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โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศกึษา และ

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ครั้งที่ 11 
  

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
(Knowledge Management through the Driven of 
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ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 

 

สารอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 
 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัด
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge 
Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561                               
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจน
การรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันจะน าไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้และทักษะสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
 ขอขอบคุณเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT+2) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การด าเนินการ 
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge 
Management through the Driven of Thailand 4.0) ประสบความส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of 
Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ สนับสนุน
และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บุคลากร และนักศึกษา จ านวน 700 คน  โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความปรองดองเอเชีย 
(APRC) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การ
จัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2) การประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี มีจ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จ านวนทั้งสิ้น 131 ผลงาน จ าแนกเป็นกลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 105 ผลงาน และกลุ่มนักศึกษา จ านวน 26 ผลงาน สรุปรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

สถาบัน 
จ านวน
ผลงานส่ง
ประกวด 

กลุ่มอาจารย/์เจ้าหน้าที ่ กลุ่มนักศึกษา 

ส่ง
ประกวด 

เข้ารอบ
ชิง

รางวัล 

ได้รับรางวัล 

ส่ง
ประกวด 

เข้ารอบ
ชิง

รางวัล 

ได้รับรางวัล 

ภาค
บรรยาย 

ภาคโปสเตอร์ 
(พิจารณาจาก
ทุกผลงาน) 

ภาค
บรรยาย 

ภาคโปสเตอร์ 
(พิจารณาจาก
ทุกผลงาน) 

1 มทร.ธัญบุรี 7 7 2   
1 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

        

2 มทร.กรุงเทพ 2 1       1       

3 
มทร. 
ตะวันออก 

4 4 1 
1 

ชมเชย 
          

4 มทร.พระนคร 6 4 1     2       

5 
มทร.
รัตนโกสินทร์ 

5 5               

6 มทร.ล้านนา 9 9 2 

2 
เหรียญ
เงิน และ 
ชมเชย 
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สถาบัน 
จ านวน
ผลงานส่ง
ประกวด 

กลุ่มอาจารย/์เจ้าหน้าที ่ กลุ่มนักศึกษา 

ส่ง
ประกวด 

เข้ารอบ
ชิง

รางวัล 

ได้รับรางวัล 

ส่ง
ประกวด 

เข้ารอบ
ชิง

รางวัล 

ได้รับรางวัล 

ภาค
บรรยาย 

ภาคโปสเตอร์ 
(พิจารณาจาก
ทุกผลงาน) 

ภาค
บรรยาย 

ภาคโปสเตอร์ 
(พิจารณาจาก
ทุกผลงาน) 

