อมทั้งหาข้อสรุปแต่ละเทคนิค ในการสร้างความสนใจในการเรียนของนักศึกษา มีการน าผลที่ได้จากการ
น าไปใช้ในห้องเรียนมาเสวนาและหาข้อสรุปเพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โดยมีการจัดการ
ความรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4)
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งมีระยะเวลาใน
การด าเนินการ 1 ภาคการศึกษา 2/2558 จากการเสวนาภายในสาขาวิชาการตลาดตลอดภาคการศึกษา 
สามารถสรุปเทคนิคการสอนที่เร้าใจเพ่ือเพ่ิมความสนใจเรียนให้กับ นักศึกษา Gen Z ได้ 6 เทคนิคดังนี้ 1) วิธี
สอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) 2) วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  (Audio-Visual Material 
of Instruction Method) 3) วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) 4) วิธีสอนแบบโครงการ 
(Project Method) 5) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) และ 6) วิธีสอนโดย
ใช้เกม (Game) โดยท าให้ได้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการและน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหารายวิชา ในแต่ละรายวิชาสามารถน าเทคนิคการสอนวิธีต่างๆมาผสมผสาน เพ่ือสร้าง
ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา โดยในการเรียนการสอนภายในสาขาวิชา อาจารย์ได้มีการบันทึก และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายบุคคล หลังจากได้น าเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ  ไปปรับใช้พบว่า 
นักศึกษามีระดับความสนใจและตั้งใจเรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีพฤติกรรมภายในห้องเรียนดีขึ้น  และมี
การเข้าถึงความรู้โดยใช้ Blog เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้นั้นๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความด้านการเรียนการ
สอน  ซึ่งเกิดจากการจัดความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  
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บทน ำ 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการก้าวหน้าไปอย่างมาก นักศึกษารุ่นใหม่มีการใช้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เช่น สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ตมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเสพติดการใช้โทรศัพท์ ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งในห้องเรียนยังพบพฤติกรรมดังกล่าว นักศึกษาไม่ตั้งใจ ไม่สนใจในเรื่องที่
อาจารย์ท าการสอนท าให้ในระหว่างที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมแอบใช้ โทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เล่นเกมส์และติดต่อกันผ่าน Social Media, คุยกันและแอบทานขนมในห้องเรียน 
นักศึกษาเดินเข้าเดินออกขณะที่มีการเรียนการสอน จากพฤติกรรมดังกล่าวจัดเป็นปัญหาที่ส าคัญในการเรียน
การสอนของเด็กในปัจจุบันที่จัดว่าเป็นเด็ก Gen Z สาขาวิชาการตลาดเห็นถึงความส าคัญของปัญหาจึงได้จัดท า
แนวทางการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่ ดี (Good Practice for Knowledge Management) ในเรื่อง 
เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ที่เร้าใจเพ่ือที่จะดึงดูดให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น  โดย
การเรียนการสอนที่ผ่านมาอาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  มีเทคนิคและวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะรายวิชา และตามความถนัดของผู้สอน ซึ่งอาจารย์
ในสาขาวิชาแต่ละคนยังไม่เข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการของแต่ละคนในการดึงดูดความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดจึงได้มีโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการสอนซึ่งกันและกันเพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักศึกษาและท าให้
นักศึกษามีพฤติกรรมชั้นเรียนดีขึ้น 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

สาขาวิชาการตลาดมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) โดยมีการ
เสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นการหา
เทคนิค วิธีการในการสร้างความสนใจและเพ่ิมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนที่ดี
ของนักศึกษา  และเพ่ือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในสาขาวิชา 

โดยสาขาวิชาการตลาดได้ใช้การเสวนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) 
เนื่องจากการเสวนาจะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสาขาได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปัญหาและ
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ประสบการณ์ที่เกิดระหว่างการเรียนการสอนของคณาจารย์แต่ละคน  พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
ในการสร้างความสนใจการเรียนในชั้นของนักศึกษา  โดยการเสวนานั้นอาจารย์สาขาวิชาการตลาดมีการ
ปรึกษาหารือ  และให้ค าแนะน าร่วมกัน  พร้อมทั้งหาบทสรุป  ข้อดี  ข้อเสียของแต่ละเทคนิค  ในการสร้าง
ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา  อีกทั้งอาจารย์ในสาขาได้น าบทสรุปจากการเสวนาไปใช้ในการสร้างความ
สนใจในห้องเรียน  และน าผลที่ได้จากการน าไปใช้ในห้องเรียนมาเสวนาและหาข้อสรุปเพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice)  ซึ่งสาขาวิชาการตลาดมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน      
ดังภาพที่ 1  

1) การบ่งชี้ความรู้ – เพ่ือพิจารณาหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน โดยหาแนวทางแก้ปัญหา
โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มจากบ่งชี้ความรู้ พร้อมทั้งเป้าหมายในการจัดการความรู้ 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เป็นแสวงหาความรู้ที่มีอยู่โดยอาศัยการเสวนาภายในสาขาวิชา  
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการในการสอนของอาจารย์แต่ละคน เพ่ือที่จะน าเทคนิคและวิธีในการ
สร้างความสนใจในการเรียนให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมีการ
น าไปปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อวิชาของอาจารย์แต่ละท่าน 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบโดยมี
การบันทึกการเสวนา ข้อเสนอแนะและข้อสรุปของการเสวนาแต่ละครั้ง 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เป็นปรับปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการที่ได้จากการเสวนา
เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยใช้
Blogเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้นั้นๆ 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – โดยการจัดท าเอกสารเทคนิควิธีการในการสร้างความสนใจใน
การเรียนของนักศึกษา  และมีการแลกเปลี่ยนโดยเชิญอาจารย์ภายในสาขาวิชาการตลาดที่มีความถนัดใน
วิธีการและเทคนิคนั้น ๆ ไปสอนบางหัวข้อ 
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ภาพที่ 1 การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

สาขาวิชาการตลาดได้มีการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้โดยได้มีการค้นหาหาหรือบ่งชี้ความรู้จาก
ปัญหาที่เกิดจริงในการเรียนการสอน โดยมีการเสวนาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการเสวนาภายใน
สาขาวิชา  แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาวิธีการและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
และให้ได้ข้อสรุปวิธีการแก้ปัญหาโดยมีการสร้างความรู้จากการเสวนาถึงเทคนิคและวิธีสอนของอาจารย์ใน
สาขาวิชา พร้อมทั้งมีการจัดความรู้ให้เป็นระบบโดยมีการบันทึกและกลั่นกรองข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาแต่ละ
ครั้ง  โดยมีการเข้าถึงความรู้ ซึ่งเป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยใช้ 
Blogในการเข้าถึงความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการสอนได้จากการเสวนาน าไปปรับใช้ให้
เข้ากับเนื้อหาวิชาของของอาจารย์แต่ละคน  เพ่ือสร้างความสนใจเนื้อหาการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นนักศึกษา
และสร้างพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 

สาขาวิชาการตลาดได้ใช้การเสวนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) 
เนื่องจากการเสวนาจะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสาขาได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปัญหาและ

1. การบ่งชี้ความรู้ 

 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

3. การความรู้ให้เป็นระบบ 

 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 

 

6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
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ประสบการณ์ที่เกิดระหว่างการเรียนการสอนของคณาจารย์แต่ละคน ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ภาค
การศึกษา 2/2558 โดยมีขั้นตอนในการเสวนาจัดการความรู้ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติงาน เทคนิคการสอนที่เร้าใจ  เพ่ิมความต้ังใจเรียนให้  Gen Z 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ช่วงเวลา 

พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน      

2. หาวิธีและเทคนิคท่ีสร้างความสนใจในการเรียน      

3. น าวิธีและเทคนิคท่ีสร้างความสนใจในการเรียนที่ไปใช้      

4. อภิปรายผลจากการน าเทคนิคการสอนที่เร้าใจไปใช้      

5. สรุปเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

ขั้นตอนกำรเสวนำในจัดกำรเรียนรู้ 

การเสวนาครั้งที่ 1 เป็นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยอาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการจัดเสวนา
ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนของแต่ละคน 
โดยมีแบบบันทึกผลการเสวนาแต่ละครั้ง  เพ่ือหาข้อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของนักศึกษาที่ให้ความสนใจเนื้อหาในบทเรียน
น้อยลง เช่น มีการแอบใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน, เข้าออกในชั้นเรียนบ่อยครั้ง, มีการพูดคุยกันในระหว่าง
ที่มีการเรียนการสอน, แอบทานขนมในห้องเรียน 

การเสวนาครั้งท่ี 2 เพ่ือหาวิธีและเทคนิคที่สร้างความสนใจในการเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดความ
สนใจในการเรียนของนักศึกษา โดยมีการน าเสนอเทคนิคและแนวทางในการสอนทีจ่ะใช้ในการสร้างความสนใจ
ในการเรียนของอาจารย์แต่ละคนและมีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการในการสอนของแต่ละคนโดยมีเทคนิค
วิธีการในการเพิ่มความสนใจการเรียนให้กับนักศึกษาจากการเสวนาดังนี้ 

วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) โดย อาจารย์สุพรรณี พรภักดีน าไปใช้ใน
วิชา Customer Relationship Management,วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  (Audio-Visual Meterial of 
Instruction Method) โดย อาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง น าไปใช้ในวิชา Marketing Asean,วิธีสอน
แบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) โดยอาจารย์ณพรรณ  สินธุศิริ น าไปใช้ในวิชา Customer 
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Behavior,วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) อาจารย์ พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ น าไปใช้ในวิชา Feasibility 
Study in Marketing Project,การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)โดย ผ.ศ. ผุ
สดี นิลสมัคร น าไปใช้ในวิชา Principle of Economic,วิธีสอนโดยใช้เกม (Game) โดย อาจารย์พงษ์นรินทร์  
ปิดจตุรัส น าไปใช้ในวิชา Marketing Management  ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิชาการตลาดได้มีการน าเทคนิค
วิธีการสอนของแต่ละคนที่ได้จากการเสวนาไปใช้ในการเรียนการสอน  และมีการสังเกตพร้อมทั้งบันทึก
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

การเสวนาครั้งที่ 3 น าวิธีและเทคนิคการสอนที่ได้จากการเสวนาไปใช้ในการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยมีการผสมผสานเทคนิคการสอน  ซึ่งมีการน าเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละท่านมาผสมผสาน
ปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อหาของแต่ละวิชา  ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างในรายวิชา วิชา  Product and Price ได้มีการใช้วิธี
สอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  (Audio-Visual Material of Instruction Method) โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ใน
การประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อ Social media เช่น  YouTube ใช้ในการยกตัวอย่างองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์บริการ อาทิเช่น การโฆษณาสายการบินนกแอร์ และใช้วิธีสอนแบบโครงการ
(Project Method)โดยมอบหมายให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การเสวนาครั้งที่  4 อภิปรายผลจากการน าเทคนิคการสอนที่ เร้าใจไปใช้   โดยมีการสรุปผล
เปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการน าเทคนิคการสอนวิธีการต่างๆโดยพบว่าหลังจากที่น าเทคนิคการสอนไปใช้ท า
ให้นักศึกษามีความสนใจและมีส่วนรวมในการเรียนการสอนมากข้ึน และยังท าให้มีพฤติกรรมในห้องเรียนดีขึ้น 

การเสวนาครั้งที่ 5 เสวนาสรุปความรู้ที่ได้เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยการสรุปความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการในสร้างความสนใจในการเรียนของนักศึกษาวิธีต่างๆว่ามีความเหมาะกับแต่ละวิชาอย่างไร
และมีการเข้าถึงความรู้ที่ได้ โดยใช้ Blog ซึ่งเป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
โดยสะดวก  

เทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจ  เพิ่มควำมตั้งใจเรียนให้  Gen Z 

วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method)  
วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเป็นวิธีสอนที่ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณ์

ที่เป็นจริงมาเป็นเครื่องมือในการสอน โดยที่อาจารย์สร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทขึ้นมาให้นักศึกษาได้
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แสดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทอาจกระท าได้ทั้งทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรม
ของผู้แสดง วิธีการนี้จะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกให้เกิดกับนักเรียนได้ดี 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method)  
เป็นการสอนที่เน้นขั้นตอนในการแก้ปัญหามีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตั้งปัญหา 
2. ขั้นสมมุติฐานและว่างแผนในการแก้ปัญหา 
3. ขั้นทดลองและเก็บของมูล 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ขั้นสรุปผล 

วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) 
วิธีสอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก าหนดโครงการและด าเนินงานให้เสร็จตามนั้น โครงการที่

ก าหนดขึ้นอาจเป็นโครงการรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มข้ันตอนของการจัดการโครงการ มีล าดับดังนี้ 
1. ขั้นตั้งปัญหา 
2. ขั้นก าหนดโครงการ 
3. ขั้นด าเนินงานหรือลงมือปฏิบัติตามโครงการ 
4. ขั้นประเมินผลโครงการ 

วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  (Audio-Visual Material of Instruction Method) 
เป็นวิธีสอนที่น าอุปกรณ์โสตทัศน์วัสดุมาช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โสตทัศน์วัสดุ

ดังกล่าว ได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปซีดี Digital Mediaโดยเลือกสื่อที่เหมาะกับ
เนื้อหาและวัยของนักศึกษา เช่น  youtube 

วิธีการสอนแบบที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking based Learning) 
ผู้สอนใช้เทคนิคกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นล าดับขั้นและขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม 

ด้วยเหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไป
แก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
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วิธีสอนโดยใช้เกม (Game) 
วิธีสอนโดยใช้ เกม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงคท์ี่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น 
วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

การจัดการความรู้ของสาขาวิชาการตลาดโดยอาศัยการเสวนาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดย
คณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ท าให้ได้
เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการและน าไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา
รายวิชา โดยในแต่ละวิชาสามารถน าเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ มาใช้ร่วมกัน เพ่ือสร้างความสนใจในการเรียนของ
นักศึกษา Gen Z โดยมีการบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายบุคคล เมื่อน าเทคนิคการสอนวิธี
ต่างๆ  ไปปรับใช้พบว่า นักศึกษามีระดับความสนใจและมีพฤติกรรมภายในห้องเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัด
ความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี โดยความส าเร็จของกิจกรรมเกิดจากการเสวนาที่เปิดโอกาสในคณาจารย์ได้มีการพบปะ
พูดคุยและมีการเสนอแนะน าวิธีการร่วมกัน 

ผลส ำเร็จของงำน/แนวปฏิบัติที่ดี 
จากการที่อาจารย์ในสาขาวิชาได้น าเอาเทคนิคการสอนวิธีการต่างๆ โดยน าไปบูรณาการและ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเนื้อหาแต่ละรายวิชาไปใช้ในการเรียนการสอนจะท าให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียน
และพฤติกรรมในชั้นเรียนดีขึ้นนั้น มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอกนิกส์ เช่น  
blog ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีได้ จากการด าเนินงานในการจัดการความรู้สามารถสรุป
ได้เป็นโมเดลการจัดการความรู้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การสร้างเทคนิคการสอนที่เร้าใจ เพ่ิมความตั้งใจให้แก่นักศึกษา Gen Z 

เทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจ  เพิ่มควำมตั้งใจเรียนให้  Gen Z มีกระบวนกำรดังนี้ 
1. ปัญหาในห้องเรียน  โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรียนการสอนในห้องเรียน 

เช่น นักศึกษามีสนใจในการเรียนน้อยลงเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน, บรรยากาศในการเรียนช่วงบ่าย
ท าให้นักศึกษาง่วงนอน, พูดคุยในชั้นเรียน 

 
ปัญหำในห้องเรียน 

 
เทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจ 

 
กำรน ำเทคนิคกำรสอน

ไปใช ้

 
พฤติกรรมในชั้นเรียน

ของนักศึกษำ 

วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) 

วิธีสอนแบบโสตทัศนวสัด ุ
(Audio-Visual Material of Instruction Method) 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา(Problem-Solving Method) 

วิธีสอนแบบโครงการ(Project Method) 

วิธีสอนทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการคิด(Thinking Base Learning) 

วิธีการสอนโดยใช้เกมส(์Game) 
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2. เทคนิคการสอนที่เร้าใจ  โดยมีการเสวนาหรือการจัดการความรู้เพ่ือหาวิธีการในการแก้ปัญหาโดย
มีการสร้างเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน 

3. การน าเทคนิคการสอนไปใช้  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบต่างๆ ผสมผสานให้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาแต่ละวิชา เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจในการเรียนและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าเรียน 

4. อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา เมื่อน าเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้
ในการเรียนการจะท าให้พฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหาของแต่ละ
วิชา  ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  โดยมีการสังเกตด้านความสนใจ, 
การแสดงความคิดเห็น, การตอบค าถามและการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  ส่งผลให้นักศึกษา Gen Z ตั้งใจ
เรียนมากขึ้น  มีผลการเรียนดีขึ้น   

 
ภาพประกอบการเสวนาการจัดการความรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด  ได้จัดเสวนาการจัดการความรู้การปฏิบัติที่ดี 
หัวข้อเรื่อง  เทคนิคการสอนที่เร้าใจเพื่อเพ่ิมความสนใจเรียนให้กับ นักศึกษา Gen Z 
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ภาพที่ 4 คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด  ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาเทคนิคการสอนที่เร้าใจ 
เพ่ือเพ่ิมความสนใจเรียนให้กับ นักศึกษา Gen Z 

เทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจเพื่อเพิ่มควำมสนใจเรียนให้กับ นักศึกษำ Gen Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  (Audio-Visual Meterial of Instruction Method) 
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ภาพที่ 6 วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) โดยอาจารย์ สุพรรณี  พรภักดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 กิจกรรมการเรียนโดยนักศึกษาแสดงบทบาท (Role Playing Method) 
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ภาพที่ 8 กิจกรรมการเรียนวิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) 

ตารางที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคลก่อนใช้เทคนิคการสอนแบบใช้วิธีสอนแบบใช้
โสตทัศนวัสดุ  อาจารย์ผู้สอน กัมปนาท ศิริโยธา  

วิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ห้อง 2/4 A ภาคเรียนที่ 2/2558 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การตอบ
ค าถาม 

ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. นางสาววิลาวัณย์ตันติ  โพธิ์ทอง                 

2. นางสาวกนกวรรณ  ต่างสันเทียะ                 

3. นางสาวรัตติกาล  ครามสูงเนิน                 

4. นายณัฐวุฒิ  เสง่ียมกลาง                 

5. นางสาวอิสสริยา  อินทะชัย                 
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พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การตอบ
ค าถาม 

ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

6. นางสาวพิมพลอย  พลธีรยุทธ                 

7. นางสาวฐิติกานต์  ถางโพธิ ์                 

8. นางสาวพัชราภรณ์  เกตุเม้า                 

9. นางสาวพรพิมล  พิพธิกุล                 

10. นางสาวอัชรียา  ทองสวัสดิ์วงศ์                 

11. นายจิราณาภรัน  ยูชินวาธัญนนท ์                 

12. นางสาวณัฏฐ์อาภา  ปิติอนันตว์ุฒิ                 

13. นางสาวเมธาวี  ประสิทธิ์นอก                 

14. นายจิรานวุัฒน์  คงคาเพ็ชร                 

15. นางสาวอินทิรา  ทัพโยธา                 

16. นางสาวธันย์ชนก  เอี่ยมอิสรา                 
17. นางสาวศรินยา  พรมสันเทียะ                 
18.นางสาวเต็มศิริ  ประจง                 
19.นายกฤษฎากรณ์  สุขสรรค์                 
20.นางสาวกุสุมา  ยืนยิ่ง                 
21.นางสาวพิไลพร  แสงตะกาย                 
22.นายธนาธิปมหิศยา                 
23.นางสาวอนงค์นาฎ  ของดี                 
24.นางสาวมัทวัน  ภาพฉิมพล ี                 
25.นางสาวพิลาสินี  ลิไธสง                 
26.นายนรากร  ก าบังกาย                 
27.นางสาวเบญจรัตน์  ตะเคียนงาม                 
28.นายสหรัฐ  อินทรัตนพล                 
29.นางสาวณัฏฐภัทร์  ตังเจริญทรัพย ์                 
30.นางสาวกนกลักษณ ์ พร้อมสันเทียะ                 
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ตารางที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคลหลังใช้เทคนิคการสอนแบบใช้วิธีสอนแบบใช้
โสตทัศนวัสดุ  อาจารย์ผู้สอน กัมปนาท ศิริโยธา  

วิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ห้อง 2/4 A ภาคเรียนที่ 2/2558 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การตอบ
ค าถาม 

ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. นางสาววิลาวัณย์ตันติ  โพธิ์ทอง                 

2. นางสาวกนกวรรณ  ต่างสันเทียะ                 

3. นางสาวรัตติกาล  ครามสูงเนิน                 

4. นายณัฐวุฒิ  เสง่ียมกลาง                 

5. นางสาวอิสสริยา  อินทะชัย                 

6. นางสาวพิมพลอย  พลธีรยุทธ                 

7. นางสาวฐิติกานต์  ถางโพธิ ์                 

8. นางสาวพัชราภรณ์  เกตุเม้า                 

9. นางสาวพรพิมล  พิพธิกุล                 

10. นางสาวอัชรียา  ทองสวัสดิ์วงศ์                 

11. นายจิราณาภรัน  ยูชินวาธัญนนท ์                 

12. นางสาวณัฏฐ์อาภา  ปิติอนันตว์ุฒิ                 

13. นางสาวเมธาวี  ประสิทธิ์นอก                 

14. นายจิรานวุัฒน์  คงคาเพ็ชร                 

15. นางสาวอินทิรา  ทัพโยธา                 

16. นางสาวธันย์ชนก  เอี่ยมอิสรา                 
17. นางสาวศรินยา  พรมสันเทียะ                 
18.นางสาวเต็มศิริ  ประจง                 
19.นายกฤษฎากรณ์  สุขสรรค์                 
20.นางสาวกุสุมา  ยืนยิ่ง                 
21.นางสาวพิไลพร  แสงตะกาย                 
22.นายธนาธิป  มหิศยา                 
23.นางสาวอนงค์นาฎ  ของดี                 
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พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การตอบ
ค าถาม 

ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

24.นางสาวมัทวัน  ภาพฉิมพล ี                 
25.นางสาวพิลาสินี  ลิไธสง                 
26.นายนรากร  ก าบังกาย                 
27.นางสาวเบญจรัตน์  ตะเคียนงาม                 
28.นายสหรัฐ  อินทรัตนพล                 
29.นางสาวณัฏฐภัทร์  ตังเจริญทรัพย ์                 
30.นางสาวกนกลักษณ ์ พร้อมสันเทียะ                 

 
 

เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟังไม่หลับไม่พูดคุยในชั้นมีค าถามท่ีดีตอบค าถามถูกต้องท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียนแต่การแสดงออกน้อยมากส่งงานไม่ครบไม่ตรงเวลา 
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ผลสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบก่อนและหลังกำรน ำเทคนิคกำรสอนที่เร้ำใจไปใช้ 

 

กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2/4 A   
ก่อนและหลังใช้เทคนิคการสอนที่เร้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนพฤตกิรรมก่อนใช้เทคนคิกำร
สอน 

คะแนนพฤตกิรรมหลังใช้เทคนคิกำรสอน 
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ภาพที่ 10 การเข้าถึงความรู้ที่ได้ โดยใช้ Blog เป็นเครื่องมือ 
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กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ดร. นิสา  ร่มส้มซ่า 
ดร. เสกสรร  มังคลานันท์ 
ดร. สุชนมา  สุขรักษาวงศ์ 

ดร. ชนิดา  กุประดิษฐ์ 
ดร. กุณฑิกา  เวชกลาง 
ดร. รสาภิรส  สมวัชรจิต 

ดร. สุมาลี  มุสิกา 
ดร. ธิดารัตน์  ผ่าโผน 

อาจารย์กุ้งนาง  ตะมะรวย 
นางสาวกนกอร  จี้พนัดุง 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................ 

บทน ำ  

จากแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชา ซึ่งมุ่งหวังในผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนการ
สอน ทั้ง 5 ด้าน โดยจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 
3 และ มคอ. 4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และยังเป็นการยืนยัน
กระบวนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมออก
สู่ตลาดแรงงานต่อไป 

เพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวน
สอบเพ่ือยืนยันว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิฯ  นอกจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจัดท ารายงานผล
การทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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ร่วมกันออกแบบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ระดับปริญญาตรี เพ่ือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยจัดแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ฯ เข้าสู่เวปไซด์ เพ่ือ
เป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมจุดเด่น
ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 

ผู้ใช้ควำมรู้  

          อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาประจ าหลักสูตรภายในสาขาวิชา 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ร่วมประชุม เพ่ือพิจารณา มคอ. 3 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ณ ห้อง 34-301 จากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมประชุมเพ่ือเลือกประเด็นความรู้และ
ก าหนดประเด็น โดยสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลักสูตร ส าหรับการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันค้นหาข้อมูล รวมรวบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนจากสื่อต่างๆ จากนั้นก าหนดหัวข้อ ประเด็นค าถามเพ่ือสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร รวมถึงร่วมกัน
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ทางเวปไซด์ ณ ห้อง 34-301 
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะกรรมการทวนสอบร่วมกันออกแบบ แบบสอบถามเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนในระดับหลักสูตรภายในสาขาวิชา โดยพิจารณาทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา ณ 
ห้อง 34-301 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในแบบสอบถามออนไลน์ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรภายในสาขาวิชา ซึ่งประเด็นค าถามของแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีดังนี้คือ การจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา อาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก เนื้อหาในรายวิชาต่อการน าไปประยุกต์ใช้ได้กับความรู้ด้านอ่ืน  และการประเมินตนเอง
ของนักศึกษาทักษะทั้ง 5 ด้าน จากทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา และทดสอบการใช้งานของ
แบบสอบถามออนไลน์ ณ ห้อง 34-301 

5. การเข้าถึงความรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์น าแบบสอบถามออนไลน์ฯ เข้าสู่เวปไซด์ แจ้งที่อยู่เวปไซด์ของ
แบบสอบถามออนไลน์แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพ่ือประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้กรอกแบบสอบถาม
ออนไลน์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ภายในสัปดาห์
สุดท้ายของการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 34 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนในระดับสาขา มาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และที่ประชุมสาขาวิชา 
ณ ห้อง 34-405 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทราบถึงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร 
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7. การเรียนรู้ 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ผลข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผลกำรด ำเนินงำน  

การจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ

หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาออนไลน์ที่ได้

สามารถน ามาพิจารณาประกอบกับผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ท าให้สามารถด าเนินการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลส าเร็จ ด้วยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทราบถึงผลการ

วิเคราะห์ผลการประเมินและเพ่ือการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพ่ือ

น าผลการประเมินไปสู่การจัดท า มคอ. 5 ต่อไป อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคของแบบประเมินออนไลน์ ยัง

มีข้อค าถามของแบบประเมินที่มากเกินไป และนักศึกษาควรมีอิสระในการท าแบบประเมิน 

ผลส ำเร็จของงำน/แนวปฏิบัติที่ดี  

การจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ

หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ท าให้สามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่

ละรายวิชาสามารถทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพ่ือการปรับปรุงวิธีการสอน หรือ

รูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งผลของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผน

พัฒนาการเรียนการสอน  การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไปมี โดยแนวปฏิบัติที่

ดีคือการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิจารณาเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ

นักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงมีการประชุม แลกเปลี่ยนปัญหาของกระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการทวนสอบอย่างสม่ าเสมอ 
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เอกสำรประกอบผลงำน  

แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
https://docs.google.com/forms/d/1r3iT7rNZmttuDygMk3ZUEXkou6AkgvHJpDCXkBOWQz8/view
form?c=0&w=1 
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กำรจัดกำรกำรเรียนรู้รำยวิชำสัมมนำฟิสิกส์ 

ดร. ชาคริต  นวลฉิมพลี 
ดร. พรพิศ  กงภูธร 

ดร. สุกัญญา  นิลม่วง 
ดร. ยุทธการ  รัตนชัย 
ดร. เมืองใจ  อุ่นเรือน 
ดร. อิษฏา  ทองกุล 

อาจารย์อนันท์  สัจจา 
ดร. ภราดร  หนูทอง 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 
.............................................................................................................................................................. ............... 

บทน ำ  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดให้มีการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ศึกษาว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวมไปถึงการศึกษาในแง่มุมของวิทยาศาตร์ประยุกต์ ซึ่งเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีการศึกษาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและของโลก ซึ่งการจัดการความรู้ทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์จึงมีความจ าเป็น 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะน าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาในชั้นเรียนมาใช้ประยุกต์หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

ต่อเนื่องจากการศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษาต้องสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคต จากหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ จึงจัดให้มีการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งในแง่
ของฟิสิกส์ทฤษฎี และฟิสิกส์ประยุกต์ฝที่นักวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาท าความเข้าใจ และ
น าเสนอให้เพ่ือนักศึกษาและคณาจารย์รับฟังในรูปแบบของวิชาสัมมนา โดยเขตของเนื้อหาประกอบด้วยความรู้
ทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน และวัสดุศาสตร์ 
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การจัดการความรู้นี้จึงได้ท าการศึกษาการจัดการการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาฟิสิกส์  เพ่ือพิจารณา
รูปแบบการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้น าเสนอ นักศึกษา 
และคณาจารย์ เพ่ือท าให้ทราบถึงรูปแบบการน าเสนอผลงานที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัย
หรือโครงงานฟิสิกส์ในอนาคต 

ผู้ใช้ควำมรู้ 

การจัดการการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ เป็นการน าความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์
ประยุกต์ มาน าเสนอในชั้นเรียนโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

การจัดการการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ เป็นการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองโดยมี
อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาบทความทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
พลังงานทดแทน และวัสดุศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านรายวิชา สัมมนำฟิสิกส์ (02-038-301) ซึ่ง
จัดเป็นวิชาชีพบังคับ และมีจ านวน 1 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง 2555) เพ่ือน าเสนอต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ โดยการน าความรู้ที่ได้ศึกษามามาน าเสนอผ่านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

คณาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์มีทั้งหมด ซึ่งแต่ละท่านมีความช านาญในศาสตร์ต่าง  ๆ 
แตกต่างกันไป ในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษานั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชา 
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ทางอาจารย์ประจ ารายวิชาจะก าหนดปฎิทินการสัมมนา รวมถึง
ก าหนดเวลาและล าดับการน าเสนอล่วงหน้า และมีการติดประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ จะพิจารณาจากเนื้อหาที่นักศึกษาน ามาเสนอผ่านการถาม
ตอบ และแบบประเมิน 

5. การเข้าถึงความรู้ 

การเข้าถึงความรู้นั้น อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดเวทีเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอบทความ โดยนักศึกษา
จะน าเสนอบทความในรูปแบบ Power point และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ จะเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ พลังงาน
ทดแทน และวัสดุศาสตร์ ผ่านเวทีการน าเสนอบทความที่จัดขึ้นเช่นเดียวกับการสัมมนาระดับชาติ  

7. การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านวิชสัมมนาฟิสิกส์นั้น จะเริ่มจากการน ารูปแบบ และก าหนดการที่
จัดท าขึ้นมาปฏิบัติ หากมีข้อติดขัดทั้งในแง่ของเวลาและตัวบุคคล นักศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับวันเวลา และสถานการณ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน  

การจัดการการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ เริ่มต้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้แจกแจงถึงจ านวน
บุคลากรในสาขาวิชาฯ รวมไปถึงความช านาญของบุคคลากรแต่ล่ะท่าน เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาทราบ 
จากนั้นให้นักศึกษาไปค้นบทความที่นักศึกษาสนใจ อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาบรรยายถึงรูปแบบการน าเสนอ 
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ตลอดจนรายชื่อวารสารที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาบทความที่เป็นบทความนานาชาติ และหาอาจารย์ที่
รับผิดชอบได้เชิญวิทยาการจากภายนอกสถาบันทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติมาบรรยายายให้นักศึกษาฟัง เพ่ือ
เป็นแนวทางหรือการสาธิตการน าเสนอที่มีคุณภาพ จากนั้นจึงให้นักศึกษาได้เสนอบทความที่ได้ค้นคว้ามา
ข้างต้น 

รูปแบบการท างานของนักศึกษา เริ่มต้นจากนักศึกษาต้องแจ้งชื่อบทความ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
จากนั้นนักศึกษาจะต้องสรุปบทความทั้งหมดในรูปแบบของบทคัดย่อส่งต่ออาจารย์ประจ าวิชา ขณะเดียวกัน
นักศึกษาเตรียมน าเสนอ ในการน าเสนอนักศึกษาจะต้องน าเสนอในรูปแบบ Power point ต่อหน้านักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ในการน าเสนอก าหนดให้นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาใน
การน าเสนอคนละ 15 นาที โดยมีนักศึกษาคอยแจ้งเวลาเป็นระยะๆ เมื่อนักศึกษาน าเสนอเสร็จจะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าฟังซักถามข้อสงสัย และทางคณาจารย์จะเป็นผู้ประเมินผลการน าเสนอและตอบค าถาม โดยมีแบบ
ประเมินดังตารางที่ 1 นอกจากนั้นยังมีการฝึกให้นักศึกษาเป็นวิทยการเพ่ือแนะน าผู้น าเสนออีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
55 

ตำรำงท่ี 1  ตารางการประเมินผลการน าเสนอ 

แบบประเมินกำรพูดสัมมนำ 

ช่ือ-สกุล ของผู้น าเสนอ …………………………………………..………………… รหัส …………………………………………….. 

ค าช้ีแจง: 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี; 3 หมายถึง ปานกลาง; 

2 หมายถึง พอใช้; 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง; 0 หมายถึง ปรับปรุงอย่างมาก  

รำยกำรประเมิน ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ 

1.   การสร้างสัมพันธภาพ - ทักทายผู้ฟังด้วยท่าทางที่เป็นกันเอง 

- แนะน าตนเอง 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ

ประเด็นท่ีน าเสนอ 

  

2.   บุคลิกภาพ - ความมั่นใจในการน าเสนอ 
- ความกระตือรือล้น 
- การแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 
- บุคลิกท่าทาง เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส ความสุภาพ 
อัธยาศัย 

  

3.   ทักษะการสื่อสาร - การใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจ ออกเสียงชัดเจน 
- การสื่อสารเชิงวิชาการ 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

  

4.   รูปแบบการน าเสนอ - รูปแบบของการน าเสนอเหมาะสมกับผู้ฟัง และ
เวลา 
- ความดึงดูดความสนใจ 
- มีการเรียบเรยีงล าดับเนื้อหาท่ีเขา้ใจง่าย 

  

5.   การใช้อุปกรณ/์สื่อ
ประกอบการน าเสนอ 

- ความเหมาะสมกับผู้ฟัง 
- สื่อสารมคีวามถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจ
ง่าย 
- มีความน่าสนใจ 
- มีทักษะ ความช านาญในการใช้อุปกรณ์และสื่อ 
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รำยกำรประเมิน ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ 

6.   เนื้อหาการน าเสนอ - ถูกต้อง และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์
- มีการวิเคราะเช่ือมโยงเนื้อ หาอย่างมีเหตผุล 

  

7.   การน าเสนอ - ควบคุมเวลาได้ตามก าหนด 
- ประเมินความเข้าใจ และความนา่สนใจของ
ผู้ฟังเป็นระยะ 
- กระตุ้น และเปิดโอกาสใหผู้้ฟังทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น 

  

8.   การแก้ปัญหา - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้หมาะสม 
- การตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 

  

9.   การสรุป - แสดงถึงความคิดรวบยอด 
- ตรงประเด็น (ตามวัตถุประสงค์) 
- มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน ์

  

คะแนนรวมทีไ่ด ้   

ข้อเสนอแนะ      
  
  
  

……………………………………………….. 

ลงช่ือผู้ประเมิน 

 

วันท่ี ……… เดือน ……………… พ.ศ. ……… 

หากนักศึกษาท่านใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า 2 ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านในการน าเสนอ จะให้นักศึกษาน าเสนอใหม่ 
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ตำรำงท่ี 2  บทความที่นักศึกษาน ามาเสนอ 

ครั้งท่ี 1 สัปดาห์ที่ 5 (17 ก.พ. 59) บทความที่ 1 – 4 

13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. รัชดาภรณ ์ชิดนอก 

1.     561623012025-3   นางสาวปนิสรา  นาคา                        (อ.ดร. อิษฎา ทองกุล) 

Marchewka, A., Abbott, D.S., Beichner, R.J. (2004). Oscillator damped by a 

constant-magnitude friction force. American Association of Physics Teachers, 

72(4): 477–483. 

14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. สุวนันท์ นาคนา 

2.     561623012021-2   นายสนั่น  แหมไธสง                        (อ.ดร. ยุทธการ รัตนชัย) 

Marchal, J., Tartoni, N., Nave, C. (2009). Synchrotron applications of pixel and 

strip detectors at Diamond Light Source. Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research A, 604: 123–126. 

14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
นายณัฐวุฒิ ห้างลิ้ม 

3.     561623012017-0   นางสาวสุปราณ ี ความหมั่น                (อ.ดร. ภราดร หนูทอง) 

T., Konaina, Yassen, N., Fares, A. (2014). Optimum solar sterling field spacing 

rate. Energy Procedia, 50: 1027–1036. 

15:00 – 15:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. กชามาส สุรียร์ัตน ์

4.     561623012018-8   นางสาววัลลภา  พวงพิมาย                (อ.ดร. เมืองใจ อุ่นเรือน) 

Berdy, D.F., Valentino, D.J., Peroulis, D. (2015). Kinetic energy harvesting from 

human walking and running using a magnetic levitation energy harvester. 

Sensors and Actuators A, 222: 262–271. 

ครั้งท่ี 2 สัปดาห์ที่ 6 (24 ก.พ. 59) บทความที่ 5 – 8 
13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. พิทยารัตน ์มุนตรี
ประถม 

5.     561623012019-6   นางสาวจุฑามาศ  ขุนองค์                  (อ.ดร. เมืองใจ อุ่นเรือน) 

Rahimi, M., M., Banybayat, Tagheie, Y., Valeh-e-Sheyda, P. (2015). An insight on 

advantage of hybrid sun–wind-tracking over sun-tracking PV system. Energy 

Conversion and Management, 105: 294–302. 

14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร:   น.ส. กาญจนา เทดี 

6.     561623012015-4   นางสาวศิริประภา  แสนจันทร ์              (อ.ดร. พรพิศ กงภูธร) 

Sandu, V., Nicolescu, M.S., Kuncser, V., Damian, R., Sandu, E. (2012). Magnetic 

glass-ceramics. Journal of Advanced Ceramics, 1(2): 138–143. 
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14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. กุสาวด ีจงสูงเนิน 

7.     561623012001-4   นางสาวสุดารัตน ์ จุลละศรีสวสัดิ ์           (อ.ดร. อิษฎา ทองกุล) 

Barreiro, J.J., Pons, A., Barreiro, J.C., Castro-Palacio, J.C., Monsoriu, J.A. (2014). 

Diffraction by electronic components of everyday use. American Association of 

Physics Teachers, 82(3): 257–261. 

15:00 – 15:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. อารีรตัน ์ลาสันเทียะ 

8.     561623012028-7   นางสาวกัลญาณ ี เครื่องกลาง              (อ.ดร. ภราดร หนูทอง) 

Okazaki, T., Shirai, Y., Nakamura, T. (2015). Concept study of wind power 

utilizing direct thermal energy conversion and thermal energy storage. 

Renewable Energy, 83: 332–338. 

ครั้งท่ี 3 สัปดาห์ที่ 7 (16 มี.ค. 59) บทความที่ 9 – 12 
13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ปารม ีคงประทีป 

9.     561623012029-5   นางสาวศิวพร  ตรวจสูงเนิน                 (อ.ดร. พรพิศ กงภูธร) 

Singh, R.K., Srinivasan, A., Kothiyal, G.P. (2009). Evaluation of CaO–SiO2–P2O5–

Na2O–Fe2O3 bioglass-ceramics for hyperthermia application. Journal of 

materials science. Materials in medicine, 20: 147–151. 

14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ศิวพร ฤทธิ์จรูญ 

10.   561623012037-8   นางสาวสุภาวด ี ชูพรม                     (อ.ดร. ยุทธการ รัตนชัย) 

Horiuchi, T., Shiratori, S. (2012). Fabrication of nickel micro-parts using liquid–

crystal-display projection lithography and newly developed pattern transfer 

process. Microelectronic Engineering, 98: 574–577. 

14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. กนกวรรณ สุนทร 

11.   561623012016-2   นางสาวประภาพร  ชมภ ู                   (อ.ดร. ภราดร หนูทอง) 

Afonso, J., Catarino, I., Martins, D., Duband, L., Patrício, R., Bonfait. G. (2011). 

Liquid Nitrogen Energy Storage Units. International Cryocooler Conference 

15:00 – 15:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ปนิสรา นาคา 

12.   561623012027-9   นางสาวฐิติมา  ปันจัตรุัส                 (อ.ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี) 

Inbanathan, S.S.R., Moorthy, K., Balasubramanian, G. (2007). Measurement and 

Demonstration of Thermal Expansion Coefficient. The Physics Teacher, 45: xxx-

xxx. 
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13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
นายสนั่น แหมไธสง 

13.   561623012013-9   นางสาวกนกวรรณ สุนทร                  (อ.ดร. ยุทธการ รัตนชัย) 

Piao, H., Fuller, M.S., Miller, D., McIntyre, N.S. (2002). A study of thin film Au–Al 

alloy oxidation in ambient air by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray 

absorption near edge structure (XANES), and secondary ion mass spectrometry 

(SIMS). Applied Surface Science, 187: 266–274. 

ครั้งท่ี 4 สัปดาห์ที่ 9 (23 มี.ค. 59) บทความที่ 13 – 16 
14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. สุปราณ ีความหมั่น 

14.   561623012010-5   นางสาวศิวพร ฤทธิ์จรูญ             (อ.ดร. ณัฐพล พสิิฐพิพัฒน์สิน) 

Li, W., Xu, Z,. Chu, R., Fu, P., Zang, G. (2010). High piezoelectric d33 coefficient 

in (Ba1 − xCax)(Ti0.98Zr0.02)O3 lead-free ceramics with relative high Curie 

temperature. Materials Letters, 64, 2325–2327. 

14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. วัลลภา พวงพิมาย 

15.   561623012003-0   นางสาวปารม ีคงประทีป                    (อ.ดร. ภราดร หนูทอง) 

Andrade, L.A., Barrozo, M.A.S., Vieira, L.G.M. (2016). A study on dynamic heating 

in solar dish concentrators. Renewable Energy, 87: 501–508. 

15:00 – 15:30 น. 
พิธีกร:   น.ส. จุฑามาศ ขุน
องค์ 

16.   561623012020-4   นางสาวอารีรัตน ์ลาสันเทียะ            (อ.ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี) 

Radriguez, E.E., Gesnouin, G.A. (2007). Effective Mass of an Oscillating Spring. 

The Physics Teacher, 45: 100-103. 

13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ศิริประภา แสนจันทร ์

17.   561623012011-3   นางสาวกุสาวด ีจงสูงเนิน                (อ.ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี) 

Sutar, B., Singh, K. P., Bhide, V., Zollman, D., Mody, A. (2010). Application of 

Single-slit Diffraction to Measure Young’ Modulus. Latin-American Journal of 

Physics Education, 4: 497-500. 

14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. สุดารัตน ์จุลละศรี
สวัสดิ ์

18.   561623012012-1   นางสาวกาญจนา เทดี                      (อ.ดร. เมืองใจ อุ่นเรือน) 

Janphuang, P., Lockhart, R., Uffer, N., Briand, D., Rooij, N.F. (2014). Vibrational 

piezoelectric energy harvesters based on thinned bulk PZT sheets fabricated 

at the wafer level. Sensors and Actuators A, 210: 1–9. 
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ครั้งท่ี 5 สัปดาห์ที่ 10 (30 มี.ค. 59) บทความที่ 17 – 20 
14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. กัลญาณ ีเครื่องกลาง 

19.   561623012039-4   นางสาวพิทยารัตน ์มุนตรีประถม                  (อ. อนันท์ สัจจา) 

Metwally W.A. (2015). Multi-parameter optimization of a neutron 

backscattering landmine detection system. Applied Radiation and Isotopes, 

105: 290-293. 

15:00 – 15:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ศิวพร ตรวจสูงเนิน 

20.   561623012023-8   นางสาวกชามาส สุรีย์รตัน ์                (อ.ดร. ยุทธการ รัตนชัย) 

Luo, C., Li, Y., Susumu, S. (2012). Fabrication of high aspect ratio 

subwavelength gratings based on X-ray lithography and electron beam 

lithography. Optics & Laser Technology, 44 1649–1653. 

13:30 – 14:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. สภุาวด ี ชูพรม 

21.   561623012022-0   นายณฐัวุฒิ  ห้างลิ้ม                        (อ.ดร. เมืองใจ อุ่นเรือน) 

Huang, B.J., Huang, Y.C., Chen, G.Y., Hsu, P.C., Li, K. (2013). Improving solar PV 

system efficiency using one-axis 3-position sun tracking. Energy Procedia, 33: 

280–287. 

14:00 – 14:30 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ประภาพร  ชมภู 

22.   561623012004-8   นางสาวสุวนันท์  นาคนา                      (อ.ดร. อิษฎา ทองกุล) 

Berg, R.E., Brill, D.R. (2004). Speed of sound using lissajous figures. The Physics 

Teacher, 42: 40–43. 

14:30 – 15:00 น. 
พิธีกร: 
น.ส. ฐิติมา  ปันจัตุรสั 

23.   561623012024-6   นางสาวรัชดาภรณ ์ ชิดนอก                  (อ.ดร. พรพิศ กงภูธร) 

Singh, R.K., Kothiyal, G.P., Srinivasan, A. (2008). Magnetic and structural 

properties of CaO–SiO2–P2O5–Na2O–Fe2O3 glass ceramics. Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials, 320: 1352–1356. 
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ตำรำงท่ี 3  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบให้คะแนน 

1. การเข้าเรียน (หมายเหตุ : พิจารณาจากการนัดหมายของ
อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้ดูแล และการแต่งกาย) 

10% อาจารย์ประจ าวิชา 

2. การค้นคว้า การข้อมูล และการเตรียมงาน 50% อาจารยผ์ู้ดูแลนักศึกษา 

3. การถาม-ตอบระหว่างการสัมมนา (หมายเหตุ: นศ. ต้องมีส่วน
ร่วมในการสัมมนา โดยพิจารณาจากการถามผู้สัมมนาในห้อง และ
การเป็นพิธีกรแนะน า) 

10% อาจารย์ประจ าวิชา (ผู้บันทึก
จ านวนการถาม) 

4. รูปแบบการการน าเสนอ ความเหมาะสม และการตอบค าถาม 20% กรรมการผูเ้ข้าฟังสัมมนา 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์  (หมายเหตุ : การเขียนรายงานให้ใช้
รูปแบบการเขียนตามแบบฟอร์มของวารสารที่ นศ. น ามาเสนอ 
โดยเพิ่มในส่วนของ ปก, บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 
ตามรูปแบบที่ก าหนด) 

10% อาจารยผ์ู้ดูแลนักศึกษาและ
อาจารย์ประจ าวิชา 

จากการประเมินพบว่า นักศึกษาลงทะเบียน 23 คน ได้ระดับเกรด A จ านวน 8 คน ระดับเกรด B+ 

จ านวน 2 คน ระดับเกรด B จ านวน 7 คน ระดับเกรด C+ จ านวน 1 คน และระดับเกรด C จ านวน 5 คนจะ

เห็นว่า นักศึกษาที่ได้ระดับเกรดตั้งแต่ B ขึ้นไป จ านวน 17 คน โดยบุคลเหล่านี้มีความใส่ใจในการศึกษาทั้งใน

แง่มุมของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีความสามารถในการอ่านบทความ

ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้และสามารถในการแก้ปัญหาได้ระดับดี แต่ยังมีนักศึกษาส่วนน้อยที่ยังขาดความ

รับผิดชอบต่อตัวเอง และยังขาดความใส่ใจในการค้นคว้าหาความรู้ตามที่อาจารย์ 

ผลส ำเร็จของงำน/แนวปฏิบัติที่ดี  

จากการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ จะเห็นว่า รูปแบบการจัการเรียน
การสอนดังกล่าว นักศึกษาสามารถน าเอารูปแบบการน าเสนอที่ดีจากวิทยาการรับเชิญมาเป็นแบบย่างในการ
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ท าเสนอ อีกทั้งนักศึกษายังมีอาจารย์มี่ปรึกษาค่อยชี้แนะรูปแบบในการน าเสนอ และค่อยแนะน าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับบทความ  

อุปสรรคในการศึกษา เนื่องจากบทความที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นบทความที่ได้จากวารสาร
นานาชาติ นักศึกษายังขาดประสพการณ์ในการอ่าน ส่งผลให้อ่านบทความไม่เข้าใจ และบางบทความยังใช้เนื่อ
หาที่สูงกว่าการศึกษาที่นักศึกษามีอยู่ บางเนื้อหาต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน หรือความรู้ในชั้นปีที่ 4 ท าให้
นักศึกษาไม่เข้าใจในบทความท่ีน ามาน าเสนอ 

เอกสำรประกอบผลงำน 

กิจกรรมที่ 1  การบรรยายพิเศษ เรื่อง On the origin of mass โดย Dr. Christoph Herold 
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กิจกรรมที่ 2  การบรรยายพิเศษ เรื่อง เซลล์สุริยะแห่งอนาคต: เซลล์แสงอาทิตย์สารออินทรีย์และไฮบริด โดย 
ดร. พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว 
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กิจกรรมที่ 3  การน าเสนอบทความทางวิชาการตามการสัมนนาของนักศึกษา 
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กำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกำรเรียนกำรสอน 
อาจารย์บุญชัย  ศรีศาศวัตกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีประภา  สิทธิลภ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์  จั่วแจ่มใส 

อาจารย์สุกัญญา  ชูธรัตน์ 
อาจารย์เมทินี  ดวงประเสริฐชัย 

อาจารย์เฉลียว  สวัสดิ์พีระ 
อาจารย์ชมพูนุท  ผิวงาม 
อาจารย์ผัลย์ศุภา  โคตุทา 

ดร.คมสัณห์  ขัติยะ 
อาจารย์ธีระวัฒน์  อาจปรุ 

ดร.วิรดา  อ านวย 
อาจารย์ฉัตราพร  จันทร์นาค 

อาจารย์อัญชลี  วีระชัยสันติกุล 
สาขามนุษยศาสตร์ฯ (ภาษาอังกฤษ)  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน ำ 

 จากนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีส่วนท าให้สถาบันอุดมศึกษา
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นพลังในการสืบทอด และสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติ แต่ผลสะท้อนจากสังคมและจากผู้ใช้บัณฑิตในสายวิชาต่างๆพบว่า 
คุณภาพบัณฑิตโดยรวมยังต้องแก้ไข และพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ประการคือ 
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1. การเป็นผู้มีคุณธรรม หมายถึงการเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟ้ือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ สุจริตเที่ยงธรรม เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจที่จะท าประโยชน์แก่สังคมทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาและเมื่อส า เร็จ
การศึกษาออกไปแล้ว 

2. การเป็นผู้มีคุณภาพ หมายถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษาท้ัง ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนการท างานอย่างมี ระบบ ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปด้วยดี มี ความสามารถในการท างานร่วมกัน
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตลอดจนเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคม 

การเป็นผู้มีคุณค่า หมายถึง การเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์ สามารถประพฤติตนให้เหมาะสมแก่
หน้าที่ เป็นที่ปรารถนาของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย และรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของชาติต่อไปในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวนี้ นอกจากจะอาศัยกระบวนการ/
กลวิธีที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา โดยการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้ว ยการใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาก็เป็นกระบวนการที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 

 

วิธีด ำเนินงำนและข้ันตอนของกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
 การสอดแทรก“คุณธรรม” ซึ่งหมายถึง สภาพความดีงามทั้งหลายที่ฝังลึกอยู่ในจิตส านึกของบุคคลและ
“จริยธรรม” ซึ่งหมายถึงคุณความดีที่ควรปฏิบัติหรือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  เพ่ือ
ประโยชน์ของตน และส่วนรวม ในกระบวรการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดพลวัต มีวิธีการดังนี้ 

1. อาจารย์เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
2. อาจารย์รู้จักใช้วิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติและการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับวิชาที่

สอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนวิชาต่างๆ โดยอาจใช้ทักษะของการให้เกิด
ความสนุกในชั้นเรียน การท ากิจกรรม การสร้างสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานการณ์ หรือบุคคล
ตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์จากบทความ/ข่าว เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 

3. อาจารย์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์ต้องมีการเตรียมตัวให้ความร่วมมือ
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ลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่ง 
“คุณธรรมจริยธรรม” ที่สอดแทรกในวิชาที่สอนนี้จะแปรรูปไปสู่ “คุณภาพ” ในที่สุด 

จริยธรรมที่ผู้สอนถือปฏิบัต ิ
1. ความซื่อตรง 

• ซื่อตรงตอค าพูด พูดตรง พูดจริง พูดถูก 
• ซื่อตรงตอบุคคล เปนตัวอยางที่ดี แตงกายดีมารยาทดีมีวัฒนธรรม 
• ซื่อตรงตอระเบียบวินัย รักษาระเบียบวินัย 
• ซื่อตรงตอเวลา 
• ซื่อตรงตอหนาที่ ศึกษาหาความรูตลอดเวลาด าเนินการสอนใหบรรลุผล ท าตนเปนแหล่ง

วิชาการใหศิษย 
2. มีความสุภาพ 

• ออนนอม ถอมตน 
• อดทน อดกลั้น 
• วิเคราะหตนเสมอรูจักตนเสมอ 
• เตือนตนเสมอวิจารณตน 
• เปนผูเสียสละ 

หลักธรรมที่พึงปลูกฝงและพัฒนำในเยำวชน 
1. ใหรจูักตนเอง 
2. เคารพตนเอง 
3. ซื่อตรงตอตนเอง 
4. ความพอใจในตนเอง 
5. เปนสุขดวยตนเอง 
6. เชื่อตนเอง 
7. พ่ึงตนเองได 
8. บังคับตนเองได 
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9. รับผิดชอบตนเองได 

คำนิยมที่ควรปลูกฝงใหแกบัณฑิต 
1. ใชความรูใหมีประโยชน โดยการชวยเหลือสังคม และชวยเหลือเกื้อกูลกันเทาที่จะชวยได 
2. มีการชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือน มีความโอบออมอารี 
3. มีสัจจะ และมีศีลธรรมจรรยา 
4. รคูุณคาของเวลาตรงเวลา 
5. ใหความจริงใจกับผูอ่ืนกอน 
6. ท าตัวใหถูกกาลเทศะ 
7. แสวงหาความรู 
8. มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
9. เปนคนใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
10. มีความคิดสรางสรรค ์
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ผู้ใช้ควำมรู้  

ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ใช้ควำมรู้ควรมีบทบำทในกำรจัดกำรสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบำท   หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ผู้อ่ืนคาดหวังว่าจะต้องแสดงออกให้สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่การงานบทบาททั่วไปของบุคคล 

บทบำทครู   ครูเป็นผู้หล่อหลอมให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง  คนดี  มีสรรพวิชาส าหรับการประกอบอาชีพ รู้เท่าทัน
สิ่งรอบตัว  มีจิตใจที่ดีงาม รู้จักผิดชอบชั่วดี มีการใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในสิ่งที่
ถูกต้องบนบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก  

ผู้สอน 

                       เก่ง 

นักเรียน            ดี 

                มีควำมสุข 

สอดแทรกคุณธรรม/

จริยธรรม 

วิธีกำรสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม 
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
- องค์ความรู้การสอด 
แทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 

ม.ค. 2559 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- มีการวางแผนปฏิบตัิงาน 
  และกระบวนการ 
- ติดตามการสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมในการ 
เรียนการสอน 

มีการประชุม 1 
คร้ัง  คณะท างาน 
KM  13 คน 

- ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้
- ถ่ายทอดประสบการณ ์
- รับรู้ความส าเร็จร่วมกัน 
 

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

- คณะท างานรวบรวมความรู้ทีไ่ด้
จากการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ 
- จัดท าเปน็ฐานข้อมูล 

พ.ค. 2559 เอกสารข้อมูลความรู้และ 
แหล่งที่มา 

 คณะท างาน KM 
และเจ้าหน้าที่ฝา่ย
บริหารงานทั่วไป  
 

- เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้อง 
กับการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการ 
สอน 

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู ้
- พิจารณาเนื้อหาความถูกต้อง 
ขององค์ความรู ้
-เสนอคณะกรรมการ KM และ 
ผู้เกี่ยวข้อง  
- จัดท าเปน็เอกสารข้อมูล 

มิ.ย. 2559 เอกสารข้อมูลความรู้และ 
แหล่งที่มา 

- คณะกรรมการ 
KM 
 

- เอกสารรายงานความรู้เรื่อง
การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
 

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- รายงานส่งคณะกรรมการ KM 

มิ.ย. 2559 จ านวนเครื่องมือในการ 
ประชาสัมพนัธ ์

- คณะกรรมการ 
KM 
 

-  Facebook KM สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 
 

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 
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อ้างอิงจากคู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้

- ปัจจัยความส าเร็จในการสอด 
แทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง 
แห่งความส าเสร็จในการสอด 
แทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 

มิ.ย. 2559 - การเขียนและปรับปรุง  
มคอ. ให้มีการสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการงานสอน 
ที่มีการสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม  
 

บุคลากรในหน่วย 
งานและที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ชุมชนนักปฏบิัต ิ
- ตัวคู่มือ 

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 

 

7 การเรียนรู ้
-จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัต ิ
งานเร่ืองการสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียน 
การสอน 

ก.ค.  2559  เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 
มคอ. รายวิชาที่มีการ
สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมในการ 
เรียนการสอน 

บุคลากรในหน่วย 
งานและที่สนใจ 
 

- การประชุม 
- เอกสารที่เป็นเนื้อหาความรู ้
ที่ได้จากการเรียนรู ้

ไม่มี คณ ะกรรมการ 

KM 

 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : นางสาวสุกญัญา  ชูธรัตน์  หัวหน้าสาขาวชิามนุษยศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน  
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 
1. ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธีอ่ืน 
2. ขาดการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์การสอน 
3. ครูส่วนใหญ่ขาดการอบรมวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
4. ครูยังขาดเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. การวัดผลมุ่งการให้คะแนนมิได้ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

ผลส าเร็จของงาน แนวปฏิบัติ โดยใช้กลวิธีในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

 

คณธรรมจรยธรรม
่1. ความตรงตอเวลา

้ ้2. การรูจักตนเองรูจักสังคม 
วัฒนธรรม ภูมิใจในความ
เป ็นไทย

ั ิ3. ความรบผดชอบ

4. ความสามัคคีการทํางาน 
เป ็นทีม
5. ฝ ึกการคิด-ว ิเคราะห์

กลวิธีในการสอดแทรก
• ให้ความสำค ัญ ต่ อเวลาในการเข ้าช้ันเรียน การนำเสน อ 
รายงาน การเลิกชั้นเรียน กําหนดส่งรายงาน โดยผู ้ที่ปฏิบัติไม ่

้ตรงเวลาจะมีบันทึกไวเป ็นหลักฐาน
• สังเกตและให ้คําแนะนําตักเตือนผ ู้ที่แต่งกายไม่เหมาะกับ
สังคมไทย
• แนะนําการแต ่งกายที่เหมาะกับสังคมไทยให ้แก ่นักศึกษาใน 
การเขา้ ชั้นเรียนคร้ังต ่อไป
• บ ันทึกผลการปฏ ิบัต ิในการจัดทำรายงาน และการนำเสนอ 
รายงานในประเด็นที่รับผิดชอบ
• มีการแบ่งงานเป็นกลุ ่ม และแบ่งงานตามหน้าที่
• การตอบคําถามในนามทีม
• กำหนดประเด็นเป็นสถานการณ์แล ้วให้เสนอแนวค ิดในแต่ละ 
สถานการณ ์นําเสนอในชั้นเรียนและให ้เพ่ือนนักศึกษากล ุ่มอ่ืน 
ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดความคิดที่หลากหลาย
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คณธรรมจรยธรรม
6. ความซอสตย

7. การใฝร่ ู้

8. มีศรัทธาต ่อศาสนา มีความ 
ละอายต ่อความชั่วกลัวบาป

9. มี ค ว า ม ก ตั ญ  ต่ ู้ ีอ ผ ม
พระคุณ 

กลวธในการสอดแทรก
• ตรวจสอบการลงชื่อเข ้าช้ันเร ียนก ับการเข ้าเรียนจริง
• การลงสัญลักษณ์ในการเขาชั้นเรียนสาย
• การเตือน และการลงโทษเมื่อไม ่ซื่อสัตย ์
• มอบสถานการณ์ให ้ไปค้นคว ้าแล ้วนำมาเสนอในช ั้นเร ียน โดย

้ ้ ้ ่กําหนดใหคนควาเอกสารตําราจากหลากหลายเลมและหลาย
่แหง

• สอดแทรกในเน้ือหาท่ีสอนทกคร ั้งท ี่มีโอกาส ในเชิงวิเคราะห์ุ

์ ่สถานการณตาง ๆ
• การถามความคิดเห็นในกรณีตัวอย ่าง

่ ์ ้• การชวยเหลืออาจารยในการจัดเตรียมหองเรียน ฯลฯ
• การช ่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่โอกาสอํานวย

 
เอกสารประกอบผลงาน 
    เล่มผลงาน , ภาพถ่าย 
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การใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ดร.วีรวัตร นามานุศาสตร์ 
ดร.ชนิดา เยรัมย์ 

นสพ.วสันต์ ป้อมเสมา 
ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน 

ดร.วริศา พิลาโฮม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน า 

 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหลักสูตรหนึ่งของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายวิชาที่ทันสมัย แต่บางรายวิชามีเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนมีความก้าวหน้ามาก สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสื่อที่นํามาใช้ประกอบการสอนนั้นมีหลายแบบ ดังนั้นการจัดการความรู้ด้านการใช้
สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจะนํามาสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยโครงการนี้ได้ดําเนินการ
รวบรวมความรู้และรูปแบบการใช้สื่อการสอนจากอาจารย์ผู้สอน และแลกเปลี่ยนผลการใช้สื่อการสอนแต่ละ
แบบ แล้วคัดเลือกรูปแบบสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  

ผู้ใช้ความรู้ 

 อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 

 

 



 

 
82 

กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

- สาขาวิชาฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาสื่อการสอนที่ดีเพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการเรียนการสอน 

- การประชุมกรรมการผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา เพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 สอบถามการใช้สื่อการสอนจากกรรมการในแต่ละบุคคล  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 การจัดเรียงประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 สรุปและเรียงลําดับประเภทของสื่อตามความพึงพอใจของผู้เข้าเรียน  

5. การเข้าถึงความรู้ 

 คัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 นําสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาแบ่งบันอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานําไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง  

7. การเรียนรู้ 

 การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประเมิ นจากนักศึกษามีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการเรียน และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น วัดผลจากคะแนนในชั้นเรียน  



 

 
83 

ผลการด าเนินงาน 

1.  อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ใช้สื่อมีความเข้าใจในการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอน 
2.  สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความเข้าใจในการจัดเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพสําหรับใช้ในการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

- อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้จัดทําสื่อประกอบการสอนที่ดี  
- นักศึกษามีความสนใจและมีความสนใจในการเรียนมากข้ัน โดยประเมินจากผลการเรียนที่เพ่ิมข้ึน 

เอกสารประกอบผลงาน 

1.  เอกสารบรรยายประกอบการสอน ในรายวิชา 02-091-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช 
โดย อ. ชนิดา เยรัมย์  

2.  เอกสารบรรยายประกอบการสอน ในรายวิชา 02-091-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช 
โดย อ. วริศา พิลาโฮม 

3.  เอกสารบรรยายประกอบการสอน ในรายวิชา 02-091-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช 
โดย อ. เดือนเพ็ญ วงค์สอน 
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การจัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายเอกชัย  แซ่จึง 
นายสรวิศ  ต.ศิริวัฒนา 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐชัย  อนันตกาล 
นายเอกลักษณ์  ฉิมจารย์ 

นางชลดา  ฉิมจารย์ 
นายธนินทร์  ระเบียบโพธิ์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................ 

บทน า  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ภาค 
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาจริยภาพให้แก่นักศึกษา เพ่ือสามารถนําภูมิความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่มีความพร้อมในการทํางานอันเป็นการส่งเสริมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ อีกทั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนว 
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

   ดังนั้น เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงงาน 
นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลอีสาน จึงขอเสนอจัดโครงการ “การจัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์”
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นอกเหนือไปจากนั้น การจัดโครงการ “การจัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์” ใน
ครั้งนี้ยัง สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่  2.4 เรื่องระบบการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เรื่องระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตและตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้อีกด้วย 

ผู้ใช้ความรู้ 

 โครงการ “การจัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถนํามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
สามารถร่วมกันกําหนดแนวทางในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการกําหนด
ลักษณะหัวข้อโครงงานของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์และสามารถนําไปบรูณาการองค์ความรู้ใหม่ อนึ่ง 
การทําโครงการดังกล่าว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2558 ทั้งทางด้านระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ด้านระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

คณาจารย์ในสาขาฯ ร่วมกันกําหนดทิศทางรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้
ข้อสรุปจากที่ประชุมว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้ถึงรูปแบบการจัดรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ และนําความรู้ที่ได้รับ แนะนําให้กับนักศึกษาต่อไป 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
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สรุปและวิเคราะห์รูปแบบรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสังเคราะห์ความรู้ที่อาจารย์
แต่ละท่านเคยมีประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการเรียนที่ผ่านมา และทําการวิเคราะห์ร่วมกันจากต้นแบบ 
รูปแบบรายงานโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

- จัดทําฐานข้อมูลความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และในรูปแบบเอกสารกระดาษ 

- รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการท่ีเป็นเอกสาร 
- จัดทําฐานข้อมูลความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) 
- รวบรวมด้านแนวคําวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

การนําเสนอรูปแบบรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นต้น
แบบเดิม และรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์ของระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

5. การเข้าถึงความรู้ 

การเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ มีไว้ในระบบฐานข้อมูลและให้อาจารย์ที่ต้องการใช้ ค้นหาข้อมูล
ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ ในการทําฐานความรู้ (Knowledge 
Bases) ได้จัดทําไว้ระบบ KM สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์ facebook 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจลักษณะอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์มี
โอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจทํา
ได้ในหลายลักษณะ เช่นการสัมนา และการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ําเสมอ 
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7. การเรียนรู้ 

คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และแนวทางการดําเนินงานมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าโครงการนี้ เปิดโอกาสให้ทุก
คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางในการถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน  

1. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และแนวทางรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือให้เข้ากรอบตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มากขึ้น 

2. คณาจารย์ได้แนวทางในการพัฒนาและการดําเนินงานรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีแนวทางในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2558 

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แนวทางในการทํารูปแบบคู่มือการเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คณะ/สาขาวิชานําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. หลังการเข้าร่วมโครงการ คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และแนวทางการดําเนินงานมากขึ้น อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้อง
กันว่าโครงการนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางในการถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้เตรียมตัวในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น 

2. จากการเข้าร่วมโครงการนี้ คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ความรู้ที่ได้สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สําหรับรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ และมีความเห็นว่าการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์แต่ละ



 

 
88 

ท่านนั้น สามารถอธิบายถึงเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น รวมทั้งการตอบคําถาม พร้อมทั้งการยกตัวอย่าง
ของรายงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ละคณะ/สาขาวิชาอีกด้วย 

เอกสารประกอบผลงาน  
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การพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 

นางสาวสุวพัชร  โสวภาค 
นายยอดศักดิ ์ ประชาราษฎร์ 

นายภัทรศักดิ์  สิมโฮง 
นางสาววรดา  นาคเกษม 

นางสาวศศิรดา  พันธ์วิเศษศักดิ์ 
นางสาวนันท์ธนะดี  อรุณพัฒนพล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  นครราชสีมา 
............................................................................ ................................................................................................  

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้ตระหนักในความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอน มาโดยตลอด ด้วยเชื่อมั่นว่าการสร้างมาตรฐานให้กับผลงานสร้างสรรค์โดยการส่งผลงาน
เข้าประกวดในโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในหรือ ต่างประเทศเป็นการสร้างมาตรฐานการยอมรับให้เกิดขึ้น
อย่างประจักษ์  เพ่ือฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาเป็นการพัฒนากระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้ พ้ืนฐานความเป็นไปได้ จัด
ระเบียบความคิดผลิตเป็นงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์มีการเรียนการสอนที่เน้นผลิตนักออกแบบที่มีความสร้างสรรค์
และเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีออกสู่ตลาดแรงงานและสามารถปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความ เข้าใจในงานออกแบบ มีความเชี่ยวชาญงานออกแบบแขนงต่างๆ พร้อมทั้งต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย การส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเน้นประสบการณ์และปฏิบัติจริง จัดระเบียบ
ความคิดผลิตเป็นผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ และจุด
ประกายความคิดในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ส่งผลงานเข้าประกวดโดย
สอดคล้องกับพันธกิจ(Mission) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
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คุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 

บทน า 

องค์ประกอบที่สําคัญและจําเป็นเพ่ือในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐาน 
ศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะ  
ต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในปัจจุบัน 
มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 

-  มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ 
-  สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 
-  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน 
การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการ 

ศึกษาที่จะทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา รวมทั้งโอกาส  
และสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น  โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงาน 
เป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลภาพของ  
โรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จํากัด 
อยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยน  
จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และ
นําความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ และต้องมีการ  
สร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry) 

ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการเรียนการสอน พบว่านักศึกษายังต้องพัฒนาและขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
สถานการณ์ จริง และการใช้ เทคโนโลยี  นักศึกษาบางส่วนยังอ่อนทักษะในการเรียน และบางส่วน  
ยังอ่อนในการทํางานเป็นทีม   
          ดั งนั้น  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิ เทศศิลป์ จึ งเล็ งเห็นความสําคัญของเรียนการสอน  
ในรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึน้ สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ 
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   จึงได้ส่งเสริมการกิจรรมการเรียนการสอน โดยนําการประกวดจากโครงการต่างๆ มาบูรณาการให้สอด 
คล้องกับแต่ละรายวิชา และอาชีพในอนาคตของ การนําโจทย์งานประกวดมาบูรณาการกับรายวิชา เพราะเป็น
โ จ ท ย์ จ ริ ง ใ น ส า ย วิ ช า ชี พ   มี เก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ที่ ชั ด เ จ น   เป็ น โ จ ท ย์ ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ฝึ ก 
ทั ก ษ ะจาก ก ารเรีย น ใน รายวิช าต่ างๆ แ ล ะได้ เรีย น รู้  ท ด ล อ งทํ างาน จ ริง เป็ น ก ารเพ่ิ ม ค วาม ท้ าท าย 
ให้กับศึกษาได้รู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหาจริงได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน และ
อ าจ ารย์  อ ย่ างเช่ น ใน ก รณี ที่ นั ก ศึ ก ษ าได้ ทํ าง าน เป็ น ก ลุ่ ม ใน ระ ห ว่ างทํ างาน อ าจ เกิ ด ปั ญ ห าต่ างๆ 
ภายในกลุ่ม แต่สุดท้ายนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จนสามารถสร้างผลงานนั้นได้สําเร็จ 
และ เป็นประสบการณ์ ในการทํางานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต นอกจากการมอบหมายโจทย์งาน
ประกวดจากแต่ละรายวิชา ทางสาขาวิชายังได้บูรณาการกับการทํากิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากในชั้นเรียน  เช่น 
พานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว 
ได้ช่วยให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่พบเห็น  ได้พบได้ความรู้จาก
วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานจากสายวิชาชีพโดยตรงจึงเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาที่ 
ช่วยเติมเต็มในส่ิงที่นักศึกษาได้ขาด และเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้  และสามารถนํามา 
พัฒนางานของตนเองได้ในอนาคต 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
1. แผนปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน)              (แผนการใช้จ่าย   

งบประมาณ(แผนเงิน:บาท) 
   (ใส่จํานวนเงินในช่วงเวลาปฏิบตัิงาน) 

 

ปี พ.ศ. 2558 

 

ปี พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการดาํเนินการ (P) (แผนงาน) 
- ประชุมกรรมการดําเนนิโครงการ 

เข้าร่วมประกวดและพฒันาทักษะ 
วิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 

- ประชุมนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ  

            

(แผนเงิน) -          
2. การดําเนินการจัดโครงการ (D) 

(แผนงาน) 
- ติดตามข่าวประชาสัมพนัธ์งาน 

ประกวดจากสื่อตา่ง ๆ 
- ประชาสัมพนัธ์งานประกวด 

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านสื่อต่างๆของ
สาขาวชิา 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ/ส่งผล

งานเข้าประกวด/ติดตามผลการ
ประกวด 

-  เผยแพร่ภาพกิจกรรมและผลงาน 

            

  (แผนเงิน)   30,000    
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แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน)              (แผนการใช้จ่าย   

งบประมาณ(แผนเงิน:บาท) 
   (ใส่จํานวนเงินในช่วงเวลาปฏิบตัิงาน) 

 

ปี พ.ศ. 2558 

 

ปี พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. การติดตามประเมินผล (C) (แผนงาน) 
- แบบประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

(แผนเงิน)         -  
4. การปรับปรุง/พฒันา/แก้ไขจากผลการ

ติดตาม (A)              (แผนงาน) 
- ประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินโครง 

การ  

            

(แผนเงิน)          - 
-ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)   05   
  - จํานวนคร้ังที่ดําเนินโครงการ (คร้ัง)   2   
- เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 85 
- เชิงเวลา  - ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – เดือน กันยายน 2559 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) - งบประมาณที่ใช้ในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) 

2. วิธีดําเนินการ 
              2.1 การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ 

         จากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์มีมติเห็นชอบ
เสนอของบประมาณแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559 (แบบ ง.8)  ชื่อโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมอบหมายให้ อ.ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานงานกับ 
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อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเพ่ือบูรณาการโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดเข้ากับการเรียนการสอนในหลัก 
สูตรและเริ่มดําเนินการตามแผน  

                2.2 การวางแผนการดําเนินการ 
 - ประชุมกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเสนอ

เพ่ือพิจารณาในวาระของการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์แจ้งขอ
ความ อนุเคราะห์อาจารย์ประจําสาขา อาจารย์ผู้สอนร่วมโครงการหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณา
การกับโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 - อาจารย์ผู้สอนประชุมนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่ 
จะได้รับ  การมอบหมายงานประกวดในรายวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบ  
นิเทศศิลป์ รวมทั้งหัวข้องานประกวดอิสระตามความสนใจเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถ  
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ในสาขาวิชาได้ 

 - ผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ประจําสาขา ร่วมติดตามข่าวประชาสัมพันธ์งานประกวดจาก

แหล่งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆเช่น เอกสารแจ้งเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ การค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆ   
 - ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจําสาขา ร่วมช่วยกันประชาสัมพันธ์งานประกวดแก่ผู้ร่วม

โครงการผ่านสื่อต่างๆของสาขาวิชา ได้แก่ การแจ้งนักศึกษาในชั้นเรียน การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติด
ประกาศใน facebook และเว็บไซต์ของสาขาวิชา เป็นต้น 

 - ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจําสาขา ประสานงานกับหน่วยงานที่จัด เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องของหลักเกณฑ์ข้อกําหนดต่างๆในการส่งผลงานประกวด เมื่อเห็นว่าโจทย์งานประกวดนั้นมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรจึงมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาในรายวิชาที่
รับผิดชอบ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับโจทย์ในวงการออกแบบจริง  

 - ผู้ร่วมโครงการ (อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ) ร่วมสร้างสรรค์
ผลงานออกแบบและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

 - ติดตามผลการประกวด เผยแพร่ภาพกิจกรรมและผลงานตามความเหมาะสม 
 - ในกรณีผลงานได้รับรางวัล หลังจากได้รับมอบรางวัลแล้ว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านเว็บไซต์

และ facebook สาขาวิชา รวมทั้งส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังคณะและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
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ภาพด าเนินงานของอาจารย์ในสาขา 
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ภาพการน าเสนอการจัดการความรู้ภายของสาขาฯ ภายในคณะ 
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ภาพแผนผังแสดงแผนการดําเนินการโครงการ 
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โครงการพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องต่างๆในหลักสูตร  ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 แสดงการบูรณาการโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดฯกับการเรียนการสอน 

ครั้งที่ รายการประกวด รายวิชาที่บูรณาการ 
ลักษณะ/รูปแบบ
การบูรณาการ 

ผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานประกวด 

1 ประกวดออกแบบ 
ตัวละครเนื่องในวันเอดส์
โลก 

2558/1  
วิชาเทคโนโลยีและการ
สร้างสรรค์ภาพประกอบ-
นศ.ปี 2 

เป็นโจทย์งานฝึก
ปฏิบัติในรายวิชา  
ให้งานเป็นกลุ่ม (ทีม) 

อ.ศศิรดา  
พันธ์วิเศษศักดิ์ และ 
อ.เทพฤทธิ์  
ไชยจันทร์ 

2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  2558/1  
วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
กระดาษ-นศ. ปี 3 

เป็นโจทย์งานฝึก
ปฏิบัติในรายวิชา  
ให้งานเป็นกลุ่ม (ทีม) 

อ.สุวพัชร โสวภาค  

  3 ออกแบบอินโฟกราฟิก 2558/2 
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 
มิต-ินศ. ปี 1 

เป็นโจทย์งานฝึก
ปฏิบัติในรายวิชา  

อ.ศศิรดา  
พันธ์วิเศษศักดิ์ 

4 โครงการประกวด 
คลิปวีดีโอเพ่ือปลูกฝัง
จิตสํานึกของการมีน้ําใจ 

2558/2 
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 
มิต-ินศ. ปี 1 

เป็นโจทย์งานฝึก
ปฏิบัติในรายวิชา  
ให้งานเป็นกลุ่ม (ทีม) 

อ. วิษณุ  
ดวงประสพสุข และ 
อ.สุวพัชร โสวภาค 
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เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) 
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) 
2.  การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) 
3.  เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard storytelling) 
4.  เวทีเสวนาหรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) 
5.  เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer assist) 
6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
7. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
8.  ฐานความรู้บทเรียนและความสําเร็จ (Lesson learned and best practices databases) 

เครื่องมือจัดการความรู้จากการศึกษาดูงาน 
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
สถานที่ : ป่าชายเลนคลองโคน - กิจกรรมให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมการปลูกป่าชายเลน 
สถานที่ : วัดบางกุ้ง  
สถานที่ : ตลาดน้ําอัมพวา -  เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมในอัมพวา  
สถานที่ : บ้านแม่อารมย์ ตลาดน้ําอัมพวา 
สถานที่ : พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
สถานที่ : สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ 
สถานที่ : สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ 
สถานที่ : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ  - ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พร้อมทั้งมีวิทยากรภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้ และข้อเสนอแนะจากการทํากิจกรรม 
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เครือ่งมือจัดการความรู้จากวิทยากร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสายวิชาชีพ 
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ภาพวิทยากรภายนอก 
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ภาพวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาบรรยาย ถ่ายทอดให้ความรู้และข้อเสนอแนะ 
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CDTป ี3 เข้าร่วมรับฟังแนวทาง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 
2016) ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC" โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาแนะนํา  

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวม 200 อาคาร 35 

คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู้ 
CEO : อาจารย์สุวพัชร  โสวภาค 
CKO : อาจารย์ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์  
KF : อาจารย์ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ 
KP : อาจารย์วรดา นาคเกษม 
KP : อาจารย์ภัทรศักดิ์ สิมโฮง 
KP : อาจารย์นันท์ธนะดี  อรุณพัฒนพล 
NM : นางสาวปวีณา ปิตคุณ 
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หมายเหตุ : ผู ้บริหารสูงสุด (CEO)

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer-CKO)

คุณอํานวย (Knowledge Facilitator-KF)

คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP)

คุณประสาน (Network Manager)

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับ สรุปผล 
1. อาจารย์และนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบและนวัตกรรม เป็นการพัฒนา
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้น
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริง 

- มีรายวิชาที่มอบหมายโจทย์งาน
ประกวดมาบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกปฏิบัติ โดยมีการวาง
กระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอน 
จํานวน 4 รายวิชา คือ 
1. รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิต ิ
– นศ.ปี 1 
2. วิชาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์
ภาพประกอบ – นศ.ปี 3 
3. วิชาพ้ืนฐานการผลิตภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ดิจิตอลปี 2 
4. วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ – 
นศ.ปี 3 

บรรลุตามผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2. นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายใน ทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการสร้างสรรค์ผลงานสู่
วงการออกแบบ 

นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ส่งประกวด  
 

บรรลุตามผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
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สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลการทํางานประกวดบางงานมี

น้อยเกินไป 
ปรับปรุงวางแผนโครงการแบบมีส่วนร่วมทั้งนักศึกษา 
อาจารย์โดยคาํนึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมและสัมพนัธ์
กับการเรียนการสอน 

- การประชาสัมพนัธ์โดยบอร์ดและการลง
เนื้อหาใน Facebook หรือเว็บไซต์
สาขาไม่มากนักหรือช้าไป 

ปรับปรุงวิธปีระชาสัมพันธ์ทัง้บอร์ดและการลงเนื้อหาใน 
facebook หรือ เว็บไซต์สาขา ให้รวดเร็ว มีความ
หลากหลาย 

- อาจารย์ร่วมโครงการ ส่งงานประกวดมี
น้อย 

ส่งเสริมอาจารย์ร่วมโครงการให้มีส่วนร่วมมากข้ึน 

- ผลงานทีส่่งร่วมประกวดแบบในประเทศ
มีมาก แต่ส่งงานประกวดต่างประเทศมี
น้อย 

สร้างทัศนคตทิี่ดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ให้เกิดความ
เชื่อมั่นและเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะทาง
วิชาชีพในประเทศทุกระดับรวมทั้งระดับนานาชาติ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในวงการออกแบบ
สอดคล้องกับ AEC 

  

ด้าน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทงานประกวด

ความพร้อมเพื่อการผลิต
สร้างสรรค์ผลงาน

การออกแบบ

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ 
บริเวณการทํางานไม่เพียงพอ 

-  วางแผนการใช้ห้องในการเรียนและปฏิบตัิงานให้
เหมาะสม โดยคํานึงถึงระยะเวลาทํางานประจาํวัน 
8.00-16.30 น.  

-  แนะนาํนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ควรใช้เวลา
สอดคล้องกับเวลาการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการของคณะ
และศูนย์วิทยาบริการ 

- แนะนาํให้นักศึกษาลงทุนซื้อ Notebook เพื่อการเรียน
การสอนและการฝึกฝนทักษะอาชีพด้วยตนเองซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
- ทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ 
- การจัดทํา มคอ.3  
- กระบวนการ PDCA ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 
- ความร่วมมือของนักศึกษา 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
ความรู้ที่ได้ 

1. บูรณาการกับรายวิชาที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการประกวด 
 1.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านทักษะปัญญา โดยให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาที่อยู่ในสายอาชีพ เช่น 

- รายวิชา การถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งภาพ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
- รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิต ิชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
- รายวิชา เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
- รายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ  ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาท่ี  1 

2.  ได้รายวิชาที่เหมาะสมและนักศึกษาชั้นปีที่เหมาะสมกับงานประกวดโดยผ่านการประชุมอาจารย์ประจํา
สาขาที่อยากจะส่งเสริมการประกวด และได้มีการคัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสม โดยพิจารณา ดังนี้ 

- ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชา การภาพถ่ายดิจิตอล และการตกแต่งภาพ 
- ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชา การภาพถ่ายดิจิตอล และการตกแต่งภาพ 
- ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ภาพประกอบ 
- ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

3.  เลือกระดับงานประกวดที่เหมาะสมกับนักศึกษา โดยพิจารณาจากเครื่องมือ ระยะเวลา พ้ืนฐานความรู้ 
งบประมาณ  สาขาวิชาจึงเลือกการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันได้ 
มีโอกาสได้รับรางวัลสูง 
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4.  งานประกวดเปิดโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นทีม จึงมีการแบ่งกลุ่มในการส่งผลงานเข้าประกวด  
โดยพิจารณาการจัดกลุ่มตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 
และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม เช่น ในรายวิชา ภาพประกอบ มีการแบ่งกลุ่ม 3 คน 
และวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้วิธีจับคู่ 

5.  อาจารย์ประจํารายวิชา เป็นผู้วางแผน ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามนักศึกษาในการจัดทําผลงานส่งเข้า
ประกวดมีการให้คําปรึกษา วิธีการคิด วิเคราะห์ การทําแบบร่าง การพรีเซ้นต์ การปริ้นงาน รวมไปถึงการ
แพ็คงานเพื่อจัดส่งผลงาน 

6.  ได้มีการติดตามผลการตัดสิน การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักศึกษาทั้งที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล 
ได้แก่ การเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ทั้งทาง เว็บไซต์ Facebook จอประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัย   
ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้รับรางวัล ได้เพ่ิมคะแนนที่นักศึกษาได้เข้าร่วมส่งผลงาน มีการเผยแพร่ภาพผลงาน ทั้งนี้ 
นักศึกษาได้มีผลงานทางด้านวิชาชีพจากการเข้าร่วมการประกวด 

7.  ได้ธนาคารความรู้ เก็บผลงานที่ได้รับรางวัลและมีการต่อยอด  
 

เอกสารประกอบผลงาน 

ภาพกิจกรรม 

 การประชาสัมพันธ์งานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ได้โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งผ่านรายวิชา การ 
ติดบอร์ดหน้าสาขา การแจ้งใน facebook และการสร้างรับข่าวงานประกวดอัตโนมัติผ่านหน้าแรก 
ของเว็บไซต์สาขาวิชา ดังภาพวิธีการประชาสัมพันธ์  

การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะงานประกวดด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รวบรวมงานประกวด 
ที่ผู้ร่วมโครงการได้เข้าร่วม โดยเรียงลําดับตามช่วงเวลา ดังนี้ 
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1. ประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก 
บูรณาการวิชาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ภาพประกอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ

ประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design)  
เนื่องในวันเอดส์โลก ชิงรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และเกียรติบัตร  
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กําหนดระยะเวลา 

กําหนดรับผลงานรอบแรก : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558 
กําหนดการประกาศผลงานผ่านเข้ารอบ 10 ชิ้น : วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

กําหนดการเข้าร่วม Workshop เพ่ือพัฒนาผลงาน : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558* 
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กําหนดรับผลงานรอบสุดท้าย : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

กําหนดการนําเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 

กําหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 

- See more at: http://contestwar.com/contest/11448 

ตัวอย่างผลงาน 

 

- See more at: https://www.facebook.com/CDTrmuti/ 
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ประกาศผลรางวัล 

 

ที่มา : http://th.trcarc.org 
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พิธีรับรางวัล 
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2. ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์   
บูรณากาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2559 : 

ThaiStar Packaging Awards 2016 ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่า

รวมกว่า 250,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในระดับนานาชาติ 

- See more at : http://contestwar.com/contest/11732 
 

http://contestwar.com/contest/11732
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กําหนดระยะเวลา 
• ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่ facebook พิมพ์ Thaistar Packaging 

Awards หรือ www.dip.go.th 
• ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนาส่งทาง email ที ่ppid.packaging@gmail.com 
• ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่ 
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 อาคารสํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่
- See more at: http://contestwar.com/contest/11732 
 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
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- see more at : 
https://www.facebook.com/CDTrmuti/photos/?tab=album&album_id=552072278276395 
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CDT ปี3 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2559 (ThaiStar Packaging 
Awards 2016) ภายใต้หัวข้อ"เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC"  

โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาแนะน า  
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องเรียนรวม 200   
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) 
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3. ประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก  
บูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้า

ร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบ

รายเดือน) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท 

กําหนดระยะเวลา 

- ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2559 (สําหรับเดือนธันวาคม 2558 ขยาย
เวลารับถึง 31 ธันวาคม 2558) 

-  ประกาศผลวันที่ 30 ของทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2559 
-  see more at: http://contestwar.com/contest/11730 

ผลงานที่ส่งประกวด 

 

http://contestwar.com/contest/11730
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 

 

 
ภาพประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ : 

http://hpc9.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index 
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CoP 2 
การพัฒนานักศึกษา  

: การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา 
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“กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน” 

นางไกรศรี ศรีทัพไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน 

นายนภดล หงษ์สุวรรณ 
นายสุกิจ ไชยชมภู 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 
......................................................................................... .................................................................................... 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์
แผนไทย และทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีมติเห็นชอบรับวิทยาลัยการสาธารณสุข      
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี เข้าเป็นสถาบันสมทบกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ทําความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขกาญจนา
ภิเษกจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 3 สถาบันเพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี และตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในอนาคต 
3.  เพ่ือเป็นการสร้างความรัก สามัคคี และการมีสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง 3 สถาบัน ที่ได้มีการลงนาม

ตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 
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วิธีการด าเนินงาน 
กําหนดจัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง โดยการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของ 3 สถาบัน ซึ่งการจัดครั้งแรก

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพ
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้มีการลงนามตกลงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยของ 3 สถาบัน และทางเจ้าภาพจะต้องมีการนัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้ง 3 สถาบัน ก่อนถึงวันจัดงานอย่างน้อย 30 วัน 

ผลการด าเนินงานและแนวทางการน าผลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ตั้งแต่การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยของ 3 สถาบัน ที่ทาง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพใน
ครั้งแรก ในเมื่อปี พ.ศ. 2555 นั้น ซึ่งถึงปัจจุบันการกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นแล้วถึง 4 ครั้ง ซึ่งทางทาง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เป็นเจ้า
ภาพรวมแล้ว 2 ครั้ง คือในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 ผลจากการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ขึ้นกับนักศึกษาและบุคคลกรของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนี้ 

1. เรียนรู้การทํางานเป็นทีม 
2. เรียนรู้การทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
3. เรียนรู้ขั้นตอนการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก 
4. แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5. กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ของนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
6. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย 

การดําเนินกิจกรรมนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากได้มีการประชุมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
และการกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม จึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงความสามารถ การแข่งขันกีฬา และการอยู่ร่วมกัน         
ของนักศึกษาทัง้ 3 สถาบัน 
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 ผลการดําเนินกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้นั้น สามารถใช้เป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีสําหรับการพัฒนา
งาน ตลอดจนถึงการพัฒนาคน ซึ่งเป็นดังคําท่ีว่า “กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน” 

บทน า 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549

ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน

การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย 

ซึ่งในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนั้น ได้ทําความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 หน่วยงานนั้น ให้ตรงตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามนี้ต่อไป 

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา

เขตสกลนครเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) และแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะที่เหมาะสม ในการ

พัฒนาให้บัณฑิตมีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มที่เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 การดําเนินงานของโครงการเป็นการทํางานที่มีการวางแผนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ที่ให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน งบประมาณที่มีความเหมาะสม ซึ่งภายในกิจกรรมที่ได้ดําเนินการนั้น จะต้อง

เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะและวิชาการ จากการที่ได้ดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ

ทางการแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์กาญจนาภิเษกจังหวัด
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นนทบุรี ได้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน การแข่งขันทักษะทางการแพทย์แผนไทย และการโชว์สันทนาการของแต่ละสถาบัน ที่ได้

แสดงความสามารถและความรู้ของนักศึกษาของทั้ง 3 สถาบัน และกิจกรรมการมอบธง เพ่ือให้สถาบันเป็น

เจ้าภาพในปีต่อไป 

การด าเนินงานตามระบบPDCA ในกิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการและอาจารย์เป็นผู้

ควบคุม 

1. เขียนโครงการแข่งขันทักษะทางการแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 สถาบัน ที่ได้ตกลงความร่วมมือของ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์กาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี  

ในการจัดโครงการโดยได้รับงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกปี (ชุมชนนัก

ปฏิบัติ Communities of Practice หรือ CoP)  

 2. จัดการประชุมร่วมกันทั้ง 3 สถาบันเพ่ือชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และการกําหนดกิจกรรมที่

จะดําเนินโครงการก่อนดําเนินโครงการ เพ่ือให้ได้ซึ่งความเหมาะสมกับเวลาการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม

และงบประมาณโดยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นหลัก (ทีมข้ามสายงาน Cross-Functional Team) 

ตลอดจนการน าปัญหาข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง (การทบทวนสรุปบทเรียน 

After action review หรือ AAR) แบบสุนทรียสนทนา 

 3. ดําเนินโครงการตามวันและเวลากําหนด การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้

จากการลงมือปฏิบัติจริงดําเนินโครงการตามกําหนด และกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและ

นําไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยนําสามารถของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ถือว่าเป็นการพัฒนาวิธีการทํางาน        

การถ่ายทอดจากรุ่นพ่ี โดยการสอนงานจากผู้ที่มีประสบการณ์ มาแนะนํา สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการ

เรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้โดยการควบคุมกิจกรรมการดําเนินโครงการนี้อีกคือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ที่ทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  



 

 
134 

 4. การสรุปผลการดําเนินโครงการ การประชุมกลุ่มย่อย และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุ ง 

การทํารูปเล่ม การสรุปผลการดําเนินงานเสนอให้คณะกรรมการผู้บริหารให้รับทราบถึงกระบวนการทํางานของ

โครงการ 

 5. เครื่องมือในการจัดการความรู้ คือเวทีการเสวนา การประชุม การที่นักศึกษาได้มีการนัดประชุม 

ระดมความคิด การเอาปัญหาต่างๆ ของปีที่ผ่านมาแก้ไขเพ่ือให้ปีถัดไปไม่มีปัญหา รวมถึงการกําหนดจัด

กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยต่อไปสู่อาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ   

ดีมาก สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของโครงการนี้คือ 

การฝึกให้นักศึกษา รู้จักกระบวนการทํางาน PDCA การคิดวิเคราะห์ การนําปัญหาที่ผ่านมา มา

ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการได้มาซึ่งการแบ่งภาระหน้าที่ การนําเอาพ่ีเลี้ยงหรือรุ่นพ่ีที่เคยผ่านการปฏิบัติงาน

แบบนี้มาแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ความสามัคคี กลมเกลียว การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการพัฒนางานจาก 3 สถาบัน

ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะเป็น

ตัวนําไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ที่ดี สู่การถ่ายทอดที่ดี นั่นเอง 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี คือการได้ประชุม ระดมความคิดเห็น การนําวัตถุประสงค์ ของโครงการมาเป็น

ตัวกําหนดงาน การแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หรือ รุ่นพ่ีที่เคยมี

ประสบการณ์ ตลอดจนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ความสําเร็จของโครงการนี้ คือ ได้ทําให้นักศึกษาทั้ง 3 

สถาบัน ได้มีความสัมพันธ์กันโดยมีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้านการเรียนการศึกษา ด้านกีฬา ด้านกิจกรรม

สันทนาการ และการแสดงออกของนักศึกษา ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะ

นําไปสู่การปฏิบัติที่ ดังชื่อเรื่องที่ว่า “กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน” 
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เอกสารประกอบผลงาน 

เอกสารรูปเล่มสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 
(Counseling and Guidance Record) 

ดร.ปนัดดา  เพชรล้วน 
ดร.ศศิธร  อินทร์นอก 

ดร.จิรายุส  วรรัตนโ์ภคา 
ดร.ชมภูนุช  ฆ้องลา 

ดร.จันทร์เพ็ญ  ประกําแหง 
ดร.อารยา  รานอก 

นางสาวกนกอร  จี้พันดุง 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน า  

นักศึกษาใหม่ที่เริ่มเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องมีการปรับตัวในหลายด้าน ทั้งด้านการปรับตัวกับ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน การบริหารเวลาด้านการเรี ยน
และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีวินัยและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ในช่วงแรกนักศึกษามีปัญหาด้านการ
ปรับตัว การจัดการเวลาด้านการเรียนและการทํากิจกรรม เมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่งบางคนมีปัญหาด้านผลการ
เรียนต่ําลง อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทในการให้คําปรึกษา แนะนํา ให้กําลังใจ กระตุ้นให้นักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนเพ่ือสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์จึงเห็นความสําคัญว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเพ่ือประกอบการให้
คําปรึกษา จึงได้จัดทําสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา โดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมประวัติของนักศึกษา แผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล             
ผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และพฤติกรรมดีเด่นในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดต่อสื่อสาร รับทราบข้อมูลของนักศึกษาใหม่เพ่ือ
การติดตามดูแลให้คําปรึกษานักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด  เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์และ
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มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับคําแนะนําและสามารถนําคําแนะนําจากอาจารย์ไปใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ   นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์มีแหล่งข้อมูลพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษา
สหกิจศึกษา ฝึกงาน การมอบรางวัลดีเด่น การมอบทุนการศึกษาต่างๆ รวมทั้งนําข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือนํา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

ผู้ใช้ความรู้ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และคณาจารย์ประจําหลักสูตร 

กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้   

- วันที่ 14 มกราคม 2559 คณาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์และคณะกรรมการ KM Team ได้ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกประเด็นความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ด้านการจัดทําสมุดบันทึกการเข้า
รับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา  

- คณะกรรมการ KM Team ได้แจกแจงหัวข้อเพ่ือร่วมกันค้นคว้าข้อมูลสําหรับจัดทําสมุดบันทึกการ
เข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้   

 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทํางานรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ คู่มือนักศึกษา หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คู่มือกิจกรรมนักศึกษา  คู่มือขั้นตอนการทํางาน PM-19 เพ่ือนําข้อมูลด้าน
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนประจําหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลภาพคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือสรุปและเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบในการจัดทําสมุดบันทึกการเข้า
รับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ KM รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ิมเติม และออกแบบ
แบบบันทึกผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา แบบบันทึกด้านการ
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ได้รับรางวัลพฤติกรรมดีเด่น การลงโทษทางวินัยนักศึกษา แบบบันทึกการเข้ารับคําปรึกษา เพ่ือเรียบเรียงข้อมูล
ให้เป็นระบบในการจัดทําสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ KM Team ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูล
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนประจําหลักสูตร ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา แบบฟอร์มต่างๆ  

- จัดทําสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา 

5. การเข้าถึงความรู้  

- วันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ KM Team ได้มอบสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะ
แนวสําหรับนักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้นักศึกษาได้กรอกข้อมูลส่วนตัว 
และข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา ผลการเรียน และศึกษาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 - นักศึกษาได้เข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวในด้านต่างๆ เช่น การเรียน เพ่ือน การปรับตัว สุขภาพ                
การวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวสอบ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   

- วันที่ 8 เมษายน 2559 คณะกรรมการ KM Team นําข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทึกมาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือปรับปรุง แก้ไขสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา โดยได้เพ่ิมเติมข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนลงในแผนการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบว่าต้องเรียนวิชาใด
ก่อนหลังเพ่ือวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้เพ่ิมเติมข้อมูลหน่วยกิตกิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับเลือก     

กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ให้ชัดเจนมากข้ึน 

- ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทําสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม  
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- นําข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทึกมาประกอบการพิจารณาเพ่ือการพัฒนาด้านการให้คําแนะนํานักศึกษา  
ด้านการวางแผนการเรียน การปรับตัว การจัดการเวลาด้านการเรียนและการทํากิจกรรม  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

7. การเรียนรู้  

1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  1.1 สมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลให้
นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนเพื่อให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 เป็นแนวทางในการกระตุ้นนักศึกษาด้านการศึกษา การปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองให้
ดําเนินชีวิตอย่างแน่วแน่และม่ันคงเพ่ือสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.3 เพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน 

 2. ผลที่เกิดกับหลักสูตร 

  2.1 มีข้อมูลในการให้คําแนะนํา ติดตามดูแลนักศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือพิจารณาการ
มอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลด้านต่าง ๆ 

2.3 รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตรต่อไป 

ผลการด าเนินงาน  

นักศึกษาได้รับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทําให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา และวางแผนการเรียนของตนเองได้ดีขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้รับ
ทราบปัญหาและข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ และได้แนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา รวมทั้งหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการวางแผนให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

นักศึกษาได้กรอกข้อมูลส่วนตัว และได้ศึกษาทําความเข้าใจกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตรมากขึ้น บันทึกผลการการเรียนเพื่อวางแผนการเรียน และได้กรอกข้อมูลด้านการศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้รับทราบปัญหาและได้ช่วยแนะนําให้คําปรึกษาเพ่ือใช้ในการ
วางแผนการเรียนในปีต่อไป ทั้งนี้สาขาชีววิทยาประยุกต์จึงได้จัดทําสมุดบันทึกการให้คําปรึกษาและแนะแนว
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัว
วางแผนการเรียนเพ่ือสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เอกสารประกอบผลงาน  
สมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา 

 

ภาพสมุดบันทึกการเข้ารับคําปรึกษาและแนะแนวสําหรับนักศึกษา 
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การเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

นายชารี จันสุพรม 
ผศ.พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล 

ผศ.อนุสรณ์ ศิริอนันต์ 
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บทน า  

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการแข่งขันทางธุรกิจการศึกษาและการประกอบอาชีพเป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถปรับตัวได้ทันประกอบกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลขาดการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลัง
กายในกิจวัตรประจําวัน ขาดการพักผ่อนเกิดความเครียดจากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพทั้งกายและจิตใจ ปัญหาเหล่านี้สามารถใช้กิจกรรมการออกกําลังกายเป็นกลวิธีป้องกันบําบัดรักษาหรือ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเนื่องจากการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมีผลทําให้
อวัยวะที่สําคัญของร่างกายคนเราแข็งแรงมีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจซึ่งการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับความต้องการด้วยรูปแบบต่างๆจะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องนําศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพ่ือออกแบบการออกกําลังกาย การฝึกนักกีฬา การช่วยเหลือจากการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การเคลื่อนไหวท่าทางการประกอบกิจวัตรประจําวันที่ถูกต้องทั้งในกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้ได้รับการฝึกทักษะเพ่ิมเติม
โดยมีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และการฝึกทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในวิชาชีพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต คือ 
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1. เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ
2. เป็นผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง

และแนะนําผู้อื่นได้
3. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้ทางวิชาการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีด าเนินงานและขั้นตอนของการเพ่ิมทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ศาสตร์ต่างๆ ที่นํามาใช้เป็นแนวทางหรือกระบวนการส่งเสริม เพ่ิมพูน
ศักยภาพและความสามารถให้กับนักกีฬานําไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ทางจิต และ 
ความสามารถทางกลไก เทคนิคทักษะการเคลื่อนไหว และเทคนิคทักษะกีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพ ความพร้อม 
และสมบูรณ์สูงสุดเป็นระบบในช่วงการแข่งขัน ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
2.  ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
3.  จิตวิทยาการกีฬา
4.  โภชนาการกีฬา
5.  เวชศาสตร์การกีฬา
6.  เทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากใช้เป็นกระบวนการเพ่ือการสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพในการ
แข่งขันกีฬาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์การกีฬายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือการสร้าง 
เสริมคุณภาพชีวิตประชากรตามแนวทางของกีฬามวลชน และกีฬาเพ่ือสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายรองอีกด้วย 
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี

1. อาจารย์ในสาขาวิชาประชุมชี้แจงเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดการความรู้เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สําคัญในการนํามาพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา

2. รายงานหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนํามาปรับปรุงเพ่ิมเติม ข้อมูลให้เหมาะสมยิ่งข้ึน
3. จัดทํารายงานเป็นแผนแม่บทการจัดการเรียนรู้ด้านการเพ่ิมทักษะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ 
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ผู้ใช้ความรู้ 

อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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กระบวนการจัดการความรู้  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ช่วงเวลาด าเนินการ 
กลุ่ม เป้าหมาย หมายเหตุ ม.ค. 

59 
ก.พ.
09 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- เสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้

ทํางานการจัดการเรียนรู้ 
- องค์ความรู้ท่ีจําเป็นทางวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสุขภาพ 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- นําความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสาร เพื่อ

นํามาใช้ให้เหมาะสม 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- ทบทวนความรู้ท่ีได้และตรวจสอบ

รายละเอียดโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงองค์ความรู้ 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 

7 การเรียนรู้ 
- นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- สรุปบทเรียน การจัดการเรียนรู้แห่ง

ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

     บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 
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CoP 3 
การบริหารและการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

: งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/น าไปใช้ประโยชน์ 
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แนวทางปฏิบัติทีด่ีในการเขียนบทความวิจัย 

นางสาวจงรัก     เทียงปา 
นางสาวกัลยา  ประจุทะเน 
นายวุฒิพงษ์   พร้อมพรั่ง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาเขตขอนแก่น 
.............................................................................................................................................................................  

การเขียนบทความวิจัย (Research) ในการนําเสนอบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ย่อมมี
ลักษณะเฉพาะและมีเทคนิคเฉพาะ(Technical Term) ในการเขียนที่บ่งบอกถึงความเป็นวิชาชีพและวิชาการ
หนึ่ง ๆ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศในศาสตร์และสาขาวิชานั้นได้ จึงจะทําให้บทความนั้นมีประโยชน์ที่จะ
สามารถนําไปอ้างอิง และได้รับความสนใจในการนําไปตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้ (แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เขียนบทความวิจัย : mgmtsci.ac.th) 

การรวบรวมข้อมูลของการนําเสนอบทความวิจัยในปีที่ ผ่านมาของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มีผู้สนใจส่งบทความเพ่ือนําเสนอตีพิมพ์ในวารสารจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับสถิติในการได้รับทุน
หรือการทําวิจัย เนื่องจากมีนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับทุนจํานวนมากและยังมีประเด็นของการเขียนบทความที่มี
คุณภาพ ซึ่งนักวิจัยเหล่านั้นยังไม่ทราบแนวทางและขั้นตอนในการเขียนที่ดีเพียงพอ (ข้อมูลสรุปจํานวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/คณะครุศาสตร์ ปี 2557)  

จากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องจึงได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา
และศึกษาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge Management) โดยการนําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร จึงได้ข้อสรุปและแนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนเพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ด้านการเขียนบทความวิจัย เพ่ือนําไปใช้ในภายในองค์กร โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกงาน ผู้มีประสบการณ์การตรง (tacit knowledge) ด้านการเขียนบทความวิจัย  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีพันธกิจด้านงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักที่จะต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผล (out come) ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการควบคุมให้สามารถดําเนินการใน
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ด้านการวิจัยและการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ อย่างมีคุณภาพ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ   
 1. คณะต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน  
 2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ 
 3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองตามยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

จากปัญหาที่พบ และจากการศึกษารวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดั บ

นานาชาติของอาจารย์ประจํา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต

ขอนแก่น  ได้เล็งเห็นความสําคัญ จึงสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากระบวนการเขียนบทความ

วิจัยเพ่ือให้มีคุณภาพและสามารถนําเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

ให้มีจํานวนมากขึ้นเป็นลําดับ (สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ส่วนขององค์ประกอบที่  2 เรื่อง

งานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย สกอ.2.3) 

ดังนั้นผู้รับผิดชอบภาระงานด้านวิจัย จึงได้นําแนวคิดที่ได้จากการศึกษา ประสบการณ์ และ

ปัญหาที่เกิดขึ้น นํามาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและได้นําเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารตามลําดับ เพ่ือเห็นชอบและนําไป

ประกาศใช้ โดยเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวปฏิบัติด้านการวิจัย และ

นําไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบทความวิจัย ผู้รับผิดชอบภาระงานด้านวิจัยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) เผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางเวบไซต์  (http://www.fte.rmuti.ac.th) 

และหนังสือเวียนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

 

http://www.fte.rmuti.ac.th/
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดชื่อเร่ือง 

ชื่อผู้วิจัยและคณะ 

บทคัดย่อ 

บทน า 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผลการทดลอง 

สรุปและอภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะ 

อ้างอิง 

เร่ิมต้น 

จบ 
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1.  การก าหนดชื่อเรื่อง 

 น่าสนใจ, กําลังอยู่ในความสนใจ 

 อยู่ในศาสตร์ของผู้เขียน, ถนัด 

 เป็นคําใหม ่

 ประกอบด้วยคําสําคัญ, ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม 

 สมบูรณ์ แต่กระชับ 

 คําสําคัญเป็นวลี 

 5 - 20 คํา

2.  ชื่อผู้วิจัยและคณะ 

  

 

ถ้ากรณีผู้วิจัยหน้าใหม่ควรมีชื่อผู้วิจัยร่วมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

ที่อยู่รูปแบบตามวารสารนั้น ๆ

3.  บทคัดย่อ 

 ต้องประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ +  วิธีการ + ผล + จุดเด่น 

ไม่ควรเกิน  1  หน้า  (200 - 300 คํา)

คําสําคัญ  อย่างน้อยควรจะ  2  คํา

ข้อค้นพบจากงานวิจัยจากวัตถุประสงค์ 
แสดงผลกระทบระหว่างตัวแปรอย่างชัดเจน

ผลต้องตอบวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

4.  บทน า 

 ความสําคัญ  ที่ตรงกับแนวทางวารสาร ,และงานวิจัย 

 ความเป็นมา         ประเด็นปัญหา          แนวทางแก้ไข 
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 สภาพปัจจุบัน         อ้างอิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ประเด็นปัญหา        มีที่มา         มีอ้างอิง         มีขอบเขตของปัญหา 

 แนวทางแก้ไข  ต้องเอาประเด็นสําคัญของผลที่ได้จากงานวิจัย นําเสนอบางส่วน (โปรย) เกริ่นนําถึงผล
การทดลองที่ได้ 

 ไม่ควรเกิน  2  หน้า

0.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 แบบการวิจัย 

 ประกอบได้ไป
- พ้ืนที่ศึกษา
- กลุ่มตัวอย่าง
- วิธีการเก็บข้อมูล
- เครื่องมือที่ใช้
- ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย
- แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน (Flowchart)

 ปริมาณ 
- สถิติ
- ประชากร  และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องยึดจรรยาบรรณนักวิจัย 

(ขออนุญาตเก็บข้อมูล)
- วิธีการสุ่ม
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- นิยามตัวแปรและคุณภาพเครื่องมือ

 คุณภาพ  ชุมชน, พ้ืนที่ศึกษา, ผู้ให้ข้อมูล, เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล, การบรรยายพื้นที่,  
การเลือกกรณีศึกษา
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 ทดลอง พ้ืนที่,  ข้อมูล,  ทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล,  ขั้นตอนในการดําเนินการ,  การ
ออกแบบการทดลอง,  ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  ตัวแปรควบคุม

6.  ผลการทดลอง 

 ข้อค้นพบ  บรรยายตามวัตถุประสงค์  และขอบเขต 

 ควรแสดงด้วยภาพหรือกราฟท่ีชัดเจน 

7.  สรุปและอภิปรายผล 

  

 

 

เปรียบเทียบความเหมือน,  แตกต่างผลที่ได้กับงานวิจัยอ่ืน ๆ 

เขียนผลที่ได้ของเรา ต่อด้วยเลขเอกสารอ้างอิง

เสริมประเด็นเด่น  ของผลการวิจัยที่ได้

8.  ข้อเสนอแนะ 

 

  

 

แหล่งทุน

จุดบกพร่อง,  ข้อสังเกต,  ที่เกิดในงานวิจัย

งานวิจัยที่สามารถดําเนินการต่อได้

9.  อ้างอิง 

 ให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารนั้น  ๆ

ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประกาศให้บุคลากรได้ยึดแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยมา
เป็นแนวทางในการดําเนินการด้านการจัดทําบทความวิจัย และได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ พบว่าจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีที่ผ่านมา    
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กราฟแสดง บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่  ปี พ.ศ. 2007  กับปี พ.ศ. 2008 
และร้อยละของการเพิ่มขึ้น 

 

เอกสารประกอบผลงาน 

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย  ซึ่ งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร                  
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกงาน ผู้มีประสบการณ์การตรง (tacit knowledge) ด้านการเขียน
บทความวิจัย 
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“ภูมิปญัญาการใช้สมุนไพรท้องถิ่น สู่สากล” 

นายสุกิจ ไชยชมภู 
นางไกรศรี ศรีทัพไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน 
นายนภดล หงษ์สุวรรณ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 
................................................................. ...........................................................................................................  

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน

ในปัจจุบันลูกประคบสมุนไพรที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นลูกประคบที่ใช้ประคบเพ่ือบรรเทาอาการปวด
เม่ือยตามร่างกาย ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ลดการติดขัดของข้อต่อบริเวณ 
ที่ประคบ ทําให้เนื้อเยื่อ พังผืดยืดตัวออก ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น หรือบริเวณข้อ
ต่อต่างๆ หลังจาก 24-48 ชั่วโมงไปแล้ว ช่วยทําให้ผ่อนคลาย และคลายความเครียด ซึ่งลูกประคบสมุนไพรสูตร 
ดั้งเดิมนี้จะเน้นประคบตามร่างกายแต่ยังไม่มีลูกประคบสมุนไพรที่ใช้ประคบบรรเทาอาการปวดคัดตึงเต้านม 
ของมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะ ถ้านํามาใช้ในการประคบเพ่ือลดอาการปวดคัดตึงเต้านมของมารดาหลังคลอด 
อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงพัฒนาสูตรลูกประคบสมุนไพรขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับมารดาหลังคลอด สมุนไพรที่ 
ใช้จะเน้นการบรรเทาอาการปวดคัดตึงเต้านม ลดอาการอักเสบจากการปวดบวมแดงของเต้านม กระตุ้นหรือ 
เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิตและเพ่ิมสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มน้ํานม ตัวยาทําให้กลิ่นหอม ทําให้ผ่อนคลายความเครียด 
วิตกกังวล และสูตรลูกประคบที่พัฒนานี้ยังช่วยลดอาการปวดคัดตึงเต้านมของสตรีที่กําลังจะมีรอบประจําเดือน 
หรือในช่วงที่มีประจําเดือน ได้อีกด้วย 

   จากงานวิจัย ที่ได้ดําเนินการวิจัยมาเป็นเวลา 1 ปี ได้ออกสู่สากลโดยการนํางานวิจัยที่สร้างสรรค์ เพ่ือ 
การเผยแพร่ และเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นงานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ โดยชุมชนที่ 
อยู่บริเวณใกล้เคียง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และเพ่ือเป็นตัวยืนยันการ
วิจัย ได้นําผลงานตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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วัตถุประสงค์

1) เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
2) เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3) เพ่ือให้เป็นชุมชนในการแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสกลนคร

วิธีการด าเนินงาน

   งานสร้างสรรค์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจจาก การคิดค้นสูตรสมุนไพรเพ่ือลดอาการปวดคัดตึง จากนั้นได้ 
มีการวิจัย บนพื้นฐานความตั้งใจเพ่ือให้ได้งานสร้างสรรค์ออกมาดี  เมื่อมีการวิจัยเสร็จสิ้น ก็มีการนําผลงานวิจัย
มาบริการวิชาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการ 
ให้บริการวิชาการ

จากนั้น ได้นําผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ให้สู่สากลโดยการตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
SakonNakhon Rajabhat University Journal,Vol.7 (2) July-December, 2015, 33-39

นับว่าเป็นโครงการที่มีการบูรณาการได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ผลการด าเนินงานและแนวทางการน าผลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

   เป็นการนํางานที่คิดค้นวิจัยขึ้นมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในภูมิ 
ปัญญาการใช้สมุนไพร สู่สากล ต่อไป เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการรักษาสุขภาพ ดังคํา
ขวัญ “เจ็บป่วยคราใด ใช้สมุนไพร ก่อนไปพบแพทย์”

ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติที่ดี

การทํางานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานออกมาดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร และยังเป็นการนําผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สายตาสาธารณชน ได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาสม ถือว่าเป็นการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพมาก ควรเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ องค์กรหรือบุคคลเอา
เป็นเยี่ยงอย่างได้ดี ดังที่ว่า “ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรท้องถิ่น สู่สากล”
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เอกสารประกอบผลงาน  

เอกสารรูปเล่มสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัย  เอกสารรูปเล่มการบริการวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์  
เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ SakonNakhonRajabhat University Journal,Vol.7 (2) July-December, 
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การจัดการความรู้เพื่องานวิจัย : การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก  
Bactrocera latifrons (Diptera : Terphritidae) 

Knowledge Management for Research: Using male attractants to control the 
solanaceous fruit fly, Bactrocera latifrons (Diptera : Terphritidae) 

อโนทัย วิงสระน้อย 
ปราโมทย์ เหลาลาภะ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร 
.......................................................................................................................... ................................................... 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การจัดการความรู้เพ่ืองานวิจัย : การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก Bactrocera latifrons 
(Diptera : Terphritidae) เป็นการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่และบูรณาการด้านต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเผยแพร่ความรู้ และบูรณาการความรู้กับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ ผลการดําเนินงานในด้านองค์ความรู้จากงานวิจัย  ใช้วิธีวิจัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง

ความรู้ โดยการตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือกของแมลงวันพริก B. latifrons พบตอบสนองต่อ  - ionol 
ดีที่สุด มีการตอบสนองต่อสารล่อทุกชนิดดีในครั้งแรกและใช้เวลาในการตอบสนองต่อสารในครั้งที่ 2 สั้นกว่า

ครั้งที่ 1  ส่วนการตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือก พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร  -ionol แต่หากให้

เลือกระหว่างสารล่อ 2 ชนิด แมลงวันพริกมีแนวโน้มเลือกตอบสนองต่อสาร-ionol กับสาร -ionone 

มากกว่าสาร eugenol  และแมลงวันพริกเลือกตอบสนองต่อสาร -ionone มากกว่าสาร -ionol สารล่อที่

ผสมสารสองชนิดมีแนวโน้มดึงดูดแมลงวันพริกเพศผู้ได้ดีกว่าสารล่อเพียงชนิดเดียว โดยสาร -ionone ผสม

กับสาร -ionol ดึงดูดแมลงวันพริกได้ดีที่สุด  แมลงวันพริกเพศผู้มีแนวโน้มใช้เวลาในการค้นสารล่อที่ผสมสาร
สองชนิดสั้นกว่าสารล่อชนิด  ด้านการเผยแพร่ความรู้ ใช้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ พบ

ความพอใจต่อการประชุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี   ( X = 4.14, S.D. = 0.92) การนําเสนอผลงานวิชาการ 
บทความวิชาการเรื่อง “ การตอบสนองของแมลงวันพริก  Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: 
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Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้” ได้นําเสนอภาคบรรยายและลงตีพิมพ์ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 
54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัยในครั้งนี้มีการนํามาบรูณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ เช่น การบรรยาย การให้คําปรึกษา และการเยี่ยมชมดูงานของสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

บทน า 

การปลูกพริกประสบปัญหาผลพริกถูกหนอนแมลงวันพริก  Bactrocera  latifrons Hendel  ซึ่งเป็น
แมลงวันผลไม้ในวงศ์ Tephritidae เข้าทําลายกัดกินอยู่ภายในผล ทําให้ผลเน่าและร่วงหล่น เก็บผลผลิตไม่ได้ 
ส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่ลดลงกัดกิน จนผลเน่าและร่วงหล่น ทําให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 
ประเทศออสเตรเลียจัดให้แมลงวันพริกเป็นศัตรูต่างถิ่นที่มีความเสี่ยงสูง มีมาตรการจัดการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด เมื่อมีการส่งพริกสดเข้าประเทศ (Finlayson, 2000) การทําลายของแมลงวันพริก เกิดจากการวางไข่
ของตัวเต็มวัยเพศเมีย ดังนั้นจึงควรกําจัดแมลงวันพริกในระยะตัวเต็มวัยเพ่ือไม่ให้มาวางไข่ในผลพริกได้ เพ่ือลด
ความเสียหายจากการเข้าทําลายของแมลงวันพริก เพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร โดยการ
ใช้สารล่อ (attractants) ที่มีประสิทธิสูงในการดึงดูดให้แมลงวันมาติดกับดัก วิธีการนี้ใช้ป้องกันระบาดได้ดี สาร
ที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การนําไปใช้มักใช้สารล่อ 3-5 หยดร่วมกับสารฆ่าแมลง
ใส่ในกับดัก (Messing, 1999; นุชรีย์,  2550) ในประเทศไทยมีการใช้สาร methyl eugenol 10-15 หยด และ
สารฆ่าแมลง 5-6 หยด ลงในก้อนสําลี แล้วนําไปใส่ในกับดัก จากนั้นนําไปแขวนในสวนผลไม้ล่อแมลงผลไม้ 
Bactrocera dorsalis ได้ผลดี (นุชรีย์, 2550) และใช้กันอย่างแพร่หลาย เกษตรกรผู้ปลูกพริกจึงใช้สารเมทิลยู
จินอล (methyl eugenol) ใส่ในขวดน้ําพลาสติกแล้วนําไปแขวนในแปลงปลูกพริกดึงดูดตัวเต็มวัยเพศผู้ของ
แมลงวันพริกให้มาติดกับดัก แต่ไม่สามารถล่อให้แมลงวันพริก B. latifrons มาติดกับดักได้ เนื่องจากแมลงวัน
พริกไม่ตอบสนองต่อสารเมทิลยูจินอล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงการใช้สารล่อดึงดูดให้แมลงวันพริกมาติดกับ
ดัก เพ่ือควบคุมและลดความเสียหายจากการทําลายของแมลงวันพริก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับบ้านเรา 
เนื่องจากในอดีตประเทศไทยเราประสบปัญหาการระบาดแมลงวันผลไม้อย่างหนัก จึงมุ่งเน้นศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ ทําให้มีข้อมูลการป้องกันจัดเฉพาะแมลงวันผลไม้เท่านั้น ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการ
ป้องกันกําจัดแมลงวันพริกแถบไม่มีเลย ทําให้เกษตรกรยึดข้อมูลการป้องกันกําจัดของแมลงวันผลไม้เป็นหลัก
และเข้าใจว่าสามารถใช้สารเมทิลยูจินอลดึงดูดแมลงวันพริกได้ ดังนั้นการศึกษาการใช้สารล่อแมลงวันพริกและ
ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในเรื่องนี้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง    
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วิธีการด าเนินงาน 

โครงการ การจัดการความรู้เพ่ืองานวิจัย : การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก  Bactrocera 
latifrons (Diptera: Terphritidae) ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการ
ดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
การสร้างความรู้โดยใช้วิธีวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และด าเนินการทดลองการตอบสนอง

ของแมลงวันพริกต่อสารล่อ ทดสอบใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    1. การตอบสนองของแมลงวันพริก B. latifrons ต่อสารล่อแบบไม่ให้เลือก (no choice 
test) 

        นําสารทั้ง 3 ชนิดคือ   - ionol  - ionone และ eugenol มาทดสอบการตอบสนอง
ของแมลงวันพริกเพศเมียและเพศผู้ใน Petri dish (no choice test) (อโนทัย และคณะ, 2548) โดยนําสาร
สกัด 1 ชนิด ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาหยดลงบนกระดาษกรอง Whatman #1 ที่ละน้อย รอให้สารระเหย
แห้ง  นํามาทดสอบการตอบสนองของแมลงวันพริก โดยนํากระดาษกรองดังกล่าวไปวางในจานแก้ว  ปล่อย
แมลงวันพริกเพศผู้เข้าไปในจานแก้ว ครั้งละ 1 ตัว ดูการตอบสนองแมลงวันพริกต่อสารล่อ โดยบันทึกเวลาและ
นับจํานวนแมลงที่เข้าหาสารแต่ละชนิด ใช้น้ํากลั่นเป็นตัวควบคุม (control) ทดลองสารล่อละ 20 ซํ้า 
       2. การตอบสนองของแมลงวันพริก  B. latifrons ต่อสารล่อแบบให้เลือก (binary 
choice test) 
        นําสารทั้ง 3 ชนิด มาทดสอบการตอบสนองของแมลงวันพริกใน  Petri dish (binary 
choice test) (อโนทัย และคณะ, 2548) นําสารสกัด 2 ชนิดๆละ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาหยดลงบน
กระดาษกรอง Whatman #1 โดยหยดสารล่อแต่ละชนิดคนละด้านของจานแก้ว รอให้สารระเหยแห้ง จากนั้น
นํามาทดสอบการตอบสนองของแมลงวันพริก โดยนํากระดาษกรองดังกล่าวไปวางในจานแก้ว ปล่อยแมลงวั น
พริกเพศผู้เข้าไปในจานแก้ว ครั้งละ 1 ตัว ดูการตอบสนองแมลงวันพริกต่อสารล่อ โดยบันทึกเวลาและนับ
จํานวนแมลงที่เข้าหาสารแต่ละชนิด ใช้น้ํากลั่นเป็นตัวควบคุม ทดสอบสารล่อสลับคู่จนครบจํานวน  18 คู่ 
ทดลองสารล่อละ 20 ซํ้า 
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ขั้นตอนที่ 2 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Sharing)
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ เป็นเกษตรกรผู้ 

ปลูกพริก ซึ่งประสบปัญหาผลพริกที่ปลูกถูกแมลงวันพริกเข้าทําลาย และเจ้าหน้าที่ บริษัทมอนซานโต้ จํากัด
สาขาสกลนคร ซ่ึงบริษัทมอนซานโต้ จํากัด เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย จํานวน 
30 ราย 

วิธีการด าเนินงาน 
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 

08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารล่อเพศควบคุมแมลงวันพริกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริก 
โดยมีหัวข้อการบรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนรู้เรียนประกอบด้วย ความสําคัญและชนิดของแมลงวันผลไม้
ที่สําคัญในพริกและการป้องกันกําจัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แมลงวันผลไม้ที่เข้าทําลายพริกและวิธีการกําจัด
ของเกษตรกร การแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาและจําแนกตัวอย่างจริงของแมลงวันผลไม้ที่สําคัญ สารล่อเพศต่อการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ การแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กับดักเพ่ือใช้กับสารล่อ การนําสารล่อเพศไปใช้
ประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปและประเมินผล เพ่ือให้เกษตรกรได้รู้จักชนิดของสารล่อเพศ ชนิด
แมลงวันผลไม้ การนําสารล่อเพศไปใช้ให้ตรงกับชนิดของแมลงวันผลไม้ที่ระบาดในแปลงปลูกพริกแมลงเบียน 
และสามารถสารล่อเพศไปใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกพริกของตนเองต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความเรียง นําผลการประเมินผลการเข้าร่วมประชุมมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์จากหนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556) เพ่ือสรุปผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.50 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
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คะแนน 2.50 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.50 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

2. การน าเสนอผลงานวิชาการ 
ในข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก Bactrocera 

latifrons (Diptera: Terphritidae)” ได้ระบุไว้ว่า จะนําผลงานไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ดังนั้นนําผลงานทดลองส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยมาพัฒนาเป็น
บทความทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ซึ่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้จัดขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือผู้วิจัยได้ฝึกการเรียนรู้ การเตรียมตัว การฝึกทักษะการสื่อสาร การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอผลงาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการเขียนผลงานวิชาการ 
โดยรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของคณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการ
กําหนดไว้ เช่น บทนํา วิธีการทดลอง ผลการทดลองและสรุปวิจารณ์ผลการทดลอง เป็นต้น จนได้บทความ
วิชาการเรื่องเต็มฉบับสมบูรณ์และส่งเรื่องเต็มฉบับสมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของบทความดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสมพอที่จะนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการฯ โดยการลงทะเบียนผ่านทางระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อได้รับการตอบรับให้ 
สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบการบรรยาย (oral presentation) จึงลงทะเบียนชําระ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ จากนั้นจึงเตรียมตัวนําเสนอผลงาน โดยการวางแผนในการนําเสนอ 
ออกแบบและประมวลเนื้อหา จัดทําเพาว์เวอร์พอยด์ (power point) ฝึกฝนและซักซ้อมการนําเสนอผลงานให้
ตามระยะเวลาที่การประชุมกําหนด และทําความเข้าใจเนื้อหากับงานที่จะนําเสนอเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการ
ตอบข้อซักถาม จากนั้นจึงทางเดินไปเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันและเวลาที่กําหนด 

 
ขั้นตอนที่ 3 การบูรณาการ (Integrated Learning) 

นําชนิดของแมลงวันผลไม้แมลงเบียนชนิด และศัตรูธรรมชาติต่างๆ ที่สํารวจพบในแปลงปลูกพริก
มาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  และวิชาอารักขาพืช  โดยได้ระบุใน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก  Bactrocera latifrons (Diptera: 
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Terphritidae)” ว่างานวิจัยน้ีมีการบูรณาการกับรหัสวิชา 03-025-303 รายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีว วิธี 
และรหัสวิชา 03-020-202 รายวิชาอารักขาพืช สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการระบุในแผนการสอนของมคอ. 3 ของทั้งสองรายวิชาเช่นกัน นอกจากนี้ข้อมูลและตัวอย่างแมลงที่ได้ 
จากงานวิจัยมาประกอบการบรรยายในการรับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต่างๆ และการเยี่ยมชม 
สาขาวิชาฯ โดยมีการนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพบนแผ่นสไลด์และตัวอย่างจริงประกอบการบรรยาย เพ่ือให้
นักศึกษาและผู้เข้ารับฟังการอบรมได้รู้จักชนิด ความสําคัญ และบทบาทของแมลงวันผลไม้ แมลงเบียน และ 
ศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกพืช รวมถึงการให้คําปรึกษาเรื่องศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติแก่เกษตรกรและการ 
เย่ียมชมดูงานสาขาวิชาพืชศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน

1. องค์ความรู้จากงานวิจัย
แมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) เป็นศัตรูพืชที่สําคัญที่สุดในการปลูกพริกใน

ประเทศไทย การศึกษาตอบสนองของแมลงวันพริกต่อสารล่อแบบไม่ให้เลือก พบแมลงวันพริก B. latifrons

ตอบสนองต่อ  - ionol ดีที่สุด โดยมีการตอบสนองถึง 2 คร้ัง รองลงมาคือ eugenol แมลงวันพริกเพศผู้มี
การตอบสนองต่อสารล่อทุกชนิดดีในครั้งแรกของการตอบสนอง และใช้เวลาในการตอบสนองต่อสารในครั้งที่ 2 

สั้นกว่าครั้งที่ 1  ส่วนการตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือก พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร  -ionol แต่ 

หากให้เลือกระหว่างสารล่อ 2 ชนิด แมลงวันพริกมีแนวโน้มเลือกตอบสนองต่อสาร-ionol กับสาร -

ionone มากกว่าสาร eugenol และแมลงวันพริกเลือกตอบสนองต่อสาร -ionone มากกว่าสาร -ionol
แมลงวันพริกเพศผู้มีการตอบสนองต่อสารล่อทุกชนิดดีในคร้ังแรกของการตอบสนอง สารล่อที่ผสมสารสองชนิด 

มีแนวโน้มดึงดูดแมลงวันพริกเพศผู้ได้ดีกว่าสารล่อเพียงชนิดเดียว โดยสาร  -ionone ผสมกับสาร -ionol
ดึงดูดแมลงวันพริกได้ดีที่สุด  แมลงวันพริกใช้ระยะเวลาในการตอบสนองต่อสาร eugenol ยาวนานที่สุด  แต่

ใช้เวลาตอบสนองต่อสาร -ionol +  - ionone และสาร  - ionone + eugenol สั้นที่สุด และใช้ 

ระยะเวลาในการค้นหาแหล่งกล่ินของสาร -ionol สั้นกว่าสารชนิดอ่ืน โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาแหล่ง
กลิ่นในครั้งที่ 1 ยาวนานกว่าครั้งที่ 2 แมลงวันพริกเพศผู้มีแนวโน้มใช้เวลาในการค้นสารล่อที่ผสมสารสองชนิด 
สั้นกว่าสารล่อชนิด
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2. การเผยแพร่ความรู้ 
2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากการจัดประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก 
Bactrocera latifrons  (Diptera: Terphritidae) ระหว่างนักวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกพริกและเจ้าหน้าที่บริษัท
มอนซานโต้ จํากัด มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นเพศหญิงจํานวน 33 ราย และเพศชายจํานวน 3 
ราย คิดเป็น 91.67 และ 8.33% ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 18 ปี (50.00%) รองลงมาคือ อายุ 41-
50 ปี  (30.56%)  อายุ 21-30 ปี  (16.67%) และอายุ 51-60 ปี (2.78%) ตามลําดับ มีระดับการศึกษาที่
หลากหลาย ตั้งแต่ระดับภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. ปวส. ปริญญาตรี จนกระทั่งสูง
กว่าระดับปริญญาตรี และอ่ืนๆ แต่ส่วนใหญ่มีการศึกระดับภาคบังคับ คิดเป็น 27.78% ซึ่งไม่เคยเข้าร่วมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง  100% ผู้เข้าร่วมมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 83.33% โดยได้รับข่าวการเข้า
ร่วมการประชุมจากองค์การบริหารส่วนตําบลและบริษัทมอนซานโต้แจ้งให้ทราบสูงสุด 36.11%  การ
ประเมินผลด้านความพึงพอใจต่อการได้รับบริการพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพอใจต่อด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.25 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อยู่ในระดับมาก (4.27) ความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ระดับมาก (4.27) ความพึงพอใจที่มีต่อ
วิทยากรอยู่ระดับมาก (4.14) ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ระดับปานกลาง  (4.17) ความพึง

พอใจต่อการประชุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.14, S.D. = 0.92) ผู้เข้าร่วมประชุมคาดสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 100% โดยนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะแก้ปัญหาในการทํางานสูง
ที่สุด 58.33% รองลงมาคือ ลดรายจ่าย คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพ่ิมรายได้ 16.67 13.89 และ 11.11 ตามลําดับ 
ในการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้ ได้นํานักศึกษา 1 ราย คือ นายทศพล ศรีลาแก้ว ซึ่งทําปัญหาพิเศษเกี่ยวกับ
แมลงด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเคยเรียนรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และวิชาอารักขาพืช 
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย โดยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิยากร เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสซึมซับ
บรรยากาศของการประชุมแลกเปลี่ยนรู้  การนําความรู้ภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ฝัง
ลึกในบุคคล (Tacit Knowledge) และยังสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
ต่างๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ การวางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ 
ภาวะผู้นํา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นต้น การแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้มีเกษตรกร 2 
รายที่เข้าร่วมการประชุม คือ นางจงจิต สุวรรณชัยรบ และนางประไพ เหลาพรม ได้นําองค์ความรู้เรื่อง วิธีการ
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ทํากับดักและการใช้กับดักล่อแมลงวันพริก ไปประยุกต์ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนผลไม้ของตนเอง 
เนื่องจากพบว่า ผลชมพู่ถูกหนอนแมลงวันผลไม้เข้าทําลาย ทําให้ผลชมพู่ร่วงหล่น จึงได้ทํากับดักตามที่ได้องค์
ความรู้เมื่อคราวเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบมีตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ เข้ามาติดกับดักในปริมาณ
มากและจํานวนผลชมพู่ที่ถูกทําลายจากแมลงวันไม้มีลดลง นอกจากนี้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทมอนซานโต้กับผู้วิจัย สาขาวิชาพืชศาสตร์และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 

2.2  การน าเสนอผลงานวิชาการ 
การนําเสนอผลงานวิชาการ บทความวิชาการเรื่อง “ การตอบสนองของแมลงวันพริก 

Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้ ”  ได้ ผ่ านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพืช และได้นําเสนอผลงานในสาขาพืช วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-13.20 น. ณ 
ห้อง ศร.3-204 และบทความวิชาการนี้ ได้ลงตี พิมพ์ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้ งที่  54 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The Proceeding of 54th Kasetsart University Annual Conference) กลุ่มที่ 
1 สาขาพืช หน้าที่ 1-8 ประจําปี 2559 

3. การบูรณาการ 
นําข้อมูลและแมลงที่สํารวจพบไปใช้การบูรณาการการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1  การเรียนการสอน  

3.1.1 รายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี นําตัวอย่างแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติมาประกอบการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช และบทปฏิบัติการเรื่อง ชนิดศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช  

3.1.2 รายวิชาอารักขาพืช นําตัวอย่างแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมา
ประกอบการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจําแนกอันดับและวงศ์ของแมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ  

3.2 การบริการวิชาการ 
3.2.1 การบรรยายเรื่อง การจัดการศัตรูหมากเม่าด้วยชีวินทรีย์ ในการประชุม

เสวนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย “การถอดบทเรียนการปลูกและดูแลรักษาหมากเม่า เพ่ือการผลิตหมากเม่า
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อย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

3.2.2 การบรรยายเรื่องการจัดการเกษตรปลอดภัยด้วยชีววิธี ในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการติดตามและดําเนินการจัดทําแปลงเกษตรกรปลอดภัย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (บ้านโนนหัวช้าง) ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 
2557 ณ บ้านโนนหัวช้าง ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  

3.2.3  การบรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 26 ธันวาคม 
2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการบรรยายครั้งนี้  ได้นํานายทศพล 
ศรีลาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งทําปัญหาพิเศษเกี่ยวกับแมลงแมลงด้านการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี และเคยเรียนรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และวิชาอารักขาพืช เข้าร่วมการบรรยาย
ในครั้งนี้ด้วย โดยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิยากร อธิบายเกี่ยวกับชนิดศัตรูพืช ชนิดศัตรูธรรมชาติ และการป้องกัน
กําจัดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสนําความรู้ภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมทักษะด้านการ
วางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นํา ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 

3.2.4 การให้คําปรึกษาเรื่องศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติแก่เกษตรกร โดยเกษตรกร
อําเภอวาริชภูมิ ได้นําตัวอย่างแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่พบระบาดในแปลงเม่าปรึกษา ขอคําแนะนําใน
การจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ พร้อมวิธีการในการป้องกันกําจัดวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะ
วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่มีการใช้ตัวห้ํา ตัวเบียน แมลงเบียน แมลงห้ํา เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง 
และไส้เดือนฝอยในการควบคุมศัตรูพืช  

3.2.5 การเยี่ยมชมดูงานสาขาวิชาพืชศาสตร์  ในระหว่างปี 2557 สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ โดยได้นําเสนอผลงานการวิจัยด้านต่างของอาจารย์ในสาขาวิชาพืชศาสตร์  
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ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินโครงการ คือ ด้านการบริหารและการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ เป็นการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่และบูรณาการด้านต่างๆ ซึ่ง
เป็นการนําทักษะ ประสบการณ์และผลการดําเนินงานของผู้วิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการจัดการความรู้
แบบ  “ความรู้ฝังลึก” (Tacit Knowledge) สามารถสรุปผลการดําเนินงานออกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. องค์ความรู้จากงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความรู้คือ วิธีการวิจัย  ซึ่งได้องค์ความรู้คือ เมื่อทดสอบการ

ตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือกของแมลงวันพริก B. latifrons พบแมลงชนิดนี้ มีตอบสนองต่อ  - ionol ดี
ที่สุด และตอบสนองต่อสารล่อทุกชนิดดีในครั้งแรกและใช้เวลาในการตอบสนองต่อสารในครั้งที่ 2 สั้นกว่าครั้งที่ 

1  ส่วนการตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือก พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร  -ionol แต่หากให้เลือก

ระหว่างสารล่อ 2 ชนิด แมลงวันพริกมีแนวโน้มเลือกตอบสนองต่อสาร-ionol กับสาร -ionone มากกว่า

สาร eugenol  และแมลงวันพริกเลือกตอบสนองต่อสาร -ionone มากกว่าสาร -ionol สารล่อที่ผสมสาร

สองชนิดมีแนวโน้มดึงดูดแมลงวันพริกเพศผู้ได้ดีกว่าสารล่อเพียงชนิดเดียว โดยสาร -ionone ผสมกับสาร 

-ionol ดึงดูดแมลงวันพริกได้ดีที่สุด  แมลงวันพริกเพศผู้มีแนวโน้มใช้เวลาในการค้นสารล่อที่ผสมสารสอง
ชนิดสั้นกว่าสารล่อชนิด 

2. การเผยแพร่ความรู้ 
เครื่องมือการจัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้คือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

นําเสนอผลงานวิชาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ เช่น การบรรยาย การให้คําปรึกษา และการ
เยี่ยมชมดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนรู้และการบูรณาการด้านบริการวิชาการนักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศ  นํา
ความรู้ภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการวางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา ความ
รับผิดชอบ ภาวะผู้นํา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
พร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีทักษะที่
จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งกลุ่มวิชาหลัก และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเน้นให้นักศึกษา
ฝึกการคิด และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้เกษตรกรเข้ารับการเผยแพร่
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องค์ความรู้จากงานวิจัย นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนผลไม้ของตนเอง 
นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานยังสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทมอนซานโต้กับผู้วิจัย สาขาวิชา
พืชศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การบูรณาการการเรียนการสอน 
ผลการงานวิจัยในครั้งนี้มีการนํามาบรูณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิชาอารักขาพืช สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี นักศึกษา
ได้เรียนรู้เรื่องศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและชนิดศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช รายวิชาอารักขาพืชได้นํา
ตัวอย่างแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมาประกอบการบรรยายเรื่อง การจําแนกอันดับและวงศ์ของแมลงศัตรู
สําคัญทางเศรษฐกิจ 

  จากการดําเนินงานในครั้งนี้จะพบว่า ยังขาดการติดตามผลการใช้ความรู้  ดังนั้น การดําเนินโครงการ
ในครั้งต่อไปจึงควรมีการติดตามผลการใช้ความรู้ด้วย   
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หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี เป็นโครงการหนึ่งที่สถาบันการศึกษาหลาย ๆ สถาบัน  ให้ การ
สนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี นําไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย จากการประมวลผล การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้จากสมาชิกในหน่วยงาน 
การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี “ด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสําหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่หรือผู้มีความรู้ในสายวิชาการแต่ยังขาดประสบการณ์ทางการวิจัย ในการสรรหาแนวทางปฏิบัติที่
ได้ถูกกลั่นกรองมาจากผู้มีประสบการณ์ จากการดําเนินงานพบว่า แนวปฏิบัติช่วยให้นักวิจัยสามารถเขียน
ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนมากข้ึน อีกท้ังยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศอีกด้วย 

บทน า 

 ปัจจุบันหลาย ๆ หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านของบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญทางการวิจัย
ต่างก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งทุนที่สําคัญให้แก่นักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล เช่น 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น หรือภาคเอกชน ได้แก่ 
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บริษัทชั้นนําต่าง ๆ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้ามาศึกษากระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานในธุรกิจของตน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐฯหรือภาคเอกชนย่อมมีวัตถุประสงค์
เดียวกันในการเป็นผู้ให้ทุนหรือเป็นแหล่งทุนให้แก่นักวิจัย นั่นคือ เพ่ือขยาย แก้ไข พิสูจน์ผลการดําเนินงาน 
ความรู้ต่าง ๆ ในการนํามาสร้างทฤษฏีหรือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
สําหรับนักวิจัยเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยนั้นประสบความสําเร็จ งานวิจัยจะสําเร็จ
ลุล่วงได้นั้นต้องอาศัยความชํานาญในเรื่องที่ต้องการศึกษาและวิสัยทัศน์ของนักวิจัยในการเปิดรับมุมมองและ
แนวทางใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งทุนจะต้องมี
การคัดเลือกนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อการได้รับทุนวิจัย  โดยแหล่งทุนจะพิจารณา
ศักยภาพของนักวิจัยจากแนวคิดและมุมมองที่นักวิจัยเขียนผ่านข้อเสนอโครงการวิจัยว่ามีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนต้องการให้การสนับสนุนหรือไม่ สําหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจะสามารถสื่อสารให้กับแหล่งทุนได้เห็นถึงความสําคัญของโครงการวิจัยที่ต้องการ
สื่อสารได้ดีกว่านักวิจัยหน้าใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากพอ  

 คณะผู้จัดทําจึงได้ทําการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือหาแนวทาง เทคนิค
ต่างๆ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จากนักวิจัยและอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทําวิจัยมาสร้างเป็น
แนวทาง องค์ความรู้ให้กับอาจารย์หรือผู้สนใจที่จะทํางานวิจัยแต่ขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อจะขอรับทุน และให้ได้เรียนรู้เป็นบันไดก้าวแรกของการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 
 

Knowledge 

Management  

(KM) 
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1. สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นในการจัดการความรู้  

 
 

2. ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงานด้านการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการเขียน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
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3. เลือกปัญหาขั้นต้นที่นักวิจัยจะต้องพบเจอก่อนที่นักวิจัยจะได้รับเงินสนับสนุน/ทุนวิจัย เกี่ยวกับเทคนิคการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

 
 

 

4. ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้นักวิจัยไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

แหล่งทุน โดยใช้ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปประเด็นจากผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ที่เป็นสาเหตุของปัญหาในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยแต่ไม่ได้รับการพิจารณา ได้ดังนี้ 

5.1 หัวข้อของโครงการวิจัย 
-  หัวข้อของโครงการวิจัยไม่ทันสมัย เนื่องจากเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่มีผู้วิจัยรายอ่ืนได้ทําการศึกษาไว้

แล้ว ไม่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
-  หัวข้อของโครงการวิจัยไม่น่าสนใจ สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่

จําเป็นต้องทําการวิจัย 
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-  นักวิจัยถูกหน่วยงานบังคับให้ทํางานวิจัยในสิ่งที่ไม่ชํานาญหรือไม่มีความรู้ อีกทั้งนักวิจัยไม่มี
โอกาสได้สร้างสรรค์หัวข้อโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 5.2 ความเชื่อมโยงของเนื้อหาและประเด็นที่ต้องการวิจัย 
- นักวิจัยรีบเร่งทําข้อเสนอโครงการวิจัยส่งผลให้ขาดการทบทวนเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสาร 

ผู้อ่านไม่สามารถจับใจความสําคัญจากสิ่งที่นักวิจัยจะต้องการสื่อสารได้  
- นักวิจัยขาดทักษะการสื่อสาร การเชื่อมโยงประโยค ส่งผลให้เนื้อหาขาดการเรียบเรียง อ่านได้

ยาก 
- เนื้อหาของงานวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 5.3 งบประมาณ 
-  งบประมาณไม่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย เช่น งบประมาณมากเกินไปแต่ขอบเขตของงานวิจัยมี

พ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างจํานวนไม่มาก เป็นต้น 
 5.4 แผนยุทธศาสตร์ 

- แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนจะคํานึงถึงนโยบายเร่งด่วนเป็นสําคัญ ส่งผลให้นักวิจัยมีระยะเวลา
ในการศึกษาข้อมูลค่อนข้างน้อยและยังไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์มากพอที่จะนํามาเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

- นักวิจัยขาดความเข้าใจในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยไม่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

 5.5 วิธีการในการดําเนินการวิจัย 
- นักวิจัยขายความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยส่งผลให้เครื่องมือที่เลือกใช้ไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- นักวิจัยขาดความเชี่ยวชาญในการวิจัยหรือนักวิจัยมีประสบการณ์น้อยเกินไป  ส่งผลให้

กระบวนการดําเนินการวิจัยขาดความสอดคล้องกันในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ 
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6. ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขสาเหตุของปัญหา 

7. สรุปแนวทางในการแก้ไขสาเหตุของปัญหา 

 7.1 หัวข้อของโครงการวิจัย 

- นักวิจัยต้องรู้ว่าตนเองมีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในสาขาใด เพ่ือเลือกหัวข้องานวิจัยให้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเอง 

- นักวิจัยจะต้องศึกษาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างสม่ําเสมอ   
- ศึกษาแผน/นโยบายที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนของหน่วยงานว่า ต้องการให้ศึกษาวิจัย

คือประเด็นใด เช่น ครอบครัว การท่องเที่ยว เป็นต้น 
- นักวิจัยควรเลือกหัวข้อที่มีเครือข่ายหรือทีมงาน เพ่ือสนับสนุนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ชัดเจน 
- ศึกษาประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่น หรือความต้องการของพ้ืนที่ ชุมชน หรือจังหวัดเพ่ือ

กําหนดเป็นขอบเขตหรือหัวข้อวิจัย 
- ชื่อเรื่อง ควรสั้น กระชับ ชัดเจน สะท้อนตัวแปรที่ศึกษาและวิธีวิจัยในงานวิจัยนั้น 

 7.2 ความเชื่อมโยงของเนื้อหาและประเด็นที่ต้องการวิจัย 

- การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีจะต้องใช้เวลามากพอสมควร ผู้วิจัยจึงควรเตรียมตัวเนิ่นๆ มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า เขียนร่างไว้คร่าวๆ แก้ไข ปรับปรุงและตรวจการสะกดคําผิดคําถูก 

- ศึกษางานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่จะขอรับทุน 
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   - พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยโดนการให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ช่วยตรวจสอบหรือให้คําแนะนํา 
7.3 งบประมาณ

- ค้นหาแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก 
- การเขียนของบประมาณต้องสอดคล้องกับงานวิจัยในสาขานั้นๆ เช่น ถ้างานวิจัยขนาดใหญ่

เงินทนุ จะสูง
- การเขียนงบประมาณควรมีการแจกแจงรายละเอียดว่าจะมีการนํางบประมาณที่ได้ไปใช้ในส่วน

ใดบ้าง
7.4 แผนยุทธศาสตร์

- ศึกษานโยบายของรัฐบาล และประเด็นทิศทางแนวโน้มในอนาคต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาของหน่วยงาน องค์กรที่เป็นแหล่งทุน เพ่ือนํามาเป็ นขอบเขตและ
หัวข้องานวิจัย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ เป็นต้น

- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ที่นักวิจัยต้องการ
ศึกษา

- ติดตามแผนยุทธศาสตร์จากเว็บไซต์ของแหล่งทุน เพ่ือนํามาปรับใช้กับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย

7.5 วิธีการในการดําเนินการวิจัย

- นักวิจัยจะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเลือก
เครื่องมือในการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- ปรึกษา ขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากนักวิจัยที่มีความชํานาญในเครื่องมือนั้น ๆ
8. การทดลองนําแนวทางไปปฏิบัติใช้ สมาชิกในกลุ่มได้นําแนวทางข้างต้นไปปรับใช้กับการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกและภายในตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
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ผลการด าเนินงาน

จากการนําแนวปฏิบัติไปปรับใช้กับการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนการวิจัยพบว่า 

1. นักวิจัยต้องพยายามทําความเข้าใจ เรียนรู้ว่าตนเองมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในด้านใด เพ่ือที่จะเลือก

แหล่งทุนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลลงในข้อเสนอโครงการวิจัย

2. นักวิจัยสามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละสาขา

3. นักวิจัยที่ดีจะต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการสร้างสรรค์งานวิจัยให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อนํามาสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ผลส าเสร็จของงาน/แนวปฏิบัติทด่ี ี

ผลจากการนําแนวปฏิบัติไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของสมาชิกในกลุ่มพบว่า แนวปฏิบัติที่

กล่าวมาข้างต้นสามารถนําไปใช้เป็นเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง 
ทุนได้จริง (ตามเอกสารแนบ)
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การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

นายอาทิตย์  อัศวสุขี 
นางสาวณัฏฐ์คณิน  ศุภเมธานนท์ 

นางสาวณัชชา  พันธมา 
นางสาวอารีพร  อ่อนตาม 

นางสาวฉัตรชัชชญาน์  โชตชิญาณ์พงศ์ 
นางสาวสิรีรัตน์  ลิศนันท์ 

นางสาวณัฏฐ์ธยาน์  บุตรวงศ์ 
นางสาวสุดารัตน์  สมบัติศรี 
นางสาวพิมพา  สร้อยสูงเนิน 

นางสาวฉัตรชัชชญาน์  โชตชิญาณ์พงศ์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน า 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบุคลากรทาง

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการ
สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากตําแหน่งทางวิชาการจะสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ 
กระบวนการในการสอน การเรียบเรียง - เขียนเอกสาร ตํารา การทํางานวิจัย รวมถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง เพ่ือให้การเตรียมตัวขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีความถูกต้อง และ
รวดเร็วจึงควรมีการเตรียมตัว เตรียมเอกสารที่จําเป็นสําหรับขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ทางสาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล่าวนี้จึงได้จัดทํา “การจัดการความรู้การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดการความรู้การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

2) เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

วิธีด าเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ช่วงเวลาดําเนนิการ ปี 2559 

กลุ่มเป้าหมาย 
หมาย
เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 การบ่งช้ีความรู ้ /     ผู้ที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ, 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง, KM 
Team 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู ้  /    คู่มือ, เว๊บไซต์, KM Team  
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  /    KM Team  
4 การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู ้
  /   KM Team  

5 การเข้าถึงความรู ้   /   KM Team  
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้    / / KM Team  
7 การเรยีนรู ้    / / KM Team  

ผู้ใช้ความรู้  
 กลุ่มผู้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ ได้แก่ 

 1) บุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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กระบวนการจัดการความรู้ 
 1) การบ่งชี้ความรู้ 

 KM Team ได้ร่วมกันพิจารณาพบว่าความรู้ที่จําเป็นสําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจะอยู่

ในรูปแบบของเอกสาร คู่มือ รวมถึงเว๊บไซต์ที่ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึง

บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ท่ีได้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  การค้า 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ศิรินทราเวช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  สวัสดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  อัศวสุขี 

 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 KM Team ได้แสวงหาความรู้ที่จําเป็นสําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด ดังนี้ 

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 

1 
http://acad.vru.ac.th/about_acad/pdf/presen%20dr.sasinu
n.pdf 

การเข้าสู่ตําแหน่งทางวชิาการ 

2 http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั, 
หนังสือจาก ก.พ.อ., สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ) 

3 http://www.vettech.ku.ac.th/form/photo/70.pdf การเตรียมตัวเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

4 http://www.pd.su.ac.th/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=94&Itemid=61 

ประกาศ, ข้อบังคับ, 
หนังสือเวียนและตอบข้อหารือ
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ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 
ตําแหน่งทางวิชาการ, เอกสาร
และแบบฟอร์มสําหรับผู้ขอ
กําหนดตําแหน่ง 

การจัดทําเอกสารประกอบการสอน คําสอน ตํารา และหนังสือ 

ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 
1 https://www.youtube.com/watch?v=WgDnpyzP8dw การบรรยายโดย ศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ชัย สายสงิห์ 
2 http://www.spu.ac.th/tlc/files/2013/10/รายละเอียดการจัดทํา

เอกสารประกอบการสอน-ตําร.pdf 
การจัดทําผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ 

3 http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/Hand_Academic.pdf คู่มือการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

แหล่งทุนวิจัย 

ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 
1 http://ird.rmuti.ac.th/ เว๊บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มทร.อีสาน 
2 http://www.sci.nu.ac.th/rs/weblink3.html เว๊บไซต์รวมแหล่งทนุวิจัย 
3 http://filing.fda.moph.go.th/fda_r&d/document/capital1.ht

m 
เว๊บไซต์รวมแหล่งทนุวิจัย 

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 

ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 
1 http://www.grad.chula.ac.th/shownews.php?id=696 รายชื่อวารสารที่ได้รบัการ

ยอมรับจาก สกอ. 
2 http://www.scimagojr.com/journalrank.php รายชื่อวารสารที่ได้รบัการ

ยอมรับจาก Scimago 
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ลําดับ การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล 
Journal & Country Rank 

3 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html รายชื่อวารสารที่ได้รบัการ
ยอมรับจาก ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 KM Team ทําการจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ รายละเอียดตามข้อ 

2) ซึ่งได้แบ่งชนิดของความรู้เป็น  

- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

- การจัดทําเอกสารประกอบการสอน คําสอน ตํารา และหนังสือ 

- แหล่งทุนวิจัย 

- รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 KM Team ได้ร่วมกันประมวล และกลั่นกรองความรู้โดยได้เลือกเว๊ปไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดดังข้อ 2)  

5) การเข้าถึงความรู้ 

 โดยการเข้าถึงความรู้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

โดยเผยแพร่ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในกลุ่มเฟสบุ๊ค 

https://www.facebook.com/groups/112256685537316/ 
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 7) การเรียนรู้ 

 KM Team ได้ร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ

ปรับปรุงสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

ผลการด าเนินงาน 

 KM Team จัดทําแบบบันทึกชุดความรู้ รายละเอียดตาม “เอกสารประกอบผลงาน” รวมถึงการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (SWOT) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) 

1)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 

2)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์มีอายุงานครบตามเกณฑ์ หรือใกล้ครบตามเกณฑ์ 

3)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์มีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัย 

4)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์มีผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสามารถให้คําแนะนําปรึกษา 

5)  บุคลากรในสาขาวิชามีการรวมกลุ่มทําวิจัย 

จุดอ่อน (Weakness) 

1)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์มีภาระงานสอนมาก 

2)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ไม่มีประสบการการเขียนผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการสอน 

3)  บุคลากรในสาขาวิชาเคมีประยุกต์บางส่วนยังไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

โอกาส (Opportunity) 

1)  ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดอบรบให้ความรู้เรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ทําให้ทราบข้อมูล และวิธีการที่ถูกต้อง 
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2)  ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก ทําให้

สามารถบริการวิชาการ และสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้แก่ตนเอง 

อุปสรรค (Threat) 

1)  สถานที่ และเครื่องมือในการทําวิจัยไม่เอ้ืออํานวย 

2)  ไม่มีบัณฑิตศึกษาทําให้ขาดผู้ช่วยนักวิจัย 

3)  มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในจํานวนจํากัด 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ด ี
 1) บุคลากรสาขาวิชาเคมีประยุกต์ต้องกําหนดช่วงเวลาที่จะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ

ประเมินผลงานทางวิชาการของตนเองอยู่เสมอ 

2) บุคลากรสาขาวิชาเคมีประยุกต์ต้องเปลี่ยนวิธีการเตรียมสอนจากการใช้สไลด์นําเสนอเป็นการ

เตรียมสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

 3) บุคลากรสาขาวิชาเคมีประยุกต์ต้องสร้างกลุ่มวิจัยเพ่ือที่จะได้ทําวิจัยร่วมกัน 

 4) บุคลากรสาขาวิชาเคมีประยุกต์ต้องยื่นขอทุนวิจัย 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ  บุรีนอก 
นางสาวเบญญา  แสนมหายักษ์ 

นางสาวทศพร  ศีรษะภูมิ 
นางสาวนิตยา  ปิติวิทยากุล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน า  

จากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร ดังนั้นทางสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในสาขาเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  

เอกสารประกอบคําสอนเป็นเอกสารสําคัญที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยังใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่เนื่องจากสาขาวิชาฯ เพ่ิงจัดทําหลักสูตรขึ้นใหม่และ
บุคลากรด้านวิชาการเข้ามาทํางานยังมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนน้อย ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ 
จึงมีความต้องการจัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
และการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ และเนื่องจากทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการดูแล
อาจารย์ที่ เข้ามาทํางานใหม่ ในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนครั้งนี้จึงได้ให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงดูแลให้
คําปรึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฯ 

ผู้ใช้ความรู้ 

 อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
  สาขาวิชาฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสําหรับขอตําแหน่งทางวิชาการ  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการประเมิน และกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้สําเร็จแล้ว อาจารย์สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทําเอกสารประกอบการ
สอนในแต่ละรายวิชาได้ ประกอบกับเมื่อมีข้อสงสัย สามารถซักถามอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ จึงเกิดการพัฒนาได้
เอกสารประกอบการสอนที่มีความสมบูรณ์ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 อาจารย์สามารถใช้เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นตัวอย่างในการ

เขียนเอกสารประกอบการสอน และนําความรู้ที่ได้จากการซักถามอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบันทึกและกําหนด
เป็นวิธีการในแต่ละขั้นตอนของการเขียนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้อาจารย์ที่ต้องการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนในแต่ละรายวิชา ใช้เป็นคู่มือในการจัดทําได้ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 เมื่อได้คู่มือในการใช้เขียนเอกสารประกอบการสอน สามารถนํามาอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือ

แนะนําวิธีการเขียนให้ได้เอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ์ 

 5. การเข้าถึงความรู้ 
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมตอบข้อ

ซักถามเกี่ยวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอนทุกสัปดาห์  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฯ ดูแลให้คําปรึกษา รวมถึง แลกเปลี่ยน

เทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอน เมื่ออาจารย์แต่ละท่านเขียนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
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ของตนเองเสร็จทุกหนึ่งบท จะนํามาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นพร้อม
แนะนํา แก้ไข เพ่ือให้ได้เอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ์ที่สุด 

7. การเรียนรู้ 
 อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ฝึกเขียนเอกสารประกอบคําสอนและเอกสารการสอน ในรายวิชาที่

จะขอตําแหน่งทางวิชาการ อาทิตย์ละหนึ่งบท เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจ กรรม แสดง
ความคิดเห็นพร้อมแนะนํา แก้ไข หลังจากอาจารย์ปรับแก้ไข เอกสารประกอบการสอนตามคําแนะนําของ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเกิดการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ที่มีคุณภาพ 
เหมาะสมในการนําไปขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน  

 1. อาจารย์มีความเข้าใจในการจัดทําเอกสารประกอบคําสอนและเอกสารการสอน  
2. สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความพร้อมในการขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้จัดทําตําราและเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เอกสารประกอบผลงาน  

 1. เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” 

 1) ตํารา เรื่อง คุณภาพพืชอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์  (Forage Quality and 
Utilization) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ บุรีนอก 

 2) เอกสารคําสอน ในรายวิชา 02-041-701 พืชอาหารสัตว์ประยุกต์เพ่ือการผลิตสัตว์ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ บุรีนอก 
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 2. เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
  1) เอกสารประกอบการสอน ในรายวิชา 02-042-704 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง โดย
อาจารย์เบญญา แสนมหายักษ์ 
  2) ร่างเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชา 02-090-311 พันธุศาสตร์เพ่ือการเกษตร โดย
อาจารย์นิตยา ปิติวิทยากุล 

3) ร่างเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชา 02-090-203 จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร โดย
อาจารย์ทศพร ศีรษะภูมิ 
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CoP 4 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

: การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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“สหกรณ์สมุนไพรสกลนคร จ ากัด” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ  เวชวิฐาน 
นางไกรศรี  ศรีทัพไทย 

นายสุกิจ  ไชยชมภู 
นายนภดล  หงษ์สุวรรณ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  นครราชสีมา 
....................................................................... ......................................................................................................  

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 จากการดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทําให้มีปริมาณการใช้สมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นทั้งในระบบสาธารณสุข
ของรัฐ และในชุมชนโดยหมอพ้ืนบ้าน ทําให้ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากตลาดกลางมาใช้ปริมาณมาก แต่มี
เครือข่ายหลายชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ได้เริ่มดําเนินการปลูกและแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร โดยการรวมกลุ่มรวบรวมพืชสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนได้หลากหลายชนิด ในการสนับสนุนจากกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข แต่มีข้อจํากัดด้านระยะทางแต่ละชุมชนไกลการขนส่งวัตถุดิบ
ช้า เทคนิคการเก็บและแปรรูปสมุนไพรแต่ละชนิดที่ต่างกัน วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างกัน รวมถึงปัจจัยการผลิตในการดําเนินการ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในจังหวัดสกลนคร และคุณภาพของสมุนไพรต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดดังนั้นจึงได้ดําเนิน
โครงการคลังวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสกลนคร โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดการผลิต
และแปรรูปสมุนไพรที่เหมาะสม 

ความเร่งด่วน                 

 - ความต้องการใช้ยาสมุนไพร จากการที่สกลนครเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
โดยมีการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลประจําอําเภอ และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเฉพาะทางอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยด้านมะเร็ง วัดคําประมง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโทซึ่ ง
สถานพยาบาลที่กล่าวมาได้สั่งยาสมุนไพรส่วนใหญ่มาจากห้างร้านจําน่ายยาสมุนไพรตลาดกลางแถบกรุงเทพ
และปริมณฑล และปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณดังนั้นจําเป็นต้องวางแผนการผลิตโดยด่วน 



 

 
191 

 - การสร้างรายได้เสริมจากการท านา การปลูกสมุนไพรสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น ปลูก
สมุนไพรเป็นพืชหลัก หรือตามแนวรั้วในบริเวณบ้าน ตามที่ว่างในนา หรือปลูกแซมไม้อ่ืนที่ปลูกในสวน โดยที่
เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมที่ดิน แต่เป็นการใช้พ้ืนที่ดินให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้น ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขาย
สมุนไพรเสริมรายได้จากการทํานา สามารถขยายกําลังการผลิตสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านได้อีก
ด้วย 
  - การลดการเก็บสมุนไพรจากป่าธรรมชาติ พืชสมุนไพรส่วนใหญ่สามารถปลูกและเจริญเติบโต
ได้ดีในจังหวัดสกลนคร แต่ไม่มีการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูก ดังนั้นเมื่อจําเป็นต้องใช้ยาสมุนไพร ชาวบ้าน
มักจะเก็บผลผลิตสมุนไพรหลายชนิดเก็บได้จากป่าธรรมชาติ เช่น ป่าภูพาน ป่าภูลังกา ป่าดอนปู่ตา ป่าชุมชน
ต่าง ๆ โดยเข้าไปตัดเอามาใช้ทํายาสมุนไพร หรือจําหน่ายไปยังร้านขายยา ทําให้พรรณไม้หลายชนิดถูกทําลาย
บางชนิดเริ่มสูญพันธ์ไปจากป่า เช่น ตูมกาแดง ประดงเลือด จันแดง ตูมกาทอง กวาวเครือขาว เป็นต้น การ
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสมุนไพรทําให้เกิดการเรียนรู้ วางแผน และพัฒนาระบบการใช้สมุนไพรแบบยั่งยืน ลด
ปัญหาการเก็บสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 
1) มีปริมาณสมุนไพรเพียงพอต่อความต้องการใช้ในงานสาธารณสุขทั้งชนิดและปริมาณของสมุนไพร 
2) ลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบยาสมุนไพรจากตลาดกลาง 
3) ได้ชุมชนต้นแบบในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรปลอดสารพิษของจังหวัดสกลนคร 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม  ประชุมสร้างการเรียนรู้เสริมสัมพันธ์ในกลุ่มสู่เป้าหมาย  
  หน่วยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

 -  รายละเอียดกิจกรรมจัดประชุมย่อยในแต่ละชุมชน จํานวน 10 ชุมชน ชุมชนละ 1 ครั้ง  
 -  รายละเอียดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแก่สมาชิก 
 -  รายละเอียดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรขั้นต้น 
 -  รายละเอียดกิจกรรมจัดประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค์ กําหนดแผน

กิจกรรมปีหน้า และจัดตั้งสหกรณ์การผลิตสมุนไพร  
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 กิจกรรม  การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในแต่ละชุมชน 
  หน่วยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

 -  รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์และปัจจัยการผลิตเบื้องต้น  

 กิจกรรม  การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร        
  หน่วยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

 -  รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร   

 กิจกรรม  การจัดตั้งสหกรณ์ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 

  หน่วยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

 -  รายละเอียดกิจกรรมจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งได้จด
ทะเบียนสหกรณ์สมุนไพรสกลนคร จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  

 

ผลการด าเนินงานและแนวทางการน าผลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินโครงการนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ได้มีจากการเปิด
บริษัทประชารัฐ การให้ความร่วมมือสนับสนุนของจังหวัดสกลนคร ในการเป็น เมืองสมุนไพรต้นแบบของ
ประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่าย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เกษตร
จังหวัดสกลนคร สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก
มากมาย การกําหนดการจัดโครงการ จึงทําให้การประสานงานของแต่ละหน่วยงานภาคี ไม่มีข้อบกพร่องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในกิจกรรมที่กําหนด  
 ทําให้มีแนวทางในการนําผลการดําเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้นั้น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศ ที่เกิดจากการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 
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ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติที่ดี 

สกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยของประเทศ การสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผ่านแผนงานพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน  โดยมูลนิธิสุขภาพไทย เริ่มเมื่อปี 2550 โดยการนํา
คณะหมอพ้ืนบ้านสกลนครจํานวน 18 คน และผู้เรียนรู้ จํานวนมากว่า 30 คน ออกคาราวานหมอพ้ืนบ้าน
สัญจร โดยให้บริการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยในเขต อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ทุกเดือนเป็นเวลานาน 1 ปี พบมี
ผู้ป่วยมารับบริการจํานวนมากกว่า 150 ราย/ครั้ง และ เริ่มนํานักศึกษาจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกัน  ได้มีการสัญจรออกให้บริการในพ้ืนที่ของอําเภออ่ืนๆทั่วจังหวัดสกลนคร 
ในปี 2552 มีผู้ป่วยมารับบริการเกือบ 5,000 ราย ทําให้หมอพ้ืนบ้านได้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
จากการให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ป่วยจํานวนมาก ทั้งจากหมอพ้ืนบ้าน ผู้เรียน และนักศึกษา เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยในพ้ืนที่ได้รับการรักษา สร้างประสบการณ์หมอพ้ืนบ้าน และเกิดการพัฒนาเครือข่ายหมอ
พ้ืนบ้านในพื้นที่อ่ืนจนเป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับและความสนใจจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆเช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และ เทศบาลต่างๆจากคนทั่วไปทั้งจังหวัดสกลนคร  ดังนั้น การจัดกิจกรรมคาราวานหมอ
พ้ืนบ้านในปี 2553 จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จํานวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมน้อยลง ทําให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่บ้านของหมอพ้ืนบ้านมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องหันพัฒนา
บ้านหมอให้พร้อมสําหรับการบริการผู้ป่วย และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่
แฟ๊บ สุภัทโท สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือสถานที่ให้บริการรักษาโรคด้วยกรรมวิ ธีทาง
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์แผนไทย เป็นที่ฝึกทักษะภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และ
เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรให้มั่นคงแก่ชุมชนตลอดไป 

เอกสารประกอบผลงาน  

เอกสารรูปเล่มสรุปผลการดําเนินโครงการ และรูปภาพการดําเนินกิจกรรม 
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การประชมุแต่ละชุมชน 
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หลักสูตรที่ต้องการ สู่การปฏิบัติงานที่ยัง่ยืน 
Course of need archive become to good practice to long term operation. 

ชลาลัย  เหง้าน้อย 
ศิริวิภา  คําโส 

จันทิศา  แก้วทองมี 

ทรงศิลป์  ประทุมวงษ์ 
วทัญญ ู วรรณวงค์ 

สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสกลนคร 
............................................................................................................................. ................................................ 

บทสรุป 

การจัดความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ในหัวข้อ หลักสูตรที่
ต้องการ สู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืนได้นําการหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
เรียนรู้ระหว่างทํางาน AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เป็นการทบทวน
วิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมาของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในระยะ 3 ปี ในปีงบประมาณ 2557 – 2559 ทั้งนี้
ยังเป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการสนับสนุนการทํางานโดยเรียนรู้จากปัญหาของการทํางานในระบบเดิม แล้วปรับปรุงให้เกิดกระบวนการ
ทํางานใหม ่

Summary 

Knowledge Management for good practice in topic Need to good practice for long 
term cours. To takes principles or theory to connect the dot about knowledge factor and 
AAR (Action After Review) so it is a one step in work circle to re-think way solutions to 
successful side or problem side from action operated of Academy Service Project of 
Rajamangala University of Technology Isan SakonNakhon Campus in 3 years in the yearly 
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budget 2014-2016. Also it is a re-think for work experience exchange to way solution situation 
problem to take archive high performance to support work system by study from old work 
system to apply and adaptive for the best new work system. 

ค าส าคัญ  หลักสูตร  บริการวิชาการ  ฝึกอบรม  ติดตามประเมินผล  องค์ความรู้ 

บทน า 

เคยเจอปัญหาของการอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านหรือชุมชน แล้วชุมชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรืออบรมไปแล้วชาวบ้านหรือชุมชนไม่ได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ดําเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม ซึ่งการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด แต่หลักสูตรที่อบรม
นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไม่ได้มาจากการสํารวจความต้องการฝึกอบรม 
แต่นําหลักสูตรที่ได้จากการสํารวจจากสาขาวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี จากนั้นนําหลักสูตรมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ได้ออกสํารวจ
หลักสูตรที่ประชาชนต้องการ  

 ดังนั้นในการบริการวิชาการแก่สังคม คณะดําเนินงาน ได้ดําเนินการออกสํารวจหลักสูตรที่เป็นความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือที่จะได้ทราบหลักสูตรที่ประชาชนมีความต้องการในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือนําผลที่ได้จากการอบรมนั้นไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
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START 

Stop 

วิธีการด าเนินงาน 
การท างานในรูปแบบเดิม 

กิจกรรม แผนกงานวิจัยและพัฒนา เจ้าขององค์ความรู้(คทธ. คอท.) 

   

1. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรบั

งบประมาณ 

  

2. ส่งข้อเสนอโครงการตามแหล่งทุน  

 

 

3. แจ้งผลการพิจารณา   

4. ดําเนินโครงการ (กรณไีดร้ับการ

จัดสรร) 

  

5. ติดตามประเมินผลโครงการ   

6. รายงานผลการดําเนินโครงการ   

7. รวบรวมสรุปผลการดําเนินโครงการ   
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จากตาราง ในการปฏิบัติงานรูปแบบเดิม ไม่มีการประชุม หรือสํารวจข้อมูลคามต้องการในการ
ฝึกอบรมว่ากลุ่มที่จะดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น มีความต้องการเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยฯ นําไปให้
หรือไม่  การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าขององค์ความรู้จะดําเนินการอบรมให้แก่ประชาชน 
โดยระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง หลังจากอบรมเสร็จแล้วก็จะประเมินผลหลังการฝึกอบรม หลังจากนั้น   
45-60 วันก็จะติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการดําเนินการในรูปแบบเดิมนั้นผู้เข้าอบรมไม่
สามารถเสนอแนวความคิดเก่ียวกับหลักสูตรที่ตัวเองสนใจ โดยมีผลกระทบดังนี้ 

เจ้าขององค์ความรู้ ผู้เข้าอบรม 
ข้อดี ข้อดี 

1. ง่ายต่อการระบุพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
2. ดําเนินโครงการได้ง่าย 

1. ได้รับองค์ความรู้ใหม ่

ข้อเสีย ข้อเสีย 

1. ไม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ทําการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่อได้อย่างเต็มที ่

2. ยากต่อการติดตามประเมินผล 
3. ยากต่อการสรุปบทเรียนที่ ได้จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1. ไม่สามารถเสนอสูตรที่ตัวเองมีความต้องการ
ฝึกอบรม 

2. เป็นความต้องการเทียม 
3. ไม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมได้อย่างเต็มที ่
4. ขาดการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรม 
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START 

Stop 

การด าเนินงานรูปแบบใหม่ 
กิจกรรม แผนกงานวิจัยและพัฒนา เจ้าขององค์ความรู้ (คทธ. คอท.) 

   

1. รวบรวมหลักสูตรที่พร้อมจะถ่ายทอด

ของวิทยาเขตสกลนคร 

  

2. สํารวจความต้องการ  

 

 

3. วิเคราะหผ์ลการสํารวจ   

4. ตรวจสอบข้อมูล   

5. รายงานผลการสํารวจ   

6. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอ

งบประมาณให้สอดคล้องกับหลักสตูร 

  

7. ดําเนินโครงการ (กรณีได้รับการ

จัดสรร/หรือหน่วยงานอ่ืนต้องการ) 

  

8. ติดตามประเมินผลโครงการ   

9. ประเมินผลความสําเร็จด้วยวิธีการสรุป

บทเรียน 

  

10. สรุป/ทบทวน ผลการดาํเนินงาน   

   

ไมใ่ช ่

ใช ่
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จากกระบวนการดําเนินงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการสํารวจข้อมูล
ความต้องการฝึกอบรม และจากการดําเนินการดังกล่าวสามารถอธิบายผลการดําเนินการได้ดังนี้ 

เจ้าขององค์ความรู้ ผู้เข้าอบรม 
ข้อดี ข้อดี 

1. ทราบกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 
2. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ทํ าการถ่ายทอด

เทคโนโลยีต่อได้อย่างเต็มที่ 
3. ง่ายต่อการติดตามประเมินผล 
4. ง่ายต่อการสรุปบทเรียนที่ ได้จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1. เป็นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ 
2. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมได้อย่างเต็มที ่
3. มีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ 

 

ข้อเสีย ข้อเสีย 

1. กลุ่มเป้าหมายกระจายพื้นที ่ - 

เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้ “หลักสูตรที่ต้องการ สู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน” เป็นการนําการหลักการหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรียนรู้ระหว่างทํางาน AAR (After Action Review) ซึ่ง
เป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น จาก
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ทั้งนี้ยังเป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการทํางาน 
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ทั้งนี้การดําเนินการดังสํารวจหลักสูตรที่เป็นความต้องการของชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีก 3 วิทยาเขต 
และยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การดําเนินการในรูปแบบใหม่ นอกจากเจ้าขององค์ความรู้และผู้เข้าอบรมจะได้รับผลกระทบในทางที่ดี
แล้ว หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังได้ทราบหลักสูตรที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดจากการรวบรวมหลักสูตร เพ่ือนําไปสํารวจความต้องการที่พร้อมจะถ่ายทอด  และผลที่ได้จากการ
รวบรวมหลักสูตรที่พร้อมจะถ่ายทอดนั้น ยังเป็นการหากลุ่มเป้าหมายให้กับเจ้าขององค์ความรู้ เพ่ือให้เจ้าของ
องค์ความรู้เตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน 
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2557- 2559 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมี
แนวโน้มของการได้รับการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน ดังแผนภูมิแสดง 
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จากแผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2557 – 2559 พบว่า แนวโน้มของ
งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสําเร็จคือ ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 
2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้ความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้สํารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า 1. ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 2. ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่ สั้น ทําให้เขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลา เมื่อเกิดปัญหาของการส่งข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าว งานวิจัยและพัฒนา สํานักงานวิทยาเขตสกนคร ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแผนกงานวิจัยและพัฒนา งาน
บริการการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตสกนคร ในปัจจุบัน ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาจึงเกิด
วิธีการของการแก้ปัญหาคือ การสํารวจความต้องการฝึกอบรม โดยศึกษากลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 18 อําเภอ หลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการ
อบรมจากองค์ความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดของ 2 คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี แล้วหลังจากนั้นเจ้าขององค์ความรู้ก็ได้เขียนข้อเสนอโครงการพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายเตรียมไว้เพ่ือ
รองรับการเสนอของบประมาณสนับสนุน ทั้งงบประมาณภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

สรุป 
การจัดความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี(Good Practice for Knowledge Management)ในหัวข้อ หลักสูตรที่

ต้องการ สู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืนได้นําการหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
เรียนรู้ระหว่างทํางาน AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เป็นการทบทวน
วิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือทราบความต้องการของ
หลักสูตรที่ประชาชนเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการออกสํารวจความต้องการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนและข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไปผลที่ได้รับ พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เกิดกระบวนการปฏิบัติงานและการวางแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ในรูปแบบใหม่เกิดการต่อยอดการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบที่ยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่พร้อมจะถ่ายทอดและรองรับความต้องการขอผู้เข้า
อบรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใน 
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การปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานด้านบริการวิชาการโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จคือการทํางานเป็น
ทีมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการในอนาคตได้ 
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ทบทวนและพัฒนากระบวนการเพ่ือสร้างงานบริการวิชาการที่เข้มแข็งแก่ชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  รักซ้อน 
นางสาววัชรินทร์  แซ่เตีย 

นางสาวปอยหลวง  บุญเจริญ 
นางสาวณัฏฐริกา  กงสะกุ 

นายกานต์  สุรนันท์ 
นายจิรวัฒน์  จันทร์สว่าง 

นายราชา  ธงภักดิ์ 
นายปราเมศวร์  กลางหมื่นไวย 

สาขาวิชาออกแบบเซรามิก  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  นครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................ 

หลักการและเหตุผล 

 การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจอันสําคัญต่อมหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เป็น
แหล่งความรู้งานวิชาการและเทคโนโลยี ซึ่งมีพ้ืนที่ในการให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ในพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งสามารถนํามาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ ด้วยทีมอาจารย์และบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อบูรณาการความรู้ในการพัฒนาชุมชนได้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดเองได้ 
จนชุมชนเขม้แข็ง และพ่ึงพาตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก เป็นสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องปั้นดินเผา โดยมีบุคลากรที่มี
ความสามารถหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการวิชาการชุมชน ทางด้าน การแก้ปัญหาในงาน
เครื่องปั้นดินเผา เนื้อดิน เคลือบ เทคนิคการตกแต่ง วิธีการใหม่ๆทางเครื่องปั้นดินเผา  พัฒนาผลิตภัณฑ์ งาน
ออกแบบ ตราสัญลักษณ์และงานบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ทางด้านการตลาดและการส่งเสริม
กิจกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมุ่งเน้นการ
บริการวิชาการที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและพัฒนางานบริการวิชาการจากประสบการณ์ตรง 
โดยมีการทบทวนกระบวนการ และพัฒนากระบวนการ องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ ติดตามและเผยแพร่
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งานบริการที่เป็นองค์ความรู้สําคัญเพ่ือให้สาธารณะได้รับทราบ เพ่ือเป็นการพัฒนางานบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือทบทวนกระบวนการบริการวิชาการในการดําเนินงาน  
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริการวิชาการ ที่เข้มแข็ง 
3. เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนจากการบูรณาการการเรียน  
    การสอน 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

1. การจัดท าแผนบริการวิชาการ 
 1.1 งานบริการจากแผนปฏิบัติงานประจําปี 
  - ประชุมภายในสาขาวิชาเพ่ือดําเนินงานตามกระบวนการ (PM-23) และตัวชี้วัด  
 1.2 งานบริการจากแผนภายนอก 
  - ประชุมภายในสาขาวิชาเพ่ือมอบหมายบุคคลากรในการให้บริการทางวิชาการ 
2. ส ารวจความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการ 
 2.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสาขาเพ่ือลงพ้ืนที่ในการสํารวจและหาหัวข้อ ปัญหาในการ
บริการวิชาการในชุมชนต่างๆ  
 2.2 ดําเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในชุมชนเป้าหมายที่เคยได้รับ
การบริการที่เป็นเครือข่าย เกี่ยวกับปัญหาที่มีความต้องการ ในการรับบริการ   
3. ประชุมความพร้อมด้านบริการวิชาการในหน่วยงาน 
 3.1 ประชุมในสาขาวิชา เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับชุมชนที่ต้องการให้บริการ 
 3.2 วิเคราะห์ปัญหา แนวทาง องค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ 
 3.3 แต่งตั้งบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมและวางแผนการให้บริการ 
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4. การให้บริการด้านวิชาการ
4.1 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมต่อการถ่ายทอด ด้วยความรู้และภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.2 การใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและจับต้องได้ในการนําไปใช้ต่อไปในชุมชน
4.3 การเข้าใจและเข้าถึงในความต้องการของผู้ที่รับบริการอย่างจริงใจ
4.4 การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ

กันเองในชุมชน
4.5 การจัดการระบบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ อย่างใกล้ชิด

5. ติดตามผลการให้บริการทางวิชาการ
   5.1 บุคลากรในสาขาวิชาร่วมติดตามผลการให้บริการวิชาการภายหลังไม่เกิน 30 วันหรือช่วงเวลา 

ที่ผู้รับบริการสะดวก
5.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามงานให้บริการวิชาการจากผลของการให้บริการ จากชุมชนและ

ผู้รับบริการ
6. สรุปและประเมินผลการให้บริการวิชาการ

6.1 สรุปผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของการบริการวิชาการ ตามกระบวนการและตัวบ่งชี้
6.2 ประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการบริการวิชาการ จากการบูรณาการการเรียนการสอน 
6.3 สรุปองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ ผ่านระบบสารสนเทศน์ เวปไซด์

สาขาวิชาออกแบบเซรามิก

ผลส าเร็จของงาน

   1. เกิดการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอน และสามารถใช้ทรัพยากร บุคลากรใน 
สาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. เกิดองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนางานบริการวิชาการ ที่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่าง
เป็นลําดับและต่อเน่ือง

3. องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆในสถาบันได้
4. สามารถทําให้นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมได้ประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ภายในชุมชน
5. การบริการวิชาการสามารถบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย ได้อย่างเป็นรูปธรรม



 

 
210 

 6. องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการสามารถถ่ายทอดให้กับสาธารณะรับทราบผ่านเวปไซด์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
  7. ได้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดส่งต่อกันและการจัดกลุ่มของผู้ประกอบการ ที่ขยายวงกว้างข้ึน 
  8. ทําให้ผู้ประกอบการเกิดทัศนคติอันดี ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชน 

แนวปฏิบัติที่ด ี

1. การทบทวนและวางแผนโดยการใช้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการที่ผ่านมา 
1.1 ช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสม  
 - ช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพท่ีประเมินตามปี 
 - การกําหนดช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม ของชุมชนที่รับ

บริการ เช่น กิจกรรมประจําวัน ฤดู วันหยุด ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของชุมชน
ผู้รับบริการ 

1.2 ความเหมาะสมของ องค์ความรู้และความสามารถ ของอาจารย์และวิทยากรผู้ให้บริการวิชาการ 
 - องค์ความรู้ ขั้นตอน จะต้องมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามพ้ืนฐานของชุมชนรับบริการ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
 - วิทยากรและบุคลากรในการถ่ายทอดต้องสามารถเข้าใจ และเข้าถึง ความต้องการและ

สามารถโน้มน้าว ผู้รับบริการให้สนใจได้ 
 - วิทยากรต้องให้ความใส่ใจในการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
1.3 หลักสูตรและเนื้อหาของเรื่องที่ให้บริการเหมาะสม 
 - หลักสูตรจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือมีความแปลกใหม่  
 - หลักสูตรสามารถสร้างภาพและผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ให้แก่ผู้รับบริการ 

2. การเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทางวิชาการ 
2.1 ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความแตกต่าง และการเรียนรู้ใหม่ 
 - เป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่ต้องการความรู้ในการถ่ายทอดจะต้องเป็นเรื่องใหม่ เทคนิค

วิธีการใหม่ ๆ มีความแปลก ยังไม่มีใครทําในชุมชน สามารถทําได้จริง ด้วยงบประมาณที่พอเหมาะ เพื่อทดลอง
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และทดสอบ จะเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาเพ่ือเกิดนวัตกรรมใหม่ได้ แต่ต้องคอยตรวจสอบและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง อาจเป็นที่ปรึกษาและเป็นการทํางานร่วมกันจะได้ผลที่ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความแตกต่าง และการเรียนรู้ใหม่ 
 
2.2 ผู้ประกอบการที่มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม 
 - เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือครัวเรือน ที่ยึดถือระเบียบ แบบแผน วิธีการคิด ความรู้ 

และการปฏิบัติแบบดั้งเดิม แต่ต้องการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้เองได้ด้วยวิธีเดิมๆ แนวทางบริการของกลุ่มนี้
จึงควรแก้จากการทบทวนปัญหาด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมและผสมผสาน ความรู้ทางวิชาการ ด้วยเทค โนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ืออธิบายปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  
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ภาพที่ 2 ผู้ประกอบการที่มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม 
 
2.3 ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือเป้าหมายสําคัญ 
 - เป็นผู้ประกอบการชุมชนที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

การตลาด ซึ่งในการบริการต้องพัฒนากระบวนการบริการที่บูรณาการศาสตร์หลายแขนงเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ต้องการ จึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ และได้องค์ความรู้ที่
หลากหลายในแต่ละศาสตร์วิชา 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อเป้าหมายส าคัญ 
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3. การน าองค์ความรู้มาใช้ในการบูรณาการ การเรียนการสอนและงานวิจัย 
3.1 การบริการวิชาการสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรได้ 
3.2 การบริการวิชาการสามารถเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาหัวข้อวิจัยในอนาคต 
3.3 ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการสามารถเผยแพร่ให้สาธารณะได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การน าองค์ความรู้มาใช้ในการบูรณาการ การเรียนการสอนและงานวิจัย 

4. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
4.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์เป็น

ที่ปรึกษา 
4.2 ให้นักศึกษาลงภาคสนาม ศึกษาปัญหาในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
1. การจัดทําแผนการบริการวิชาการ อาจมีขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ให้บริการ 
2. ผู้ประกอบการมีความสนใจ แต่ขาดเครื่องมือ และความรู้อย่างลึกซึ้ง ในเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
3. ผู้ประกอบการยังขาดความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
4. ผู้ประกอบการยังมีสภาพปัญหาการเมืองในท้องถิ่นและแยกกลุ่มอย่างชัดเจน 

แนวทางการพัฒนาการบริการวิชาการ 
1. วางแผนกําหนด การออกสํารวจ ติดตามปัญหาในชุมชนและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาหาความรู้ เทคนิควิธีการ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและผู้รับบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร ให้มากขึ้นเพ่ือสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการได้
อย่างครบวงจร และหลากหลาย 
4. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีต่อในชุมชน 
5. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้นักศึกษาออกสํารวจและจัดกลุ่มบริการชุมชน อย่างเป็นระบบ 
6. การพัฒนาเวปไซด์สาขาวิชาให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
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CoP 6 
การบริหารจัดการ 

: การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
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การสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นครราชสีมา 

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

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู้กลายเป็นสิ่งจําเป็นในองค์กรทุกแห่งเพ่ือพัฒนาให้บุคคลากรมีประสิทธิภาพและเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นระบบที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เป็นระบบที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือยืนยันตัว
บุคคลในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ปัญหาการสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตคือบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกจาก
ขั้นตอนการสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ ดังนั้นการพัฒนาระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตให้ผู้ลงทะเบียนสามารถปฏิบัติ
ทุกกระบวนการด้วยตัวเองได้ สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมนู ระบบจัดการ
ข้อมูลบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทําตามคําแนะนําของระบบในการลงทะเบียนสมาชิก เมื่อกระทํา
ตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์จะได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทันที ซึ่งสิทธิ์และขอบเขตการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีสมาชิก 
ผลจากการนําระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตออนไลน์มาใช้ในการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต ทําให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต บุคลากรสามารถลงทะเบียนด้วย
ตนเองทันทีหลังจากกองบริหารงานบุคคลบันทึกข้อมูลบุคคล ส่วนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทันทีหลังจาก
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ การนําระบบดังกล่าวมาให้บริการแก่บุคคลากรเป็นผลมาจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร การมีส่วนร่วมในการระบุความรู้  การพัฒนาความรู้  การจัดการความรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (สมชัย เจียรกุล, 2557)  มาพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย   
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บทน า  

 ปัจจุบันระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจั ดการ รวมถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานทุกคนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามความในมาตรา 26 ว่าด้วย ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ ดังนั้นบุคคลากร 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จําเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเพ่ือขอรับบัญชี
ผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนสําหรับบุคลากรใหม่สามารถลงทะเบียนเมื่อกองบริหารงานบุคคลบันทึกข้อมูลบุคคลเสร็จสมบูรณ์ 
ส่วนนักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนเมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นบุคคลที่
ต้องการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตจึงสามารถยื่นคําขอสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตได้ที่ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต และเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวทําให้
เกิดความล้าช้าและไม่ได้รับความสะดวกในการดําเนินการลงทะเบียนสมาชิก ดังนั้นสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดําเนินการพัฒนาระบบระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เพ่ือลด
ขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต สามารถให้ลงทะเบียนสมาชิกด้วย
ตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ตลอดจนสามารถให้บริการลงทะเบียน
สมาชิกอินเทอร์เน็ตชั่วคราวแก่บุคคลภายนอกได้แต่เป็นระบบลงทะเบียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอได้รับ
อนุมัติจากเจ้าของโครงการหรือผู้ดูลระบบจึงสามารถให้บริการแก่บุคคลภายนอกได้  

 ระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตได้กําหนดนโยบายและข้อตกลงการใช้บริการ บัญชีสมาชิก
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไว้ดังนี้ เป็นระบบบัญชีสมาชิกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จัดทําขึ้นเพ่ือให้บริการกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เท่านั้น ต้องกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนบุคคลที่กรอกในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกท่ีเป็นจริง 
ไม่ว่าจะเป็น สังกัด ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รวมทั้งข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ระบบ
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ต้องการ เป็นข้อมูลบัญชีสมาชิกที่นําไปใช้กับบริการทางด้านระบบเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้บริการ 
ประกอบด้วย บริการอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail) โอมเพจส่วนบุคคล (personal homepage) ระบบ
ประชาสัมพันธ์ข่าว เครือข่ายไร้สาย (wireless network) และบริการอื่น ที่มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้บริการใน
อนาคต เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพ่ือความเป็นส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการเก็บรักษาความลับ
ของชื่อบัญชี และรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อ่ืนทราบ ห้ามสมาชิกนําบัญชีสมาชิกและบริการของมหาวิทยาลัยที่
เกิดจากระบบ บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น 
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่ผิดต่อศีลธรรม จริยธรรม ของสังคม ละเมิดสิทธิ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน หาก
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิก ละเมิดข้อตกลงที่ได้กําหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ
การให้บริการกับสมาชิกบุคคลนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน จึงมีการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ใน
องค์กรมาใช้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีการ
ดําเนินการตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ซ่ึงชุมชนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการรวบรวม สร้าง จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถนําไปประยุกค์ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการท างาน 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด   ให้ เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน และเพ่ือให้การบริหารจัดการภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้ดําเนินด้านการจัดการความรู้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ มีการจัดเก็บ
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ความรู้ของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบของเว็บไซต์ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานแต่ยัง
ไม่มีการถ่ายทอดอย่างแพร่หลาย มาใช้ในหน่วยงาน มีการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ ตรงตามมาตราฐาน
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) โดยมีขั้นตอนกระบวนการดําเนินงาน 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการสํารวจองค์ความรู้ที่มีภายในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการความรู้ 
สําหรับจัดทําระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หลังจากสํารวจองค์
ความรู้ ทําให้ทราบถึงความจําเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือจัดทําระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้การลงทะเบียนในรูปแบบการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยเอกสาร ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกและ
เกิดความล้าช้าในการลงทะเบียนสมาชิก 

 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) นําข้อมูลที่ได้จากแลกเปลี่ยนความรู้จาก
การลงทะเบียนแบบยื่นคําขอด้วยเอกสาร มาเป็นการลงทะเบียนด้วยวิธีออนไลน์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
บุคคลกรให้สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) จัดทําคู่มือ
และข้อกําหนด เพ่ือเป็นข้อตกลงในการใช้ระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตร่วมกัน และเกิดความเข้าใจในระบบที่
ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่เพ่ือให้บุคคลากรทราบถึงวิธีการเข้าใช้ระบบ
ลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต ผ่านทางแผนผับ บันทึกข้อความภายในและผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Access) จัดทําคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนอย่าง
ละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จัดอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม่ และเปิดให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการใช้งานระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 



 

 
220 

 7. การเรียนรู้ (knowledge Access) เมือ่นําระบบลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตไปให้บริการแก่
บุคคลากร ได้นําข้อเสนอแนะการการใช้ระบบงาน มาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
เพ่ือพัฒนาให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ผลการด าเนินงาน  

 เว็บไซต์ที่ ให้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  คือ 
http://www.rmuti.ac.th/network/services/ สําหรับการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ตให้เลือกเมนู 
ลงทะเบียนสมาชิก ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เมนูลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
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 เมนูลงทะเบียนสมาชิก เป็นเมนูสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งระบบจะทํา
การกําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้งานให้อัตโนมัติจากฐานข้อมูลบุคคลากรและฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู้
ลงทะเบียนต้องทําการเลือกประเภทการลงทะเบียนให้ถูกต้อง ดังแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ประเภทบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 

 

 สําหรับนักศึกษาให้เลือกเมนูนักศึกษาส่วนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้เลือกเมนูอาจารย์เจ้าหน้าที่ การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาให้กรอกรหัสประจําตัวนักศึกษา ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้กรอกเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล ถ้ามีการลงทะเบียนแล้วระบบจะไม่ยอมให้ลงทะเบียน
ซ้ําซ้อน โดยจะมีข้อความแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 

 ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน ระบบจะสามารถยอมให้สร้างบัญชีสมาชิกและอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนสามารถ
กําหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง แต่มีเงื่อนไขการกําหนดรหัสผ่าน เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางระบบสร
สนเทศ ความยาวและการผสมผสานรหว่างตัวอักษรกับตัวเลขในการกําหนดรหัสผ่าน ดังแสดงรายละเอียดใน
รูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 เงื่อนไขการกําหนดรหัสผ่าน 
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 เมื่อกําหนดรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ทันที แต่สิทธิ์การใช้งานระบบและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีผู้ลงทะเบบียนสมาชิก ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 0 รายละเอียดสถานะบัญชีสมาชิก 

  

ผลจากการนําระบบบัญชีสมาชิกมาใช้ในการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ทําให้เกิดความสะดวกสบายแก่
ผู้ลงทะเบียน จนทําให้การลงทะเบียนแบบยื่นเอกสารลดน้อยลง ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 จํานวนผู้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิก 

จากการนําระบบมาใช้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลาหนึ่งทําให้ทราบปัญหาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ของ
ผู้ลงทะเบียน ทราบว่าการเปลี่ยนสายงานและการเปลี่ยนสังกัดหน่วยงาน ระบบยังไม่สามารถจัดการได้
อัตโนมัติ ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมจนสามารถปรับปรุง
ข้อมูลบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ จากข้อมูลสถานะบุคคลากรของฐานข้อมูลกลาง 

ผลส าเร็จของงาน / แนวปฏิบัติทีด่ี 

 ผลจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เริ่มต้นจากหน่วยงานจนทําให้เกิดระบบลงทะเบียนสมาชิก
อินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในการลงทะเบียน นําไปสู่การ
นําไปใช้งานแก่ผู้ลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ผู้ลงทะเบียนได้รับความ
สะดวกสบายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและผู้
ลงทะเบียน จนทําให้ได้องค์ความรู้ นําไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ นอกจากนี้การทําคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
ทําคู่มือทั้งรูปแบบเอกสารและคู่มือแบบสื่อมัลติมีเดีย ตามข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้
ลงทะเบียน 



 

 
225 

เอกสารอ้างอิง 

สมชัย เจียรกุล. (2557). รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  การบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. จํานวน 
357 หน้า. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2548). คู่มือการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ. จํานวน 48 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
226 

การน าเครื่องมือมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

นางชุดาภัค  เดชพันธ์ 
นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี 

นายนิกร  ศรีนวล 
นายทวีรัตน์  แดงงาม 

นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร 
นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย 
นางสาวสกุณา  อนุเวช 

งานประกันคุณภาพและประเมินผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................ 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการถ่ายทอด
นโยบายลงสู่หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติ ซึ่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และถ่ายทอดลงสู่ระดับงาน งานประกันคุณภาพและ
ประเมินผล ได้รับนโยบายและนําไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากการทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ จากปีที่
ผ่านมา แต่เนื่องจากงานประกันคุณภาพและประเมินผล ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงได้กําหนดประเด็นความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากพันธกิจของหน่วยงาน 

 งานประกันคุณภาพและประเมินผล มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย งานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก งานกิจกรรม 5ส และ งานการจัดการความรู้ (KM) ดังนั้น งานประกันคุณภาพและประเมินผล จึงนํา
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้เพ่ือวิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยการเชิญ
บุคลากรทุกคนร่วมกันอภิปราย เพ่ือกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องปรับปรุง
อย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review : AAR) ซึ่งทุกพันธกิจพบว่า มีจุดที่ต้อง
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ปรับปรุงการดําเนินงาน คือ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ดังนั้น งานประกันคุณภาพและประเมินผล
จึงกําหนดประเด็นความเสี่ยง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. ระบุความเสี่ยงและปัจจยั 

ที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยง 

3. จัดล าดับความเสีย่ง 

4. ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

0. จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง 

6. รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน 
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ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 

  จากการระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง  และ
จัดลําดับความเสี่ยงพบว่า ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกิดความล่าช้าเป็น
ความเสี่ยงสูงอันดับหนึ่ง สาเหตุความเสี่ยงเกิดจากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากความยุ่งยากในการนําข้อมูลลง Server และ จัดทํา Link ข้อมูล ไปยังหน้าเว็บไซต์ ดังนั้น 
บุคลากรทุกคนจึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิด เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการหาช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลที่มีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล 
เครื่องมือที่ได้ คือ การนํา google site มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และ ใช้ Facebook ในการสร้างกลุ่ม
ประกันคุณภาพฯ มทร.อีสาน เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนข่าวสาร 

 Google Sites คือ โปรแกรมออนไลน์ ที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร 
ธรรมดาๆ ด้วย Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทิน  
การนําเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการแก้ไขหน้าเว็บไซต์  
จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั่วทั้งองค์กรก็ได้ ซึ่งบุคลากรที่จะเผยแพร่ข้อมูลสามารถดําเนินการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
เหมือนวิธีการเดิม  
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Google site ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสาน คือ 

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/kar-prakan-khunphaph-kar-suksa-phayni/ รายละเอียด

เว็บไซต์ ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ข้อมูลประกันคุณภาพฯ 

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/kar-prakan-khunphaph-kar-suksa-phayni/
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Facebook กลุ่มประกันคุณภาพฯ มทร.อีสาน คือ

https://www.facebook.com/groups/209060782534257/  รายละเอียดเว็บไซต์ ดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 Facebook กลุ่มประกันคุณภาพฯ มทร.อีสาน 

 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีโมเดลในการจัดทําความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
2. มีการนําเครื่องมือการจัดการความรู้ KM tool มาใช้ในการกําหนดประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์ความ

เสี่ยง และ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 

https://www.facebook.com/groups/209060782534257/
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3. มีเครื่องมือ (Google site) มาช่วยในการแก้ปัญหาและลดความเสี่ยง ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ใช้ Google site จัดเก็บเป็นหลักฐานออนไลน์สําหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA) ตาม
ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) 

5. มีช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร มทร.อีสาน ที่รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ผ่าน Facebook กลุ่มประกันคุณภาพฯ มทร.อีสาน ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน 

6. ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
7. ความร่วมมือจากการบุคลากรทุกคน ทําให้เกิดประเด็นความเสี่ยง เครื่องมือและช่องทางในการ

แก้ปัญหาและลดความเสี่ยง 
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CoP 7 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

: บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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ระบบและกลไกสง่เสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมหลักสูตร  
(กรณีตัวอย่างหลักสูตรวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นครราชสีมา 

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

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามระดับการพัฒนาสถาบันการศึกษา และ 
ตามสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ มาโดยตลอดจนเข้าสู่รอบที่สาม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้เห็นควรปรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรอบใหม่ต้องประกันคุณภาพถึงระดับหลักสูตรเนื่องจากมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษาและ
บัณฑิต โดยตรง  เริ่ม ใช้ในการประเมินผลการดํา เนิน งานของปีการ ศึกษา 2557 โดยแบ่ง เป็น
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ กับอีกหนึ่งองค์ประกอบการกํากับ
มาตรฐานโดย 7 ตัวบ่งชี้เป็นอินพุต ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาครบทั้งสามตัวชี้วัดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
อีก 4 ตัวบ่งชี้นั้นอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.2 
คุณภาพอาจารย์ และ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ และตัวบ่งชี้ที่ 7 อยู่ในองค์ประกอบที่ 5 คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร  ส่วนในกระบวนการมีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 2 ตัวบ่งชี้ เป็นผลเอาต์พุตอยู่ใน
องค์ประกอบที่  2  คือ  ตัวบ่งชี้  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหลักสูตรที่ส่งผล
โดยตรงกับบัณฑิตสามารถออกแบบและทําผ่านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จุดมุ่งหมายสําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนานักศึกษาคือ การสร้างบัณฑิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ประกอบการ รวมถึงการเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
ในวันข้างหน้าได้ออกแบบการเรียนรู้ผ่านการวางแผนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านทักษะวิชาการตาม 
มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Hard Skill) และทักษะการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง การใช้ชีวิตใน
สังคม (Soft Skill) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันการศึกษารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา  จะต้องให้ความสนใจเพ่ือเป็นเป้าหมาย
สําคัญสําหรับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

บทน า 

 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาอาจมีหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ นักศึกษาเพราะผลของ

 

เอาต์พุตของกระบวนการคือ บัณฑิต ดังนั้นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้ความสําคัญกับการสร้าง
กระบวนการเพ่ือให้หลักสูตรวิชาสามารถสร้างกระบวนการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [1] ซึ่งมีความเหมาะสมต่อคุณสมบัตินักศึกษาที่อยู่ในช่วงเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งเป็นกลุ่ม 
นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2540 เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคระบบสื่อสารจากอนาล็อกสู่ระบบ
ดิจิตอลถือเป ็นเด็กยุคดิจิทัล (Digital Generation) ทุกอย่างเกิดขึ้นอย ่างรวดเร็ว เป็นกลุ่มที่ติดต่อสื่อสารกับ 
เพ่ือนหรือคนในโลกไซเบอร ์ได้อย ่างเปิดกว้างเป็นรุ่นที่มีการเรียนร ู้ สังเกต และแบ ่งปันความร ู้ซึ่งกันและกัน
อย่างกว้างขวาง ด้วยคุณสมบัตินี้ทําให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่สามารถรับข้อมูลจากแหล่งอินพุตพร้อมกันได้ 
หลายๆ แหล่งและสามารถประมวลผลออกมาได้ แต่มีความอดทนต่ํา แต่ บุคคลในยุคนี้จะให้ความสําคัญกับ
เพื่อ น มีค ว า ม ห ม า ย ม า ก ก ว่ า ก า ร ส นุก ส น า น ร่ วมกัน เพื่อนก็สามารถให้ข้อมูลให คํา ป รึก ษ า กัน ไ ด ้
(แ ท น ที่จ ะ เป ็นคนใกล้ตัว พ่อแม ่และสมาชิกภายในบ้าน) เพราะเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คํา
แนะนําผ่านส่ือออนไลน์ได ้ตลอดเวลาที่ตื่น ทั้งในบ ้าน ขณะทํางาน กําลังเดินทาง และอย ู่นอกบ้าน สถานที่ 
เวลา จึงไมสามารถป ิดกั้นการสื่อสารเหล ่านี้ได ้ในยุคเจเนอเรชั่นแซด เป ็นยุคที่ชายและหญิงมีบทบาทหน ้าที่ใน 
สังคมเท่าเทียมและเสมอภาค เพศจึงไม ่ได ้เป ็นสิ่งกีดกั้นความสามารถ[2] ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและ
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อาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) 
และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) [3] ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนครั้งใหญ่เพราะต้องสอนในลักษณะที่เป็นการวางแผนเป็นโค้ชผู้แนะนํา
ให้นักศึกษานั้นสามารถคิดเองได้ ผ่านทักษะจากการเรียนรู้พร้อมกับปฏิบัติไปด้วยกัน โดยเปลี่ยนห้องเรียนให้
เป็นห้องทํางาน การเรียนรู้เน้นรู้ลึกแต่ไม่ต้องเรียนรู้ทุกเนื้อหาที่กําหนด เป็นต้น [4] ซึ่งผลการเรียนรู้นั้นสามารถ
ตอบสนองส่งผลต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ .2 อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจึงนําตัวอย่างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีหลักฐานที่ยืนยันเชิงประจักษ์ผ่านเชิงสถิติด้าน
ใบรับรองความสามารถ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถขอทุนวิจัยในการ
จัดทํา และผลการได้งานทําของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 

รูปที่ 1 ผังความสัมพันธ์การสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวความคิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากการนําวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) นํากลยุทธ์มากําหนดแนวปฏิบัติของโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือให้สามารถก้าวไปยังวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ผ่านการกําหนดจุดประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด โดยเน้นการเตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มคอ.2 มี

ส่วนประกอบ 4 ด้านคือ 1.ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2.ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว และ 4. ความรู้ด้านประมวลผลสัญญาณ โดย
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อาศัยทักษะการเรียนรู้มากําหนดกรอบลําดับกิจกรรมเพ่ือให้สามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ด้วย การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามชั้นปีที่กําหนดดังแสดงในผังรูปที่ 2 โดยอาศัยแนวความคิดคือ

 

รูปที่ 2 ผังกําหนดนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ที่ต้องเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เมื่อนักศึกษาเข้ามาในชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวางแผนจัดทําโครงการและกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมหลักสูตรวิชาเพ่ือทําให้นักศึกษาได้มีเพ่ือน เกิดสังคม

ในคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและการ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเริ่มเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพผ่านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรโดยอาศัยอาจารย์ช่วยเตรียมความพร้อม รุ่นพ่ีที่มีทักษะและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ

ควบคุมและดูแลกิจกรรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อนักศึกษาที่ผ่าน

เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมทุกกิจกรรมจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานล่วงหน้าเพราะรายวิชานี้

เรียนในภาคเรียนที่ 2 ในชั้นปีที่ 3 เพ่ือจะได้เข้าประจําห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางของกลุ่มอาจารย์แต่ละ

ท่านเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการใช้งานจริงของรุ่นพี่ที่จัดทําโครงงานอยู่แล้ว ในชั้น

ปีที่ 3 นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนตาม มคอ .3 และมีทักษะฝีมือ 

รวมถึงการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงจัดกิจกรรมบริการวิช าการ การออกค่าย



 

 
239 

 

บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือนําสิ่งที่ เรียนและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการลงสู่ภาคสนาม ซึ่งทําให้นักศึกษาได้เพ่ิม 
ประสบการณ์เรียนรู้การปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนต่างๆ ที่จัด

โค ร ง ก า ร แ ล ะ ใน ห ลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น จ ะ ต้ อ ง เข้ า โ ค ร ง ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร อ อ ก 
สหกิจศึกษา รวมทั้งต้องเข้าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนําไปใช้งานเมื่อ

จบการศึกษา ขณะที่นักศึกษาทุกคนเริ่มเสนอหัวข้อโครงงานจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้โดยอาศัยเทคโนโลยี 
ด้านสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านทักษะที่ได้เข้าร่วมโครงการ การศึกษาซ้ําในรายวิชาแกนส่งผลให้นักศึกษามี

ความพร้อมในการจัดทําโครงงาน ในชั้นปีที่ 4 นั้นจะมีโครงการด้านสหกิจเพียงอย่างเดียวเพราะนักศึกษาต้อง 
จัดทําโครงงานและหาสถานที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป
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รูปที่ 3 ระบบและกลไกจัดทําแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบและกลไกการจัดทําแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดัง

แสดงในรูปที่ 3 เริ่มต้นระบบโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คนนัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนโดยอาศัยแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2557-2560) เพ่ือเลือกประเด็น

ยุทธศาสตร์ จุดประสงค์ และตัวชีวัด (KPI) พร้อมทั้งกลยุทธ์ใช้ในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

และตัวชี้วัดผลสําเร็จวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําแผนจัดทําเสนอต่อกรรมการบริหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาและกําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทําเสนอโครงการ /กิจกรรม 
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เข้างบประมาณประจําปีทั้งรายจ่ายและรายได้ของคณะฯลฯ พร้อมจัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการประจําปี

การศึกษาของหลักสูตรวิชาเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเข้าแผนเริ่ มจัดทําตามข้อเสนอ

ทุกๆ ไตรมาส จะต้องมีการนําผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมาสรุปผลเพ่ือพิจารณาทบทวนถึงปัญหาที่พบ 

ข้อเสนอแนะจากการจัดมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วงเวลาที่เหลือเพ่ือสามารถบรรลุ

ตามตัวบ่งชี้ได้ครบและมีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรวิชาต้อง

ติดตามนักศึกษาทุกคนมาทําการกรอกข้อมูลการได้งานทําภายใน 1 ปี ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทําเป็นระบบ

ออนไลน์ไว้ใน FM21-05 นําผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ประกอบการ ความพึง

พอใจต่อการใช้หลักสูตรของบัณฑิตมาประชุมทบทวน วางแผนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปีการศึกษาถัดไปเพื่อทําให้เกิดแนวปฏิบัติ

ที่ด ี

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรได้กําหนดกิจกรรมตามชั้นปีเพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ซึ่งในชั้นปีที่ 1 มี
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขั้นต่ําจํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นของหลักสูตรโดยตรง  
4 กิจกรรมคือ การเตรียมความความพร้อมด้านพ้ืนฐานวิชาช่าง กิจกรรมจัดทําพานสําหรับไหว้ครู กิจกรรม
ประชุมเชียร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมพ่ีดูแลน้อง  
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ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

สําหรับชั้นปีที่ 2 หลักสูตรกําหนดกิจกรรมเน้นหนักมาทางการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้
ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตร มคอ .2 และเพ่ิมเงื่อนไขบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 ข้อ คือ 1. หลักสูตรต้องมีหน่วยกิตการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากกว่า
มหาวิทยาลัยอ่ืน 2. นักศึกษาต้องได้รับใบประกาศรับรองความสามารถในสาขาที่ศึกษาอยู่จากหน่วยงานที่ได้รับ
มาตรฐานจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3. อาจารย์ประจําสาขาวิชาต้องได้รับใบประกาศรับรอง
ความสามารถด้านสาขาที่สอน 4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดการเรียน
การสอน 5. อาจารย์ใช้เอกสารการประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาต้องมีห้องปฏิบัติการ
พ้ืนฐานตามสภาวิชาชีพกําหนด 7. สาขาวิชาต้องมีการจัดวัสดุฝึกที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน หลักสูตรจึงจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มจากการประกอบวงจรและออกแบบลายวงจรพิมพ์ การใช้
เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดทักษะก่อนที่เริ่มเรียนปฏิบัติในรายวิชาการทดลองอิเล็กทรอนิกส์  1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ซึ่งหลักสูตรวิชาใช้วิธีการทดสอบผลการอบรมเตรียมความพร้อมโดยการสอบเพ่ือ
รับใบประกาศรับรองความสามารถ โดยการนําหน่วยงานภายนอกมาประเมินด้านทักษะความรู้พ้ืนฐานและ
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ทักษะด้านปฏิบัติผ่านโครงการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ
หนึ่งของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ซึ่งโครงการนี้เริ่มจัดทําตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้เป็น
กิจกรรมที่จัดทําในภาคฤดูร้อนคือ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้
งานสมองกลฝังตัวเพ่ือการประมวลสัญญาณสําหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทําโครงงานและศึกษาวิชาใน
การเขียนโปรแกรมในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนขึ้นปีที่ 3 นักศึกษาทุกคนจะได้เป็นพ่ีเลี้ยงสําหรับในการสอนน้องๆ
ระดับมัธยมต้น ในโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สําหรับเป็นพ่ีเลี้ยงค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์อีกด้วย 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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สําหรับชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรกําหนดกิจกรรมเน้นหนักมาทางด้านการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนและวัด ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ํากว่า 3 โครงการ เช่น โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการย่อยที่ 2 : บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือชุมชน และโครงการ “กองทุน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม” กิจกรรมย่อยที่ 1 นําแสงเสียงสู่พุทธสถานสีมาอโศก ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทํางาน ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ํากว่า 2 โครงการ เช่น  โครงการอบรม TOEIC เตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน และโครงการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้านสหกิจศึกษา 
ด้านการบริการวิชาการคณะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบํารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในการทํางาน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์งาน
ไอซีทีไทยแลนด์  

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

เป้าหมาย 
ผล 

ปีการศึกษา 56 ปีการศึกษา 57 ปีการศึกษา 58 
ร้อยละบัณฑิตได้งานทําภายใน1ปี 86.7 93.33 - 
จํานวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศ
รบัรองความสามารถจากหน่วยงาน
ภายนอก 

15 48 56 

จํานวนโครงการงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติทุน 

- - 2 โครงการเป็นเงิน 
600,000 บาท 

โครงการถ่ายทอดวิชาการ 1 1 3 
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ 1 1 3 

เอกสารอ้างอิง 

[1] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557.  กรุงเทพฯ :  ภาพพิมพ์จํากัด, 2557.   
[2] ชาญชัย ดีอ่วม. การสื่อสารระดับประสาทวิทยาเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนร ู้สําหรับเจเนเรชั่นแซท. 

วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัม, 2555.

[3] วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสยามกัมมาจล. 2556.
[4] วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์. ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :  

โอเพ่นเวิลด์สพับลิชชิ่งเฮาส์ จํากัด. 2556.
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การพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

บุคลากรแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
งานวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นครราชสีมา 

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

บทน า 
ด้วยแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการสื่อการเรียนที่หลากหลาย เช่น VCD, DVD, CD-ROM โดยเฉพาะการบริการสื่อ
การเรียนประเภทมัลติมีเดีย เช่น VCD, DVD มีอัตราการใช้งานมากขึ้น (รายงานสถิติการใช้งานศูนย์การเรียน
ด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2550 จํานวน 43,296 ครั้ง เทียบกับปีการศึกษา 2554 จํานวน 61,694 ครั้ง เพ่ิมขึ้น 
42.50%) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีเพ่ิมมากขึ้น แผนกงานจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเองโดยการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
ให้มคีวามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

จากเดิมการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศ จะค้นหาได้จากแฟ้มเอกสารที่ทางแผนกงานได้
จัดทําขึ้น ซึ่งทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดทําแฟ้มดังกล่าว โดยเมื่อมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากขึ้น ทําให้
จํานวนแฟ้มเอกสารไม่เพียงพอต่อความต้องการกับจํานวนผู้ใช้บริการ มีการชํารุดฉีกขาด และทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการค้นหา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ 

จากสาเหตุดังกล่าว ทางแผนกงานจึงพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนําทรัพยากร
สารสนเทศไปจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการสูญหายและเสื่อมสภาพของ
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่เก็บจากแฟ้มเอกสารแบบเดิม ซึ่งสามารถทําให้ลดระยะเวลาในการค้นหา ลด
การใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น 

โดยแผนกงานมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
2. เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. เพ่ือรองรับผู้ใช้งานที่มีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

วิธีการด าเนินงาน 

แผนกงานได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือจัดทําระบบสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

1. แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

รายการ 
ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏิบัติงาน             

1.การส ารวจระบบ (System Investigation)             

2.การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)             

3.การออกแบบระบบ (System Design)             

4.การเขียนโปรแกรม (Programming)             

0.การทดสอบ (Testing)             

6.การน าระบบไปติดตั้ง (Implementation)             

7.การประเมินผล             
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2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความต้องการของระบบ 
      แผนกงานได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความต้องการของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ความต้องการทางด้านโปรแกรม  ความต้องการทางด้านอุปกรณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ความต้องการทางด้านโปรแกรม 

2.1.1 สามารถค้นหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อของ
ทรัพยากรสารสนเทศค้นหาได้จากข้อมูลนักแสดงและผู้กํากับสามารถแยกคําค้นหาโดยการเว้นวรรค 1 ช่อง 

2.1.2 สามารถแยกการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบริเวณ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 5 
หรือบริเวณ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 6 สามารถแยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น VCD, DVD, 
CD-ROM ได ้

2.1.3 สามารถดูรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด แยกประเภท และแยกหมวดหมู่ของ
ทรัพยากรสารสนเทศได ้

2.1.4 แสดงข้อมูลรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อเรื่อง รหัสทรัพยากรสารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น DVD, VCD, CD-ROM แสดงสถานะของทรัพยากร
สารสนเทศว่าชํารุดหรือพร้อมให้บริการ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักแสดงและผู้กํากับได้ 

2.1.5 รองรับระบบปฏิบัติการ Window, Macintosh 
2.2 ความต้องการทางด้านอุปกรณ ์
 2.2.1    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core2 duo 2.00 GB ขึ้นไป 
 2.2.2    จอแสดงผลข้อมลูขนาด 19 นิ้วขึ้นไป 
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3. ภาพจ าลองการท างานและสถาปัตยกรรมของระบบ 
 

            

ALIST SERVER

            (Staff)

User Service

Staff Service

Backend System

              

ALIST CLIENT

               
     

  

                      

                          

              

 
 

ภาพที่ 1. ภาพจําลองการทํางานของระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
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ALIST SERVER

               

                          

            (Staff)

ALIST CLIENT

 
ภาพที่ 2. สถาปัตยกรรมของระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 PHP, JQuery, Ajax, HTML, JavaScript, CSS  

ผลการด าเนินงาน 
จากการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบทั้งหมด 4 ครั้ง ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การ

เรียนด้วยตนเอง ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ดังนี้ 
1. ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
2. ระบบแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์การเรียนด้วยตนเอง  
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ลิงค์เข้าใช้งานโปรแกรม http://www.sac.oarit.rmuti.ac.th/sirsfl6/ 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูหลักระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอส่วนการสืบค้นและผลการสืบค้น 
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การแสดงรายการทรัพยากรทรัพยากรสารสนเทศสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 2 แบบได้แก่ 
- แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบสไลด์เลื่อนซ้าย-ขวา 
- แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบแบ่งหน้าแสดงผลพร้อมแสดงรูปภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 5 แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบสไลด์เลื่อนซ้าย-ขวา 

 

ภาพที่ 6 แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบแบ่งหน้าแสดงผลพร้อมแสดงรูปภาพประกอบ 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

 จากการพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จากการทดลอง
ใช้ระบบพบว่า ลดขั้นตอนการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ ลดระยะเวลาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  ลดใช้จ่าย
ในการจัดหาแฟ้มเอกสาร กระดาษ หมึกพิมพ์ และสามารถลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้การ
บริการเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. มีระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
2. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
3. ลดระยะเวลาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจํานวนมาก 
5. สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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CoP 8 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

: การสร้างเครือข่ายและการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
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พัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. 

นางสาวภัทรานุช  บุญเรือง 
นางสาววรัญญา  สายสุรินทร์ 

นายจักรพงษ์  คงดี 
สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นครราชสีมา 

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

หลักการและเหตุผล 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กําหนดกลยุทธ์การสร้างทีมแสวงหาเครือข่ายความ 
ร่วมมือภายในและภายนอก ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบการทํางานแบบบูรณาการที่มีเครือข่ายทุกฝ่าย
และสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 
2560) (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9  แห่ง 

บทน า 

 เนื่องด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าที่ให้บริการการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ  โดยกําหนดบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ให้บริการระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษา  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา  จนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการ  พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ในปัจจุบันการดําเนินงานดังกล่าวในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน  อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว 
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 ดังนั้น  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
องค์กร  ในการเตรียมพร้อมด้านการบริการการศึกษาที่เป็นเลิศ  และก้าวสู่ความเป็นสากล  ทั้งด้านระบบ
สารสนเทศที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว และยืดหยุ่น  สร้างบุคลากรมี
สมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงการสร้างสมาชิก
เครือข่ายเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจด้านงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้   
จึงนับเป็นก้าวย่างที่สําคัญในการพัฒนางานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง 9  มทร.  และเป็น
โอกาสอันดีที่ผู้บริหาร และบุคลากร  จะได้มีการพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบทบาทการบริหารงาน 
แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ การพัฒนางานในรูปแบบเครือข่ายสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 
มทร.  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานที่เพ่ือก้าวสู่ความเป็น
สากลต่อไป  จึงไดจ้ดัโครงการพัฒนาเครือข่ายสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

1. ประชุมผู้บริหารสํานักส่งเสริมฯ 9 มทร. เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงานของเครือข่าย 
 ผู้บริหาร บุคลากร 9 มทร. ร่วมกันกําหนดประเด็น/หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก ่  

เรื่องที่ 1 กระบวนงานกลุ่มผู้บริหาร สวท 9 มทร.  เรื่องที่ 2   กระบวนงานกลุ่มสํานักงาน
ผู้อํานวยการ เรื่องที่ 3  กระบวนงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  เรื่องที่ 4  กระบวนงานกลุ่มงาน
พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  เรื่องที่ 0  กระบวนงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เรื่องท่ี 6  กระบวนงานกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

2. สวท. มทร.อีสาน จัดสัมมนาวิชาการเครือข่าย สวท 9 มทร. 
3. ผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เครือข่ายสํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง 
4. สมาชิกเครือข่าย สวท. 9 มทร. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น/หัวข้อ โดยนํา

ประสบการณ์จากแก้ไขปัญหา และผลสําเร็จของงาน มาเล่า เพ่ือให้กลั่นกรองออกมาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี 

5. ให้ตัวแทนกลุ่มนําเสนอองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
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6. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. และองค์ความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดี 

7. เผยแพร่องค์ความรู้ โดยการส่งเล่มรายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. 
และองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้ สวท. 9 มทร. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

  จากการจัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง  เกิดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี  จํานวน 6 เรื่อง ดังนี ้

เรื่องท่ี 1  กระบวนงานกลุ่มผู้บริหาร สวท 9 มทร.  องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้ คือ 
    ได้ประเด็นในการกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  โดยกําหนด
ประเด็นใหม่เสนอเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป ได้แก่ 
  กระบวนงานกลุ่มผู้บริหาร สวท 9 มทร.  จ านวน  2  เรื่อง 

   ประเด็น : พิจารณากรอบและแนวทางการดําเนินการของการพัฒนาเครือข่าย สวท 9 มทร.   
   ประเด็น : กําหนดทิศทางหรือแนวทางการมอบหมายให้แต่ละ มทร. รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 

  กระบวนงานกลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ  จ านวน  1 เรื่อง 
    ประเด็น : กระบวนงานดําเนินการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  กระบวนงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 1 เรื่อง 
    ประเด็น : การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  จ านวน 1 เรื่อง 
    ประเด็น : การกําหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรของ 9 มทร. 
  กระบวนงานกลุ่มการประกันคุณภาพการศึกษา   จ านวน 1 เรื่อง 
    ประเดน็ : การเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
  กระบวนงานกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล จ านวน 2 เรื่อง 
    ประเด็น : ผลกระทบจากการเปิดการศึกษา AEC   



 

 
258 

  ประเด็น : การกําหนดรูปแบบการออกเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) กลุ่มกรอบการด าเนินงานเครือข่าย สวท. 9 มทร. 

ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้บริหาร สวท. 9 มทร. 
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เรื่องท่ี 2 กระบวนงานกลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ   องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ คือ  
   ได้รูปแบบการบริหารงานของสํานักงานผู้อํานวยการ ตามโครงสร้างที่เหมือนกัน จํานวน 4  
ภาระงาน และภาระงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน จํานวน 2 ภาระงาน 

แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  
การบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ สวท. 

 

ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ สวท. 



 

 
260 

เรื่องท่ี 3  กระบวนงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ คือ 
  ได้รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป สวท. 9 มทร.  ที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชา          
มี 4 รูปแบบ  งานรับเข้าศึกษา รูปแบบการรับสมัคร มี 3 ระบบ ช่องทางการการรับสมัคร มี 3  ช่องทาง           
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมือน แตกต่างกัน  คือ ประกาศเกินแผนมี 5  
มทร.  ประกาศตามแผนมี  2  มทร.  ประกาศสํารองมี  2  มทร. 
 
แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

เรื่องท่ี 4  กระบวนงานกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา   องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ คือ 
    ได้รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สวท. 9 มทร.   
ที่เหมือนกัน จํานวน 4 ภาระงาน  และท่ีแตกต่างกัน จํานวน 4 ภาระงาน    
    ได้ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจสอบหลักสูตร คือ  1) ข้อมูลในเล่มหลักสูตรไม่มีความ
เชื่อมโยง  2) การแยกหลักสูตร  ส่งผลให้ต้องมีการกําหนดรหัสรายวิชาใหม่ เพ่ือเป็นการระบุความชัดเจนของ
หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละพ้ืนที่  3) กรณีไม่แยกเล่ม แต่มีการปรับรหัสรายวิชา จํานวน 1 มทร. (มทร.ล้านนา)  
กําหนดรหัสรายวิชาใหม่เพ่ือใช้กับหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  โดยกําหนดรหัสเป็นตัวอักษรและ
ตัวเลข มีทั้งหมด 5 ตําแหน่ง  กรณีแยกเล่ม  และกําหนดรหัสรายวิชาใหม่  ได้รับคําแนะนําจาก สกอ. โดยใช้
รหัสเดิมแต่ให้เพิ่มตัวเลขที่บ่งบอกถึงพ้ืนที่ที่เปิดสอน จํานวน 1 มทร. (มทร.พระนคร) 
    ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบหลักสูตร  จํานวน 5 ประเด็น  1) ข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ประวัติการศึกษา  2)  การตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  3) การตั้งกรอบระยะเวลา
การส่งเล่มหลักสูตรคืนสาขาและส่งกลับ สวท/ยื่นความจํานงส่งหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบ 4)  กระบวนการ
ติดตามหลักสูตร     5) ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบหลักสูตร  
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แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  
กลุ่มงานพัฒนวิชการและส่งเสริมการศึกษา สวท. 9 มทร. 

 
ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
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เรื่องท่ี 5  กระบวนงานกลุ่มการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ คือ   
 ได้กระบวนงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพให้ประสบผลสําเร็จ จํานวน 5 กระบวนงาน ดังนี้   

1) กระบวนการทํางานเป็น PDCA   
2) มีการนําเครื่องมือ IT เข้ามาช่วยในระบบ QA  การหาวิธีการ  เครื่องมือ ที่ช่วยพัฒนางาน

ประกันคุณภาพ  ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว และมีคุณภาพท่ีเชื่อถือได้   
3) มีการนําผลคะแนนตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  การกําหนดให้การ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
4) มีคู่มือการปฏิบัติงาน  หากผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้  การมีคู่มือ

การปฏิบัติงานสามารถให้ผู้อ่ืนช่วยงาน  และที่สําคัญคู่มือการปฏิบัติงานควรปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี  ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริง   

5) สร้างเครือข่าย QA สวท.  การสร้างทีมเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ 
ร่วมกันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สกัดองค์ความรู้ในแต่ละ มทร. ให้ออกมาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน  พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  องค์กร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการดําเนินงานและพัฒนางานในอนาคตเพ่ือให้บุคลากรเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
ทํางาน 
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แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  
กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพให้ประสบผลส าเร็จ 

 

 

ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เรื่องท่ี 6 กระบวนงานกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ คือ
ได้เห็นกระบวนงานที่ปฏิบัติเหมือนกัน และแตกต่างกัน ดังนี้  

    การตรวจสอบสําเร็จการศึกษา  ระยะเวลาในการยื่นสําเร็จการศึกษา  สําหรับภาค 
การศึกษาปกติ  จํานวน 1 มทร. (มทร.ล้านนา) กําหนด 60 วัน  จํานวน 8 มทร. กําหนด 30 วัน  สําหรับภาค 
การศึกษาฤดูร้อน  จํานวน 1 มทร. (มทร.ล้านนา) กําหนด 30 วัน  จํานวน 8 มทร. กําหนด 15 วัน  

 จัดพิมพ์รายชื่อผู้สําเร็จเพื่อทําการตรวจสอบ  ดําเนินการโดยเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตร  ส่งใบตรวจสอบจบให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรณีนักศึกษาติดค้างหนี้สิน มทร.ธัญบุรี  นักศึกษา 
มีสิทธ์ิยื่นขอสําเร็จ แต่ไม่แจกจ่ายใบ Transcript  มทร.สุวรรณภูมิ  ไม่ให้นักศึกษาสําเร็จ (ให้ยื่นรักษาสภาพ)  

    รายงานรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินการ คือ 1) นําเสนอต่อ สภาวิชาการ  และสภา 
มหาวิทยาลัย   2) วันสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 มทร. คือ วันสิ้นภาคการศึกษา  มทร.พระนคร คือ วันถัด
จากวันสิ้นภาคการศึกษา 1 วัน   มทร.ศรีวิชัย  คือ วันที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  มทร.อีสาน คือ 
วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ

 การอ อก เอ กส ารท างก ารศึ กษ า ใบ Transcript (ฉ บั บ ภ าษ าไท ย+ ภ าษ าอังกฤ ษ )  
ใบรับรองสภา  การติดรุปในใบ Transcript  ทุก มทร. ติดรูป ยกว้น มทร.อีสาน ไม่ติดรูป        (มทร.ธัญบุรี มี
แนวโน้มที่จะไม่ติดรูป)   

 การจัดเก็บเอกสาร การเก็บเอกสารต้นฉบับ  เพ่ือทําสําเนาและรับรองก่อนแจกจ่าย  มทร.
ธัญบุรี  และ มทร.ตะวันออก  ทําการสแกนไฟล์เอกสารเพ่อเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล  ประเด็น : ค่าธรรมเนียมการ 
ออกเอกสารทางการศึกษา  มทร.อีสาน  ฉบับละ  2  บาท ทั้ง 8 มทร.  ฉบับละ  50  บาท มติที่ประชุม  
เสนอต่อสภา 9 มทร. 
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แผนที่แสดงความคิด (Mind Map) องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  
การตรวจสอบส าเร็จการศึกษา 

 
ภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
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ปัจจัยความส าเร็จ/ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายสํานักส่งเสริมฯ 9 มทร. และก่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ ในการพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. 
3. ไดบ้ันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เครือข่ายสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
4. มีองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทํา

ให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์อย่างต่อเนื่อง 
5. สมาชิกเครือข่าย สวท. 9 มทร. มีกิจกรรมร่วมกัน ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างจริงจัง เกิด

บรรยากาศของการทํางานมีความเป็นกันเอง เกิดภาวะผู้นําขึ้นในกลุ่ม  
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
พัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. 
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เล่มสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. 
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CoP 9 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

: ระบบการจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสูม่หาวิทยาลัยสีเขียว 
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รู้คิด  รู้ท าร่วมมือกันประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิง่แวดล้อมสีเขียว 

นางจุฑามาศ  ที่อร่าม   
นางสาวสุดารัตน์  จรบุรมย์   

นายชัยชนะ  ฮุงหวน   
นางสาวพันธิวา  ศรีนา   

สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสกลนคร 
.............................................................................................................................................................................  

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  (Good Practice for Knowledge Management)  ในหัวข้อ “รู้คิด 
รู้ทําร่วมมือกันประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มีนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ได้ดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 
ได้นําหลักการและวิธีดําเนินงานการจัดการองค์ความรู้ ตามวิธีขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการพลังงานและ
การดําเนินโครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม  และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมาเป็น
แนวทางการทํางานจนถึงปีปัจจุบัน  ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมานั้นมีความสําเร็จและมีปัญหาที่เกิดขึ้น    
จึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน  ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้  เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยวัดจาก
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมานํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในปีต่อ  ๆ ไปใน
อนาคต  

ค าส าคัญ   รู้คิด  ประหยัดพลังงาน  มีส่วนร่วม 
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บทน า 

 หลาย ๆ ท่านคงเข้าใจ และเคยได้ฟัง และได้ยิน การประหยัดพลังงานจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นสื่อทาง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอ่ืน ๆ อีกหลายทาง และคงเข้าใจ  และมีความต้องการที่จะ
ประหยัดไม่มากก็น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเอง ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหน่วยงานทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความสําคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณ ช่วยลดต้นทุน องค์กรทุกองค์กรคงเจอปัญหาการอบรม
และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรแล้วไม่ได้รับความร่วมมือ บุคลากรไม่นําความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษามาโดยตลอด  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงค่าไฟฟ้าที่เพ่ิม
ทวีขึ้นเรื่อยๆ หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการประหยัดก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนในการช่วยให้ค่าสาธารณูปโภคลดลงเพ่ือจะได้นําเงินที่สามารถลดลงได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไป ในด้านการดําเนินการงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการติดตั้งมิเตอร์ย่อย
แต่ละอาคารและจัดทําสถิติการใช้พลังงานประจําทุกเดือน  การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงพลังงาน และมีนโยบายลดปริมาณอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละพ้ืนที่มีใช้งานเท่าที่จําเป็น เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา  ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 

 ดังนั้น  ในการจัดการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมสําหรับผู้รับผิดชอบพลังงานประจําสํานักงาน การ
รายงานการจัดการพลังงานประจําทุกปี ตามขั้นตอน  8 ขั้นตอน ของกระทรวงพลังงาน การรายงานการใช้
พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th ประจําปีงบประมาณ รายไตรมาส และการจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบ
การใช้พลังงานแต่ละเดือนเพ่ือรายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ การดําเนินโครงการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมฯ เป็นการอบรมให้ความรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร “รู้คิด รู้ทําร่วมมือกัน
ประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว” เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร  
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วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

การดําเนินการจัดการความรู้ที่ดีหรือแนวทางการดําเนินงานที่ดี  ต้องอาศัยเครื่องมือการจัดการความรู้
ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนั้น “การรู้คิด รู้ทําร่วมมือกันประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว”  
ถือเป็นหัวใจสําคัญที่ผู้นําเสนอได้นํามาวิเคราะห์ และจัดทํารูปแบบการทํางานเดิมไว้ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานเดิม 

ขั้นตอน กิจกรรมด าเนินงาน ว/ด/ป รายละเอียด 
1 วางแผน  ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ
ตามแผน 

1.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน 

1.2  ประสานวิทยากร  
2 จัดเตรียมโครงการ  2.1  ขออนุมัติโครงการ 

2.2  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ  
และแจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ 

2.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.4  ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

สถานที่ในการอบรม 
3 ดําเนินงานตามแผน   3.1  ดําเนินการจัดโครงการ 
4 ประเมินความพึงพอใจ  4.1  สํารวจความพึงพอใจโดยการแจก

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
5 สรุปและรายงานผลการ

ดําเนินงาน 
 5.1  รายงานผลการดําเนินโครงการรูปเล่ม

รายงาน 
5.2  รูปภาพการดําเนินโครงการ 
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 จากตาราง  ขั้นตอนการดําเนินงานเดิม  ไม่มีการประชุมทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาและนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานครั้งต่อไป  เพ่ือให้การดําเนินงานในครั้งต่อไปได้รับความร่วมมือ
มากยิ่งขึ้น  เป็นที่ยอมรับและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรเกิดการประหยัด  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

การจัดการองค์ความรู้ ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรม 
ข้อดี ข้อดี 

1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม 
2. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ง่ายและเป็นระบบ 
3. ลดค่าใช้จ่าย 

1. ได้รับองค์ความรู้ใหม่ 
2. เสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดี 
 

ข้อเสีย ข้อเสีย 
1. ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง 
2. การติดตามประเมินผลมีความล่าช้า 
3. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนไม่สําเร็จ 

1. ขาดการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรม 
2. ไม่สามารถสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้กับผู้รับการอบรม

ได้อย่างยั้งยืน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แผนกงานบริหารสินทรัพย์  สํานักงานผู้อํานวยการวิทยาเขตสกลนคร 

ขั้นตอน กิจกรรมด าเนินงาน ว/ด/ป รายละเอียด 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. วางแผน  ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ
ตามแผน 

1.1 บันทึกประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมการ
ดําเนินงาน 

1.2  ประสานวิทยากร  
        -  บันทึกขอความอนุเคราะห์วิทยากร  
        -  แบบตอบรับวิทยากร 
        -  ใบสําคัญรับเงิน 
        -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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ขั้นตอน กิจกรรมด าเนินงาน ว/ด/ป รายละเอียด 
2. เตรียมดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
 2.1  บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

2.2  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรม 

2.3  บันทึกเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

2.4  ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
2.5  จัดเตรียมสถานที่ดําเนินโครงการ 
2.6  จัดทําแบบสอบถาม 
2.7  ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ดําเนินงานตามแผน  3.1  ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
4. สํารวจความพึงพอใจ  4.1  แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 5.1  รายงายผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รูปเล่มรายงาน รูปภาพการดําเนิน
กิจกรรม 

6. ประชุม/ทบทวน  6.1  ประชุม/ทบทวน  สรุปผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมา เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการพัฒนาการดําเนิน
โครงการครั้งต่อไป  เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าในการดําเนินโครงการ 

2. การรายงานการจัดการพลังงาน 
1. การจัดทํารายงาน  

8 ขั้นตอน 
ประจําปีปฏิทิน -   จัดส่งรายงานภายในวันที่  30  มีนาคม  

ของทุกปี 
ขั้นตอนที่  1  -   แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
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ขั้นตอน กิจกรรมด าเนินงาน ว/ด/ป รายละเอียด 
ขั้นตอนที่  2  -   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้น 
ขั้นตอนที่  3  -   ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน   

-   ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขั้นตอนที่  4  -   การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ขั้นตอนที่  5  -   การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน  และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่  6  -   การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่  7  -   การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

ขั้นตอนที่  8  -   การทบทวน  วิเคราะห์  และแก้ไข
ข้อบกพร่องของรายงานการจัด
การพลังงาน 

3. จัดท าข้อมูลพลังงานในระบบ          
e-report.energy.go.th (ใช้ข้อมูล
จากรายงานการจัดการพลังงาน) 

ประจําปี
งบประมาณ 

-  บันทึกข้อมูลในระบบ  
   e-report.energy.go.th 
-  ข้อมูลหน่วยงาน 
-  ข้อมูลคณะทํางาน (จากรายงานการจัด

การพลังงานขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2) 
-  ข้อมูลการใช้พลังงานแต่ละไตรมาส 
-  ข้อมูลรูปแบบการใช้พลังงาน 
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ขั้นตอน กิจกรรมด าเนินงาน ว/ด/ป รายละเอียด 
-  ข้อมูลหน่วยงานภายใต้การบริหาร 
-  ส่งข้อมูลสมบูรณ์ 
-  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
-  ดัชนีการใช้พลังงาน 
-  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

 จากขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผนกงานบริหารสินทรัพย์  สํานักงานผู้อํานวยการ
วิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เป็นหน่วยงานกลางการ
ให้บริการภาพรวม  และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม ที่เสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร  

การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน เหตุผล หมายเหตุ 
1. มาตรการประหยัด

พลังงาน 
 - การใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 
 

 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากปีที่
ผ่านมา ระหว่าง ต.ค. 2557 - ก.ย. 
2558  พบว่า ค่าไฟฟ้า 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 1 % 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 -30 
ก.ย. 2557) 
จํานวนหน่วย 1,211,648.84 kwh 
จํานวนเงิน  6,567,556.66 บาท 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 -30 
ก.ย. 2558) 
จํานวนหน่วย 1,484,989.98 Kwh 

วิทยาเขตสกลนครได้
ดําเนินการควบคุม
การเปิด-ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าตามเวลาที่
กําหนดและการใช้
น้ําประปาตาม
ประกาศมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ 
มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

 

เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมี
จํานวนบุคลากร
และนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
ครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน เหตุผล หมายเหตุ 
จํานวนเงิน  6,628,986.59 บาท 

 - การใช้น้ําประปา เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากปีที่
ผ่านมา ระหว่าง ต.ค. 2557 - ก.ย. 
2558 พบว่า การใช้น้ําประปา 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8 % 
ปริมาณการใช้น้ําประปา 
ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 - 
30 ก.ย. 2557) 
หน่วยที่ใช้  22,113.00  หน่วย 
จํานวนเงิน  511,488.89  บาท 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 - 
30 ก.ย. 2558) 
ปริมาณการใช้น้ําประปา 
หน่วยที่ใช้  20,119 หน่วย 
จํานวนเงิน  469,585.68  บาท 

 

2. มาตรการลดค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากปีที่
ผ่านมา ระหว่าง ต.ค. 2557-ก.ย. 2558 
พบว่า 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4 % 
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 - 
30 ก.ย. 2557) 
จํานวนหน่วย  16,495.45 ลิตร 
จํานวนเงิน 530,121.88  บาท 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 - 

วิทยาเขตสกลนครได้
ดําเนินการควบคุม
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
ตามประกาศ
มาตรการประหยัด
พลังงาน มทร.อีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร 

ปีงบประมาณ 57 
ราคาน้ํามันเฉลี่ย
ลิตรละ 32.14 บ. 
ปีงบประมาณ 58 
ราคาน้ํามันเฉลี่ย
ลิตรละ 27 บ. 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน เหตุผล หมายเหตุ 
30 ก.ย. 2558) 
หน่วยที่ใช้  18,849  ลิตร  
จํานวนเงิน  508,917  บาท 

3. มาตรการลดการ
ใช้กระดาษและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากปีที่
ผ่านมา ระหว่าง ต.ค. 2557-ก.ย. 2558 
พบว่า 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8 % 
ปริมาณกระดาษและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 - 
30 ก.ย. 2557) 
จํานวนที่ใช้  1,461   รีม 
จํานวนเงิน  189,930  บาท 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 - 
30 ก.ย. 2558) 
จํานวนที่ใช้  1,344  รีม 
จํานวนเงิน  174,720  บาท 

วิทยาเขตสกลนครได้
ดําเนินการควบคุม
การใช้กระดาษและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตาม
ประกาศมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  
มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 
 

 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ทําให้เกิดการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในภาพรวม สะท้อนให้
เห็นถึงการร่วมแรงรวมใจกันประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ดี 
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เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ 
 การจัดการองค์ความรู้ “รู้คิด รู้ทําร่วมมือกันประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว” เป็นการ
นําขั้นตอนการดําเนินงานที่ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  ผู้ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ได้นําหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ระหว่างทํางาน ARR  
(After Action Review) เป็นขั้นตอนการดําเนินงานการทบทวนวิธีการดําเนินงานทั้งด้านความสําเร็จและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรอบปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค  เรื่อง
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน  การมีจิตสํานึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน  ของบุคลากรและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  การได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรร่วมกันรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรื อ Green  
University   

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนการดําเนินงานใหม่  สามารถอธิบายให้เห็นถึงการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ อย่างเป็น
ระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ถือเป็นแนวทางการดําเนินงานที่ดี  สามารถนําไปปฏิบัติและ
ถ่ายทอดให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจ  ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
2. การมีส่วนร่วมประหยัดพลังงาน 
3. เสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการประหยัดพลังงาน 
4. เสริมสร้างนิสัยการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร มีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ  เป็นแนวปฏิบัติและการวางแผนการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบใหม่ 
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2. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม  บรรลุตามวัตถุประสงค์  บุคลากรได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน “รู้คิด  รู้ทําร่วมมือกัน
ประหยัดพลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว” 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงาน  ช่วยเสริมสร้างธรรมชาติเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  ลดปริมาณขยะ 

4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมช่วยกันประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 

เอกสารประกอบผลงาน 
1. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานการจัดการพลังงาน 
3. ข้อมูลรายงานในระบบ  e-report.energy.go.th 
4. รูปภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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โครงการธนาคารขยะ “ราชมงคลสกลนคร” 

ผศ.ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม 
ผศ.ว่าที ่พ.ต.ธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า 

นายหาญณรงค์  นาเตย 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาเขตสกลนคร 

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

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
โครงการธนาคารขยะ “ราชมงคลสกลนคร” จะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยระบบธนาคารขยะในมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และตอบสนองการเป็น Green Clean and Smile University (GCS University) ของ 
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

บทน า 
 สืบเนื่องจากการดําเนินงานในระยะที่ 1 ในโครงการ “การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยระบบ
สหกรณ์ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร” โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 จํานวนทั้งสิ้น 
300,000 บาท ดําเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2557 จากผลการวิจัยทําให้ได้ทราบข้อมูล
และปัญหาเบื้องต้นของขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ได้รู้จักองค์ประกอบขยะและวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล  
และได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารขยะรีไซเคิล และงานวิจัยดังกล่าว ยังได้มีการออกแบบ
ระบบเอกสาร ทางเดินเอกสารและจัดทําบัญชีขยะรีไซเคิล มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการคัดแยกขยะ  
รีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการจัดทําบัญชีขยะรีไซเคิล” ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานคณบดีชั้น 5 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย คุณนงนุช       
ขันชัยภูมิ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลพังโคน และได้มีการศึกษาดูงาน “วิธีการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเพ่ิมมูลค่า และการจัดทําบัญชีขยะรีไซเคิล”ณ โรงงานคัดแยกขยะของ ร้านวงษ์พาณิชย์  
อําเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี  และจากการอบบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานทําให้ผู้นําชุมชนใน
ท้องถิ่นและนักศึกษาในชุมชนต้นแบบสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล  และเข้าใจวิธีการจัดทําบัญชีขยะรีไซเคิลได้
เป็นอย่างด ีทั้งนี้ จากโครงการวิจัยดังกล่าว ส่งผลทําให้ 
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1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และบูรณาการในการเรียนการสอน 
ในโครงการ “KM for Success 2013”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร 

2. ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (จากสถาบันการศึกษาจํานวนกว่า 800 แห่ง คัดเลือกรอบแรกให้
เหลือ 100 แห่ ง) ในโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิม       
พระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 กลุ่ม B โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเงินรางวัล 
10,000 บาท พร้อมโล่ห ์

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัยงานสร้างสรรค์ โครงการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี 4 สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมือกับพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน   ในโครงการ “การจัดการ
ความรู้ 9 ประเด็น (Knowledge Management: KM) มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจําปี 2557 ณ วันที่ 2 เมษายน 
2557 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

การดําเนินโครงการในระยะที่ 2 คือ จัดตั้ง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล “ราชมงคลสกลนคร” ครบ
วงจร โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึก สร้างความเคย
ชิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เล็งเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิล ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การเป็น GCS University เพ่ือสอดคล้องกับหลักการเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืนของจังหวัดสกลนคร  
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วิธีการด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
1 จัดประชุมหารือเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ พฤษภาคม 2558 
2 ประกาศนโยบายการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัย มิถุนายน 2558 
3 จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องขยะ กรกฎาคม 2558 
4 เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล สิงหาคม 2558 
5 จัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กันยายน 2558 

ผลการด าเนินงาน 
1. ธนาคารเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพุธ เวลา 13.00 น . - 16.00 น. ณ ที่ทําการธนาคารฯ โดยได้รับ
สนับสนุนทุนเริ่มต้นในการดําเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล จํานวน 5,000 บาท จากวิทยาเขตสกลนคร 
2. ประเภทขยะรีไซเคิลที่ธนาคารรับซื้อ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก อโลหะ และแก้ว 
3. สรุปรายละเอียดของปริมานขยะรีไซเคิลที่ธนาคารรับซื้อในครั้งแรก มีดังนี ้

ล าดับที่ รายการ น้ าหนัก /กก. ราคา/บาท 
1 กระดาษขาว - ดํา 370 1,295 
2 กระดาษแข็งกล่องลังน้ําตาล 56 218.40 
3 เศษกระดาษรวม 50 125 
4 ขวดพลาสติกใส  105 630 
5 ขวดพลาสติกขาวขุ่น 2 32 
6 เศษพลาสติกรวม 45 157.50 
7 เศษแก้วรวม 50 50 
8 อลูมิเนียม (กระป๋อง) 5 120 

รวม 683 2,627.90 
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4. สรุปรายละเอียดของปริมานขยะที่ธนาคารคัดแยกเพ่ือนําออกขายในครั้งแรก มีดังนี ้

ล าดับที่ รายการ น้ าหนัก /กก. ราคา/บาท 
1 กระดาษขาว - ดํา 363.9 1,382.82 
2 กระดาษแข็งกล่องลังน้ําตาล 75 255 
3 เศษกระดาษรวม 60.9 274.05 
4 กระดาษหนังสือพิมพ์ 3 12 
5 ขวดพลาสติกใส 81.4 691.9 
6 ขวดพลาสติกใส (แยกฉลาก แยกฝา) 17.9 196.9 
7 ขวดพลาสติกขาวขุ่น 19.8 346.5 
8 เศษพลาสติกรวม 18.9 122.85 
9 ขวดแก้วขาว 25.7 38.55 
10 ขวดแก้วแดง 12.8 15.36 
11 เศษแก้วรวม 14 16.8 
12 อลูมิเนียม (กระป๋อง) 2.3 71.3 

รวม 695.6 3,424.03 

 5. สรุปกําไรจากการขายในครั้งแรก 3,424.03 - 2,627.90 = 796.17 บาท

ผลส าเร็จของงาน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558)

1. มีจํานวนสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น......ราย
2. ปริมาณขยะลดลง......กิโลกรัม (ก่อนเริ่มโครงการ เทศบาลตําบลพังโคนเก็บขยะที่มหาวิทยาลัยจํานวน 

1,100 กิโลกรัมต่อวัน (ข้อมูลจากท่านสุรชัย ขันชัยภูมิ)) 
3. กําไรจากการรับซื้อขยะรีไซเคิล จํานวนทั้งสิ้น..... บาท 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
1. การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ โดยการทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
2. เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือจัดการขยะอินทรีย์ และสร้างปุ๋ยมูลไส้เดือน 

เอกสารประกอบผลงาน 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ 
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ภาพกิจกรรมการประกาศนโยบายการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาพกิจกรรมจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องขยะ 
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ภาพกิจกรรมการเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล 
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ภาพกิจกรรมการขายขยะ 
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CoP 10 
การพัฒนางานของสายสนับสนุน 

: การวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานประจ า 
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การออกแบบห้องฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Schoology 

นางสาวนารีรัตน์  เมืองงาม 
งานบริการการศึกษา  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสุรินทร์ 

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

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจหลักที่จะนําพาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
มีความก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร ได้พัฒนากระบวนการทํางาน
ให้มีความรวดเร็ว และลดรอกกระบวนการทํางานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือสนองความต้องการของบุคลากรใน
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ 

บทน า 

จากกระแสของสังคมที่ได้รับผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจน
สารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ นั้น  แผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ  จึงเล็งเห็นความสําคัญของระบบ IT ที่จะ
นํามาพัฒนากระบวนการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนให้รวดเร็วขึ้น  รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้นําระบบ Google apps มาพัฒนางานในการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร รวมถึงโปรแกรม Schoology ที่นิยมนํามาใช้ในแวดวงการศึกษาไทยและต่างประเทศ ได้พัฒนาและ
นํามาออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ในด้านการฝึกอบรม 

วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
 ออกแบบสํารวจออนไลน์เพ่ือสํารวจความต้องการฝึกอบรม ด้วย google form 
 วิเคราะห์ผู้ตอบแบบสํารวจ/หรือบุคลากร ว่าสนใจหลักสูตรหรือเนื้อหาในการฝึกอบรมใด 
 รวบรวมสรุปแบบสํารวจความต้องการ 
 ออกแบบเนื้อหาที่จะจัดฝึกอบรมออนไลน์ ในโปรแกรม Schoology  
 นําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของหน่วยงาน 
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 วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ก่อนเข้าฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
 รายงานผลการดําเนินงานในการเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ 
 เผยแพร่ให้บุคลากรเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Schoology  

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การใหน้โยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบงาน 
 ความร่วมมือของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติทีด่ี 

 มีระบบการทํางานที่รวดเร็วและทันสมัย 
 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งข้ึน  

เอกสารประกอบผลงาน 

          ตัวอย่างการออกแบบสํารวจออนไลน์ ด้วย google form 

   แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

วัตถุประสงค์ : แบบสํารวจชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งแผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ จะนําผล
การสํารวจไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1.เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2.อายุ 
20 - 30 ปี 
31 - 41 ปี 
41 - 50 ปี 
51 - 60 ปี 

3.อายุราชการ 
ต่ํากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
5 - 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

4.ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ 
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ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างเงินรายได้ 

5.การศึกษา 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ....................................................... 

6.สังกัดกลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 
พัฒนาวิชาการ 
รับเข้าศึกษา 
ประมวลผล 
ทะเบียนเรียน 
บริการ 
สหกิจศึกษา 

7.สังกัดหน่วยงาน 
สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8.สายงานที่ปฏิบัติ 
สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 
 



 

 
300 

ส่วนที่ 2 

ความต้องการในการฝึกอบรม 

2.1 หลักสูตรที่ท่านต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) 
1) เทคนิคการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
2) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
3) การจัดประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม 
4) เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5) เทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6) เทคนิคการใช้โปรแกรม Access เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7) การคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงาน 
8) กลยุทธ์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
9) ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 
10) การพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ 

ส่วนที่ 3 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะ 

 
คําตอบของคุณ 

กลับ 

ส่ง 
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การออกแบบสํารวจความต้องการออนไลน์ 
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การนําไปทดลองใช้โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ภาพประกอบการสรุปผลการวิเคราะห์บุคลากรที่ตอบแบบสํารวจความต้องการฝึกอบรม 
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รายงานจากแบบสํารวจเป็นไฟล์ Excel 
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ภาพประกอบการออกแบบห้องฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Schoology 
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HR Hi Speed Online 

นายคชภัค  คงสืบเสาะ 
นางสาวสุชิรา  สวยกลาง 

งานบริหารทรัพยากร  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสุรินทร์ 
............................................................................................................................. ................................................ 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารมีความจําเป็นมาก การที่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
แม่นยํา ทําให้ระบบการบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร            
มีความสําคัญต่อบุคลากรในองค์กร ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และยังเป็นแหล่งการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่สําคัญ ของแต่ละองค์กรสําหรับการสืบค้นประวัติบุคคล ซึ่งบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูล ส่ง
ข้อมูลเพื่อขอแก้ไขข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบันได้ 

บทน า 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลจากเดิมใช้การรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลแบบระบบเอกสารเป็นแฟ้ม
ประวัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านการจัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษา การสืบค้นข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อน จากปัญหา
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของบุคลากรให้ถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทันสมัยกับโลก
ปัจจุบันและช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดการเอกสารที่เกิดขึ้นจากระบบมือ โดยเฉพาะการสืบค้นสามารถกระทํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และสามารถประหยัดงบประมาณด้าน
การจัดการเอกสาร         

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 1. บุคลากรกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มระบบ HR เอกสารประวัติบุคลากรหรือข้อมูลของระบบ
ออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิง                                                                                                                                                                         
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ก่อนบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรลงในระบบ
HR และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติบุคลากร                                                               
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3. แจ้งให้บุคลากรตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบHR เพ่ือแจ้งเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล โดยแนบ
หลักฐานอ้างอิง                                                                                                                                                         
   4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนดําเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล ตามเอกสารหลักฐานที่แนบมา                                                                                                                                                                     
. 5. ระบบ HR ONLINE  เพ่ิมช่องทางให้บุคลากรสามารถลงข้อมูลของตนเองบางส่วน เช่น ภาระงาน
อ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย                                                                                                                                                             

6. สามารถใช้ข้อมูลในระบบ  HR เชื่อมโยงในระบบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ  ESS,  ระบบ 
PAYROLL 

ผลการด าเนินงาน 

1. ความซ้ําซ้อนในการทํางาน เนื่องจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารบางครั้ง อาจไม่เป็นปัจจุบัน
จะต้องมีการสํารวจข้อมูล รวบรวม ก่อนนํามาบันทึกเข้าแฟ้มข้อมูลประวัติ  

2. ความล่าช้าในการทํางาน เมื่อข้อมูลด้านบุคลากรมีจํานวนมากขึ้นและรูปแบบการจัดเก็บเอกสารไม่
มีประสิทธิภาพทําให้การปรับปรุงแก้ไข การประมวลผล การนําเสนอข้อมูลระหว่างฝ่ายหรือภายในองค์กร
กระทําได้ช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และส่งผลให้การวางแผนบริหารเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สามารถใช้ตัดสินใจได้ทันที 

3. ไม่สามารถตรวจสอบและค้นคืนได้ พนักงานไม่สามารถตรวจสอบและสืบค้นเพ่ือดูข้อมูลของตนเอง
ได้ทําให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันเวลาการลาราชการผิดพลาดจะส่งผลต่อ
เงินเดือน ซึ่งปัญหานี้มักจะเกิดข้ึนบ่อยๆ จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าวันขาดราชการหรือลาราชการของตัวเองเป็นวันใด 
และเป็นความจริงตามที่แผนกบุคคลแจ้งมาหรือไม ่

ผลส าเร็จของงาน 

 1. บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองเพ่ือตรวจสอบและใช้ประโยชน์ด้านต่าง  ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว                                                                                                                                                                         
 2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ  
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็วของการรับ-ส่งข้อมูล  
 4. สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 
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ระบบสร้างเอกสารออนไลน์ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียว 

นายธนพล  เริ่มปลูก 

นายวสุพล  เริ่มปลูก 

นายภูมินทร์  บุญสอน 

งานบริการการศึกษา  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสุรินทร์ 
............................................................................................................................. ................................................ 

 

 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน

   สรุปเนื้อหาของบทความทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการดําเนินงาน วัตถุประสงค์วิธีดําเนินงานโดยย่อ 
ผลการดําเนินงาน แนวทางในการนําผลไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง

   การปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีการจัดทําเอกสารต่าง ๆ เป็นจํานวนมากในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ของแต่ละคน ที่มีจํานวนเอกสารปริมาณมาก ค้นหาได้ยาก และมีความเสี่ยงเอกสาร สูญหาย จากผู้ใช้งานลืม
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชํารุด หรือไฟล์เสียหายได้ จึงได้รวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการ 
สร้างเอกสารหรือการจัดเก็บและการแก้ไขต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและพัฒนา 
ระบบงานให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน  ได้ดําเนินการศึกษาวิธีการทํางานของระบบ สร้างเอกสารออนไลน์  Google 
Doc และนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างเอกสาร จัดเก็บ และแก้ไขได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ื อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวดเร็วขึ้น ได้อย่างถูกต้อง

บทน า

การจัดทําเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนมาก จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานในปัจจุ
บันมีจํานวนมากและมีการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือ การจดบันทึกต่างๆ ทําให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ การ 
แก้ไขเอกสาร การสูญหายของเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากเครื่องชํารุด จากไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีความ 
จําเป็นต้องใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดทําเท่านั้น ทําให้เกิดการคัดลอกข้อมูลทําให้ข้อมูลเกิดความสับสนเวลา
มีจํานวนของการคัดลอกข้อมูลว่า ข้อมูลไหนที่ได้คัดลอกหรือแก้ไขแล้ว ทําให้เกิดความสับสนในการทํางานของ 
ผู้ปฏิบัติงาน
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วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน

1. ดําเนินการรวบรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการจัดทําเอกสาร การสร้าง การค้นหา การแก้ไข การ
จัดเก็บ และปัญหาเอกสารเสียไม่สามารถใช้งานได้ ทบทวนว่าเกิดขึ้นจากอะไร ทําไมถึงเกิดปัญหา 
ดังกล่าว

2. ดําเนินการศึกษาหาเครื่องมือที่สามารถนํามาใช้ในการสร้างเอกสารที่ สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน จากแหล่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๊ต จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ

3. ประชุมเสวนาภายใน แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการดําเนินการให้ความทันสมัย
โดยเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนแล้วและหาวิธีการแก้ไขจากการทํางาน

4. ดําเนินการศึกษาวิธีการทํางานของระบบเอกสาร ออนไลน์ที่มีการให้บริการฟรี มีบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้ และได้พบว่าระบบ google doc สามารถสร้าง เอกสารออน 
ไลน์ได้ สามารถเก็บเอกสารไว้บนระบบคราวได้ สามา รถค ้นหาเอกสารจากชื่อเรื่องหรือเนื้อหา 
สามารถป้องกันการเสียหายของเอกสารและสามารถดําเนินการแก้ไขได้จากคอมพิวเตอร์เครื่อง 
ไหนก็ได้ที่เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. ดําเนินการทดสอบ ศึกษาวิธีการใช้งาน และนํามาใช้งานในการบฏิบัติงานประจํา การแชร์เอกสาร 
คู่มือต่าง ๆ ภายในแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

์6. ดําเนินการจัดทํา คู่มือการใช้งานระบบสร้างเอกสารออนไลน เผยแพร่ให้บุคลากรในแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ที่สนใจ รู้ถึงข้ันตอนและวิธีการใช้งาน

ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติทด่ี ี

   สรุป และอธิบายให้เห็นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจั ดการความรู้  จนได้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ 
นําไปใช้ประโยชน์ ในการการพัฒนาตนเอง กระบวนการทํางานในการปฏิบัติงานในองค์กร  รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการทํางานในขั้นต่อไปหรือความท้าทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคตได้อย่างไร

   จากการรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นํามาเสวนา เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว ทําให้เกิดการนําระบบสร้างเอกสารออนไลน ์ google doc มาใช้ในการปฏิบัติงานทําให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และทําให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วขึ้น สามารถค้นหาเอกสารค ู่มือได้จาก
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คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆได้ และสามารถดําเนินการแก้ไขได้แนวทางในการนําระบบมาใช้งานการปฏิบัติงาน 
ต่อไปอาจใช้งานเอกสารอื่น ๆ ท่ีสามารถสร้างและจัดเก็บในระบบได้

เอกสารประกอบผลงาน

เอกสารประกอบผลงาน  เช่น  รูปเล่มผลงาน, ภาพถ่าย, VDO, อื่น ๆ
- คู่มือการใช้งานระบบสร้างเอกสาร Google Docs 
- ภาพเอกสารที่สร้างข้ึนในระบบ

 

- ตั วอย่ างเอกสารที่ สร้ างขึ้ น ในระบบและสามารถเข้าใช้ งานออนไลน์ ได้  ท าง Url 
https://docs.google.com/document/d/1MS9blcph2XxmqZtvJUgEHOC2xAXCZcS
uGEJd_hwVYJ0/edit 
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“ระบบจองห้องประชุมออนไลน์” (Online reservation system) 

นางสาวอุมาพร  เต้งชู 
นางสาวสุนันท์  สีวันนะ 
นายวสุพล  เริ่มปลูก 

งานบริหารทรัพยากร  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตสุรินทร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีห้องประชุมจํานวนจํากัด ปัจจุบันมีการขอ
ใช้บริการห้องประชุมเพ่ิมมากขึ้น แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ จึงได้พัฒนาระบบจองห้อง
ประชุมออนไลน์  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายใน  และหน่วยงานภายนอก  ในการจัดห้อง
ประชุมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้สามารถตรวจสอบห้องประชุมว่าห้องไหนว่างหรือไม่ว่าง ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูและระบบ  ทราบความจุของจํานวนคนที่ใช้บริการห้องประชุมนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ขจัดปัญหาตารางการใช้ห้องประชุมซ้ําซ้อนกัน  และการใช้
ห้องไม่ถูกกับขนาดความจุของจํานวนที่เข้าประชุม  การจัดเตรียมห้องประชุมล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่แผนกงาน
อาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ทุกภาคส่วนสามารถทราบรายละเอียดการใช้ห้องประชุมต่าง ๆ 
และทราบกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ  จากการใช้โปรแกรมระบบจองห้องประชุมออนไลน์  ทราบสถิติ การ
ใช้ห้องประชุมของแต่ละห้อง  ว่าจะที่ไหนก็สามารถจองห้องประชุมได้  สามารถวางแผนงานการจัดกิจกรรม
ไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนกันในการขอใช้ห้องประชุมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้น  เพ่ือลดปัญหาการขอใช้บริการที่ซ้ําซ้อนกันของห้องประชุมที่มีอยู่จํากัดและเป็นการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ลดค่าใช้จ่าย  ค่าไฟฟ้าจากการใช้ห้องตามจํานวนคน  
บุคลากรสามารถตรวจสอบและขอใช้ห้องประชุมได้ด้วยตนเอง  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
รวดเร็ว ทันใจ  พร้อมให้บริการ 
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บทน า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 การปฏิบัติงานในองค์กรของบุคลากรรูปแบบเก่า  มีความยุ่งยากในการจัดการในเรื่องข้อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ ปัจจุบันระบบจองห้องประชุม  ได้นําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้ง่าย 
และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  บุคลากรภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
สุรินทร์  และหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อในการขอใช้บริการห้องประชุม  เพ่ือการประชุมสัมมนา  การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  และสามารถตรวจสอบห้องประชุมว่าห้องไหนว่างหรือไม่ว่าง  และสามารถตรวจสอบได้เลย
โดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ  ขจัดปัญหาตารางเวลาการใช้ห้องประชุมที่ซ้ําซ้อนกัน  และการจัดเตรียมห้อง
ประชุมล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเก็บรวบรวมสถิติการใช้ห้องประชุม 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ มี
วิธีการดําเนินการดังนี้                                                                                                                                                

1.  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงความคิดเห็นและออกแบบกระบวนการทํางาน  
ระบบงาน  และโครงสร้าง พื้นฐานให้สามารถร่วมงานกันได้  ผู้เข้าร่วมประชุม  แผนกงานบริหารสินทรัพย์และ
จัดหารายได้  แผนกอาคารสถานที่สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร์  แผนกอาคารสถานที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
แผนกอาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนกประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่โสตฯ                                                                                                                                             

2.  แผนกงานสารสนเทศออกแบบโปรแกรมระบบงานตามมติที่ประชุม 
3.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ทุกท่านได้ทราบ  
4.  การทดลองใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
5.  ติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุง  ระบบการจองห้องท่ีนํามาใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้

งานจริง                                                                                                    
6.  สรุปปัญหาเพื่อแก้ไขและสรุปสถิติการใช้ห้องประชุมต่าง ๆ               
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. ด้านสถานที่    
จากภาพรวม  สถานที่และห้องประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยา

เขตสุรินทร์  สามารถเดินทางได้สะดวก  บรรยากาศสดชื่น  และที่นั่งประชุมภายในห้องโดดเด่นไม่แพ้โรงแรม 
2. ด้านบุคลากร 
บุคลากรที่ให้บริการ  จากภาพรวมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้ความสําคัญกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ

ห้องประชุมทุกครั้ง 
3. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ในอันดับแรกควรมีการประชุมและวางแผน สําหรับการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  ตามที่ได้ตกลงและคุยกันไว้แล้ว  สิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุด  คือ
ความสะอาด  และการถูกสุขอนามัย ดังนั้นจะสามารถทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสามารถรับรู้ถึง
ภาพลักษณ์  ของผู้ให้บริการได้ว่าเป็นผู้ที่คํานึงถึงสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคเป็นหลัก 

4. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

งานประชุมและสัมมนาในแต่ละครั้งจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก  
และส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
จึงมีความคิดเห็นว่าในการประชุมและสัมมนาในแต่ละครั้ งหากมีอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งานอย่าง
เพียงพอแล้วนั้นจะทําให้การประชุมและสัมมนาในครั้งนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาใน
แต่ละครั้งไปได้ด้วยดี 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1.  ช่วยให้การทํางานโดยใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น                                                                                                                                                            
2.  ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบได้รับรู้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน  และลดปริมาณการใช้กระดาษ   
3.  บุคลากรภายนอก  และภายในมหาวิทยาลัยฯ  สามารถรู้และจองห้องประชุมได้ เองล่วงหน้าจาก

การใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์                                                                                                                                                         
4.  หน่วยงานภายในทั้ง 3  ส่วนงานมีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน                                                                                                                                                
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5.  ช่วยลดปัญหาในการจองห้องประชุมซ้ําซ้อนกัน 

เอกสารประกอบผลงาน  

- ผ่านทางเว็บไซต์  http://af.surin.rmuti.ac.th/booking 
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การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลแอป (Google apps) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานภายในสาขา 

นายวศิน  ตรีสินธุรส 
นายวรพล  อารีย์ 

นายทศพร  อารีราษฎร์ 
นางสาวศุภรัชญา  จงอุตส่าห์ 

นางสาวปัญ์ชลี  ปราณีตพลกรัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  นครราชสีมา 

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

บทน า  

จากโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ที่มีแนวคิดให้บัณฑิตมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้น นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา 
ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจําหลักสูตรจึงฝึกให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จาก
กูเก้ิลแอปพลิเคชั่นได้แก่ Gmail และ Google Calendar ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ัน 
พ้ืนฐานที่องค์กรเอกชนมักจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาคุ้นเคยและสามารถจบไปทํางาน 
ร่วมกับในองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นได้ โดยประโยชน์ที่ได้จากการใช้กูเก้ิลแอปพลิเคชั่นนี้คือ

- การแจ้งตารางนัดหมาย 
- การส่งไฟร์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสอน 
- การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย หรือส่งงานต่าง ๆ เป็นต้น 

   เป็นการช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับค นหมู่มาก ให้เกิดความเข้าใจไปใน 
ทิศทางเดียวกัน และลดความคลาดเคล่ือนในการติดต่อสื่อสาร 

ผู้ใช้ความรู้

- อาจารย์สาขาว ิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
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กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
 อาจารย์ประจําสาขาได้มีการประชุมกันเพ่ือหาข้อสรุปว่าจะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

นักศึกษาอย่างไร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และดูเป็นทางการสามารถดึงข้อมูลเก่ากลับมาได้ง่าย
หากเกิดข้อพิพาทหรือสงสัย 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 อาจารย์ประจําสาขาได้พิจารณาเลือกแอปพลิเคชั่นที่จะนํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ 3 

แอปพลิเคชั่น คือ Line, Facebook และ Gmail โดยแต่ละแอปพลิเคชั่นต่างมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน ซึ่งสามารถ
สรุปข้อดี-ข้อเสียออกมาได้ดังนี้คือ 

Line และ Facebook 
ข้อดี      ข้อเสีย    
- ใช้ง่าย      - ไม่เป็นทางการ 
- แพร่หลาย     - การสืบค้นขอ้ความ หรือข้อมูลเก่าๆ ทําได้ 

 - คล่องตัว       ลําบาก 
 
Gmail 
ข้อดี      ข้อเสีย 

 - สามารถใช้แอคเคาท ์ร่วมกับบริการอ่ืนๆ ของกูเกิ้ล   - นักศึกษามองว่าใช้ยาก ไม่คล่องตัว
ได้ เช่น การแจ้งเตือนนัดหมาย การนัดเรียกรวม

- องค์กรเอกชนใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสาร อย่าง
เป็นทางการ

- ใช้เป็นที่เก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ
- การสืบค้นข้อมูลเก่าๆ ทําได้ง่าย
- ใช้งานได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
อาจารย์ประจําหลักสูตรสรุปกันได้ว่าจะใช้ Gmail ในการสื่อสารเหล่านี้ คือ
- การมอบหมายงานแก่นักศึกษา
- การนัดหมาย
- การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย
- การให้นักศึกษาส่งงาน

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้
จัดทําเป็นเอกสาร และสไลด์อธิบายวิธีการใช้ Gmail

5. การเข้าถึงความรู้
   ในช่วงเวลาสอนปรับพ้ืนให้กับนักศึกษาใหม่ได้มีการพานักศึกษาสมัคร Gmail และทําการส่ง 

เอกสารในข้อ 4 ผ่านทางอีเมลที่นักศึกษาสมัคร เพ่ือให้ได้ฝึกทดลองใช้ในช่วงปรับพ้ืนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการ
ศ ึกษา

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
   ให้นักศึกษาหัดส่งอีเมลโต้ตอบตั้งค่าตารางนัดหมายระหว่างกัน รวมถึงอาจารย์เพ่ือให้ 

นักศึกษาเกิดความเคยชินในการใช้งาน

7. การเรียนรู้
   นักศึกษาได้ทราบว่าการส่งอีเมลอย่างเป็นทางการนั้น ควรจะต้องมีรูปแบบหรือแบบฟอร์ม 

อย่างไร

ผลการด าเนินงาน

- นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนมี Gmail account 
- นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ประโยชน์จากกูเก้ิลแอป ในการสื่อสารประสานงานได้
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี

- การติดต่อประสานงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนัดหมายต่างๆ มีความเข้าใจที่ตรงกัน
- เกิดความสะดวกในการกระจายเอกสารประกอบการสอนต่างๆ รวมถึงการให้น ักศึกษาส่งงาน
- การสืบค้นไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงประวัติการติดต่อทําได้ง่าย

เอกสารประกอบผลงาน  

 เอกสารแนบ 
 - Google Account 
 - Google Calendar 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมสี่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   

นายฉกาจ  เชื่อดี 
นางสาวรัชนีกร  โยธาทูล 

นางเพลินพิศ  มณีศรี 
นายภานุวัฒน์  กิตติกรวรานนท์  พลแสน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................ 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 354 คน  การวิจัยครั้งนี้มี
กระบวนการดังนี้  1) ศึกษาปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  2) ศึกษางานวิจัยและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  3) จัดทําแบบสอบถาม  4) สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง  5) วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม        
6) สรุปผลจากแบบสอบถาม  มีผลการวิจัยดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อยู่ในชั้นปีที่ 2 ศึกษาในภาคการศึกษา หลักสูตรการศึกษาภาคปกติและมีเพ่ือน เป็นบุคคลผู้มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด้านเหตุผลที่นักศึกษาต้องการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ลําดับแรกได้แก่ คือเพ่ือเป็นการเก็บหน่วยกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคคลอ่ืน ด้านลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษา 
ต้องการเข้าร่วม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน 2 ลําดับแรก คือ  กิจกรรมด้าน PD ด้านการบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมด้าน AD ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  ด้านความต้องการให้คณะดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ใน 2 ลําดับแรก คือ
ด้านการให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม  และด้านบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทน า 

 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา 2547 : 2)  อย่างไรก็ตามการผลิตบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
หรือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะสร้างคุณลักษณะที่สมบูรณ์ให้เกิด
ขึ้นกับบัณฑิตได้ทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติจริง คือ กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) 
เป็นกลวิธีที่จะช่วยเติมเต็มและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล สอดคล้องตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองในปัจจุบัน (วิโรจน์ วงษ์ทน 2541 : 8) ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใน
หลักสูตร (Class Activities) กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra Curriculum Activities) หรือกิจกรรมนอก
หลักสูตร (Extra-Class Activities) จึงถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะในการทํางานและการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและมีความสุข (สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ 2542 : 37) 

           นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่ว ไปอยู่ระหว่างวัยรุ่นตอนปลาย และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นคนหนุ่ม
สาวที่มีพละกําลัง และความคิด มีความสนใจ และต้องการอยากรู้อยากเห็น นักศึกษาส่วนมากจึงมีความพร้อม
อย่างเต็มที่ทั้ง  ในด้านการเรียนรู้ และการทํางานอย่างเข้มแข็งอดทนด้วยอุดมการณ์  และความบริสุทธิ์ใจ 
กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีหลายประเภท เช่น กิจกรรมวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ 
สามารถตอบสนองความสนใจ และความต้องการส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็น
อย่างดี การทํากิจกรรมทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์อย่างมากมาย  เช่น การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม ได้ปรึกษาหารือร่วมกันทํากิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน สถาบันอุดมศึกษาจึงได้สนับสนุนส่งเสริม ให้นักศึกษาจัด
กิจกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนํา เพ่ือให้การดําเนินการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 



 

 
320 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า การวิจัยครั้งนี้จะทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ควบคุม ส่งเสริม พร้อมทั้งปรับปรุงการดําเนินงาน ด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ 
                1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งออกเป็น 
2 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) 
จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

3. ชั้นปี 
4. ภาคการศึกษา 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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     ตอนที่ 2  แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 3  ด้าน จํานวน 
15 ข้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน  7  ข้อ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม   จํานวน  5  ข้อ 
3. ความต้องการให้คณะดําเนินการในด้านต่างๆ จํานวน  3  ข้อ 

              ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
       5  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
       4  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
       3  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
      2  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
       1  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
จากนั้นกําหนดเกณฑ์การแปลค่าช่วงคะแนนดังนี้ 
      4.50 - 5.00   หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
      3.50 - 4.49  หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมาก 
      2.50 - 3.49  หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมปานกลาง 
      1.50 - 2.49  หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมน้อย 
      1.00 - 1.49  หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

2.  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตํารา เอกสาร  บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามา
สร้างเครือ่งมือ 
    2.2  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยต่อไป 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป     
มีข้ันตอนดังนี้      
            3.1 นําแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 

            3.2 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ชั้นปี  ภาคการศึกษา  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 

            3.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อ  รายด้าน และภาพรวมนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  
  
4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            4.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ  
(Percentage) 

ผลการด าเนินงาน 

ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ   

                           สถาปัตยกรรมศาสตร์   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

          - จํานวนและร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 354 คน เป็นเพศชาย จํานวน 241 คน  (ร้อยละ 68.1)  เป็นเพศหญิง 113 คน  (ร้อยละ 
31.9)  
          - จํานวนและร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 354 คน ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 333 คน  (ร้อยละ 94.1)  
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 21 คน  (ร้อยละ 5.9)   
          - จํานวนและร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านชั้นปีพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 354 คน ชั้นปีที่ 1 จํานวน 56 คน (ร้อยละ 15.8) ชั้นปีที่ 2 จํานวน 191 คน (ร้อยละ 54.0) 
ชั้นปีที่ 3  จํานวน 67 คน (ร้อยละ 18.9) ชั้นปีที่ 4 จํานวน 40 คน (ร้อยละ 11.3) และชั้นปีที่ 5 จํานวน 0 คน 
(ร้อยละ 0)   
          - จํานวนและร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านภาคการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 354 คน หลักสูตรการศึกษาภาคปกติ จํานวน 187 คน (ร้อยละ 52.8) หลักสูตร
การศึกษาเทียบโอน (ภาคปกติ) จํานวน 41 คน (ร้อยละ 11.6) หลักสูตรการศึกษาเทียบโอน (ภาคสมทบ) 
จํานวน 126 คน (ร้อยละ 35.6)   
          - จํานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 354 คน เพ่ือน จํานวน 257 คน (ร้อยละ 72.6) รุ่นพี ่/ 
รุ่นน้อง จํานวน 48 คน  (ร้อยละ 13.6)  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา จํานวน 18 คน  (ร้อยละ 5.1) อาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรม จํานวน 24 คน  (ร้อยละ 6.8)  อาจารย์ผู้สอน จํานวน 7 คน  (ร้อยละ 2.0) และผู้ปกครอง 
จํานวน 0 คน  (ร้อยละ 0)   

ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์   
                 ผลการวิ เคราะห์ปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่อการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้วิเคราะห์ข้อมูล   
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ตารางท่ี  1   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด้านเหตุผลที่นักศึกษาต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม เป็นรายข้อ 

ข้อที่    ด้านเหตุผลที่นักศึกษาต้องการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

X ̅ S.D แปลค่า อันดับที่ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
เพ่ื อจะได้ รับประสบการณ์ จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
นักศึกษา กับบุคคลอ่ืน 
เพ่ือเป็นการเก็บหน่วยกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
เป็นการสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสามารถนํามาปรับ
ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวัน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เจตคติ และ
ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ 

4.57 
 

4.40 
 

4.66 
 

4.75 
 

4.47 
 

4.55 
 

4.61 
 

.89 
 

.83 
 

.77 
 

.68 
 

.97 
 

.93 
 

.86 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

4 
 
7 
 
2 
 
1 
 
6 
 
5 
 
3 

 เฉลี่ยรวม 4.07 5.84 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านเหตุผลที่นักศึกษาต้องการ เข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ 
= 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ลําดับแรก
ได้แก่ คือ เพ่ือเป็นการเก็บหน่วยกิจกรรม ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
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อันดีระหว่างนักศึกษา กับบุคคลอ่ืน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ เพ่ือจะได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม  (X ̅ = 4.40) 

ตารางท่ี  2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด้านลักษณะของกิจกรรมที่
นักศึกษาต้องการเข้าร่วม  เป็นรายข้อ 

ข้อที่    ด้านลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษา 
ต้องการเข้าร่วม 

X ̅ S.D แปลค่า อันดับที่ 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 

กิจกรรมด้าน  AD  ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมด้าน  HD  ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต   
กิจกรรมด้าน  PD  ด้านการบําเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมด้าน  MD  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
กิจกรรมด้าน  CD  ด้านการอนุรักษ์ศิลปและ
วัฒนธรรม   

4.61 
 

4.39 
4.72 

 
4.50 
4.46 

.86 
 

.87 

.72 
 

.88 

.89 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

มาก 

2 
 
5 
1 
 
3 
4 

 เฉลี่ยรวม 4.03 5.84 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 2  พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษา ต้องการเข้าร่วม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน 2 ลําดับแรก คือกิจกรรมด้าน  PD  ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมด้าน  AD  ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ กิจกรรมด้าน HD ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต (X ̅ = 4.39) 
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ข้อที่    

X

ตารางที่  3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด้านความต้องการให้คณะ 
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ เป็นรายข้อ

̅ S.D แปลค่า อันดับที่ 

1 
2 
3 

 
4.56 
4.46 
4.60 

.88 

.88 

.82 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 

2 
3 
1 

 

ด้านความต้องการให้คณะด าเนินการ
ในด้านต่าง ๆ

ด้านบุคลากร / เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านการให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม

เฉลยรวม 4.04 5.86 มากที่สุด  

 จากตารางที่  3  พบว่า  ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านความต้องการให้คณะดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดใน 2 ลําดับแรก คือด้านการให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมและ ด้านบุคลากร / เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีเพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก  (X ̅ = 4.46) 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
  

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ด้านที่ 1 ด้านเหตุผลที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ลําดับแรกได้แก่            

1)  เพ่ือเป็นการเก็บหน่วยกิจกรรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษาทุก
คนจะต้องดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จึงจะสําเร็จการศึกษา                          

   2)  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าการ 
ดําเนินการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะต้ องร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างสาขาวิชา
และต่างคณะ ในทุกกิจกรรมและกิจกรรมนั้นก็ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
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 ด้านที่ 2  ด้านลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ลําดับแรก
ได้แก่ 

1)  กิจกรรมด้าน PD ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษามี
ความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา 

2)  กิจกรรมด้าน AD ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เป็น
เพราะว่านักศึกษามีความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ เสริมทักษะทางภาษา เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร และ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 ด้านที่ 3 ด้านความต้องการให้คณะดําเนินการในด้านต่าง ๆ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ลําดับ ได้แก่             

1) ด้านการให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษาต้องการที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมของสาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย แต่บางกิจกรรมนักศึกษายังไม่ ทราบข้อมูล จึงต้องการทราบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม       

2)  ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษาต้องการให้คณะดําเนินการในด้าน
การให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมในการดําเนินกิจกรรม
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รูปแบบการให้ความช่วยเหลือส าหรับการลงทะเบียนเรียน 

นางรจนา  ประสมพล 
นางสาวสุกัญญา  ชนะสิมมา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาเขตขอนแก่น 
............................................................................................................................. ............................................... 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักสําคัญที่นักศึกษาต้องดําเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา 
ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนของการ
ลงทะเบียนเรียนอย่างรอบคอบและปฏิบัติได้ถูกต้อง และให้ทันเวลาตามปฏิทินการศึกษา และเป็นผลดีต่อ
นักศึกษาเองในการได้รับเอกสารการสอน ข่าวสารข้อมูล และการได้รับบริการด้านอื่น ๆ อีกด้วย 

จากการสํารวจข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา พบว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่
ยังขาดความเข้าใจการลงทะเบียน ทําให้เกิดมีการขอยื่นคําร้องเพ่ือจะดําเนินการในการลงทะเบียนเรียนใน
หลายกรณี  เช่น  การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า /การขอชําระเงินล่าช้า การขอลงทะเบียนเรียนเกิน/ต่ํากว่า
เกณฑ์ และอ่ืน ๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษายังให้คําแนะนํากับนักศึกษายังไม่ชัดเจน จึงทําให้ เกิดมีการ
ยื่นคําร้อง มายังสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจํานวนมากในช่วงการรับลงทะเบียนเรียน พร้อม
ทั้งจํานวนนักศึกษาที่มาขอใช้บริการด้านคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาหนาแน่นมาก  
หากนักศึกษามีความเข้าใจผิดในการลงทะเบียนเรียนอาจจะทําให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์ในอันที่พึงได้ของ
นักศึกษา อาทิเช่นการถูกพ้นสภาพเนื่องจากขาดการติดต่อ การพ้นสภาพเนื่องจากหน่วยกิตสะสมในการ
ลงทะเบียน  และการเสียค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนช้า และถูกประกาศพ้นสภาพเนื่องจากนักศึกษาไม่มีเงิน
ชําระค่าลงทะเบียนเรียน   และนักศึกษามีหนี้ค้างชําระในระบบเนื่องจากเพ่ิม/ถอนรายวิชา แต่ยังไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมค่าเพ่ิมถอนรายวิชา  เนื่องจากมีความเข้าใจผิดว่าไม่ต้องชําระเงิน จนทําให้ไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคเรียนถัดไป  ทําให้นักศึกษาเสียเวลาในการดําเนินการเพื่อล้างหนี้ที่ค้างชําระในระบบ   

จึงได้เป็นแรงบันดาลให้เกิดการสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้น เพ่ือที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจก่อนที่
ดําเนินการลงทะเบียนเรียน เข้าใจถึงกระบวนการในกรณีต่างๆ  และช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจถึง
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กระบวนการในการดําเนินการของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน ในรูปแบบคู่มือให้ความช่วยเหลื อสําหรับ
การลงทะเบียนเรียน  โดยใช้เครื่องมือในลักษณะ Coffee meeting เป็นการเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนประจําคณะฯ ที่พบปัญหาในการดําเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
อ้างอิง จากข้อบังคับว่าการจัดการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจะลดปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้นให้ลดลง  

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. ทําการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบด้านการบริการการศึกษา ด้วยวิธีการ(Coffee meeting) เป็น
การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่แผนกงานวิชาการและวิจัย  ซึ่งพบ
ความถี่ของปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา ในหลายๆ เรื่อง เช่น การ
เทียบโอนผลการเรียน การประมวลผลการเรียนประจําภาคการศึกษา  การแก้ไขเกรดนักศึกษา 
การสรุปและรวบรวม มคอ. 3-7 และการยื่นคําร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่ง
เมื่อนํามาจัดลําดับที่เกิดบ่อยและมีผลการทบต่อการทํางานและส่งผลไปยังนักศึกษาแล้ว  จึงได้
เลือกที่จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมีนักศึกษามาขอใช้บริการปรึกษาด้านการ
ลงทะเบียนเรียน ในช่วงรับลงทะเบียน และการยื่นคําร้องของนักศึกษาที่มีจํานวนมากและมี
ความเห็นว่าหากการลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษาอาจนําไปสู่การเสียประโยชน์อันควรได้รับ
ของนักศึกษา อาทิเช่น ส่งผลให้สําเร็จการศึกษาล่าช้า ถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียน
ไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

2. ประชุมพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาที่พบคือ มีนักศึกษามาขอใช้บริการปรึกษาด้านการ
ลงทะเบียนเรียน ในช่วงรับลงทะเบียน และการยื่นคําร้องของนักศึกษาที่มีจํานวนมาก  
พบว่านักศึกษาไม่เข้าพบที่ปรึกษาประจําชั้นปีของนักศึกษาเอง ก่อนดําเนินการลงทะเบียนเรียน 
และมีบางกลุ่มที่เข้าพบแล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนในกระบวนการในการดําเนินการแต่ละ
ขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียน ที่ปรึกษาบางรายเป็นอาจารย์ใหม่ยังขาดความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน 

3. เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลจาก การให้บริการนักศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ระบบงานทะเบียนของนักศึกษา ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดข้อมูลจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ในการตอบคําถามของนักศึกษาเป็นประจํา ดังนั้นจึง
เลือกที่จะทําคู่มือในรูปแบบให้ความช่วยเหลือสําหรับการลงทะเบียนเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษา อาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนวิธีการขอการลงทะเบียนเรียน   

4. ดําเนินการสรุปสาระสําคัญจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 หมวด 3 การ
ลงทะเบียนเรียน 

5. จัดทําผังการดําเนินงาน (Flowchart Diagram) ของการลงทะเบียนแต่ละประเภท พร้อมอธิบาย
ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน 

6. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนเรียน ไว้ในภาคผนวก 
7. ตรวจสอบความถูกต้องและรูปเล่มคู่มือให้ความช่วยเหลือสําหรับการลงทะเบียนเรียน 
8. เสนอ“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” คู่มือ

ให้ความช่วยเหลือสําหรับการลงทะเบียนเรียน ต่อคณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู้ 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณา 

9. ประเมินผลการใช้คู่มือทดลองใช้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องจากนักศึกษาที่
รับเข้าศึกษาปีแรกจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเพ่ือจะได้ลดปัญหาในชั้นปีต่อ ๆ ไป 

10. สรุปและประเมินผลจากการเทียบ สถิติการยื่นคําร้องของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 
กับภาคการศึกษาที่ 2/2558 

ผลการด าเนินงาน 

 จากผลการดําเนินงานจากการทดลองใช้คู่มือให้ความช่วยเหลือสําหรับการลงทะเบียนเรียน  กับ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี  
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  ตารางเปรียบเทียบการยื่นคําร้องของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558  

 
สรุปสถิติประเภทการลงทะเบียน 

ที ่ รายการ  ปีการศึกษา 1/2058 ปีการศึกษา 2/2058 

1 ลงทะเบียนเรียนช้าและชําระเงินล่าช้า 112 87 

2 ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 80 35 

3 ลงทะเบียนเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 249 247 

 

 

จากผลการเปรียบเทียบการยื่นคําร้องนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเรียนแต่ละประเภท พบว่ามีจํานวนที่
ขอยื่นคําร้องที่ลดลงจากภาคการศึกษาที่ 1/2558 และจํานวนนักศึกษาที่มาขอใช้บริการในช่วงรับลงทะเบียน
เรียนที่สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีจํานวนน้อยลง จึงถือว่าการใช้รูปแบบการแก้ปัญหาโดย
ใช้คู่มือให้ความช่วยเหลือสําหรับการลงทะเบียนเรียนประสบผลสําเร็จ 
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ผลส าเร็จของงาน/ แนวปฏิบัติที่ดี 

 จากผลการดําเนินการสรุปผลการการเปรียบเทียบสถิติการรับคําร้องนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียนตามขั้นตอนดําเนินงานขั้นต้น ได้ผลการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จและได้เผยแพร่ข้อมูลคู่มือให้ความ
ช่ วย เห ลื อ สํ าห รั บ ก ารล งท ะ เบี ย น เรี ย น  เ พ่ื อ ใช้ ใน ค ณ ะครุ ศ าสต ร์ อุ ต ส าห กรรม  ใน  Website 
www.fte.rmuti.ac.th  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป 

เอกสารประกอบผลงาน  

ภาพกิจกรรมการร่วมประชุม 
“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fte.rmuti.ac.th/
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ภาพกิจกรรมการร่วมประชุม 
“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 
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ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการ 
“การจัดการความรู้วิธปีฏิบัติที่ดี (Good Practice 
for Knowledge Management)” 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ       
“การจัดการความรู้วิธปีฏิบัติที่ดี (Good Practice 
for Knowledge Management)” 

 ค าสั่งแต่งตั้งผูเ้ข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้
วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge 
Management)” 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการ  
“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 
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ค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ  
“การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)” 
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