7 มทร.ศรีวิชัย 30 19 2 
1 

เหรียญ
ทอง 

1 
ชนะเลิศ 

11 6 

2 
ทองแดง 

และ 
ชมเชย 

 2  
ชนะเลิศ  

และ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

8 
มทร. 
สุวรรณภูมิ 

2 2               

9 มทร.อีสาน 37 34 3 
1 

ทองแดง 
  3 3 

1 
เหรียญ
ทอง 

1  
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

10 
สถาบัน 
การพลศึกษา 

3 3               

11 
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

21 16 1 
1 

ชมเชย 

1 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
5 3 

1 
เหรียญ

เงิน 
  

12 ม.ทักษิณ 4         4       

13 
ม.ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

1 1               

รวม 131 105 12 6 3 26 12 4 3 

 
3) การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ 
ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ดร.
จิณณพัต โรจนวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย 
CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : 
การสร้างงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้สู่การเป็น Thailand 4.0 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทาง
วัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ 
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA) CoP 7 การพัฒนา
นักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 และ CoP 8 ผู้บริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 5) การเยี่ยม
ชมและลงพ้ืนที่ เ พ่ือรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย เทคโนโลยีสมองกล ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และอุโบสถวัดบึง/เรือนโคราช/
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อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) 6) นิทรรศการ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โปสเตอร์แนว
ปฏิบัติที่ดี และงานแสดงสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
 เงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการ
พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แห่งละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,650,000 บาท เงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คนละ 1,500 บาท จ านวน 108 คน เป็นเงิน 162,000 บาท นักศึกษา  
คนละ 1,200 บาท จ านวน 34 คน เป็นเงิน 40,800 บาท และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 102,032 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,954,832 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 107 คน ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.20 โดยมีประเด็นที่มีผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่
ได้รับจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คิดเป็น
ร้อยละ 90.60 โครงการนี้ได้สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 และท่านคาดว่าจะสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามีเนื้อหาเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.60 และการติดต่อ
ประสานงานสะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60  
 ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ ความประทับใจ ได้แก่ สถานที่จัดงาน สถานที่ศึกษาดูงาน การแสดง
พิธีเปิด พิธีปิด และงานเลี้ยงต้อนรับ การบรรยายทางวิชาการน่าสนใจและเป็นประโยชน์ วิทยากรมีความรู้ ความ
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บทน า 
 

ความเป็นมา 
 เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมสมรรถนะการ
ท างานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(learning Organization) โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ คือ 1) ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างคลังความรู้  2) ร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมและพัฒนาระบบของเครือข่าย 3) ร่วมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บและยืนยันการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่สู่สาธารณะในระบบคลังความรู้ชุมชนผ่านเว็บไซต์ 4) ร่วมกัน
รวบรวมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ และ 5) ร่วมกันประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ และฐานข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2535 มีสถาบันเครือข่ายที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 2 แห่ง จึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2)” โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
และใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของเครือข่ายโดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ 
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 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ 
การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ภาคสถาบันการศึกษาต้องวางระบบและก าหนดแนวทางใน
การรองรับการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพ่ือยกระดับการจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
3. เพ่ือสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและ

เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
กิจกรรม 

1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
2. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 กลุ่ม

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มนักศึกษา  
3. การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO  
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ประกอบด้วย 
CoP  1  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On  
CoP  2  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้สู่การเป็น  
  Thailand 4.0  
CoP  3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้าง 
  ชุมชนเข้มแข็ง  
CoP  4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม                      
  สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
CoP  5  การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ  
CoP  6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA)  
CoP  7  การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0  
CoP  8  ผู้บริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

5. การเยี่ยมชมและลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีสมองกล 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
และอุโบสถวัดบึง/เรือนโคราช/อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)  

6. นิทรรศการ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี และงาน
แสดงสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
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สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา รวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33 - 33 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 22 5 27 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 58 - 58 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 25 - 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 24 - 24 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 34 - 34 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 44 25 69 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 24 - 24 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 303 8 311 
สถาบันการพลศึกษา 31 - 31 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 54 11 65 

รวมทั้งสิ้น 652 49 701 
 
กิจกรรม 

 พิธีอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
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 พิธีเปิด  
 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย  
 ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความปรองดองเอเชีย (APRC) 

 
 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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 การแสดงต้อนรับ จากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 
 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
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 ประธานและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ 

 นิทรรศการและโปสเตอร์น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน  
Thailand 4.0” งานแสดงสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
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การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 

 กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผ่านการคัดเลือกภาคบรรยาย จ านวน 12 ผลงาน 
 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 
1 การจัดการความรู้ด้านการจัดท าบทความวิจัย

เพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล 
อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  
2 การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง 
เรื่องอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุ ชุมชน
วัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ณัฐนาฏ เร้าเสถียร 
ชุติมา ทองวชิระ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  

3 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติลูกเจ้าฟ้า 
จักรพงษภูวนารถ 

อรวรรณ มูสิกะ 
วรัญญา เดชพงษ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก  
4 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของ 

ประเทศไทย 4.0 สู่ตลาดประชารัฐ 

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร  

5 การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา  
เพ่ือการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จิรวัฒน์ แก้วรากมุข 
วีรภัทร กันแก้ว 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  
6 การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียน 

การสอนวิชาโครงงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

จังหวัดล าพูน 

วิสูตร อาสนวิจิตร 
พีรยา สมศักดิ์ 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต   
จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
เสาวภาคย์  เรือนใจ  

จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  

7 การประยุกต์ใช้ Google Application เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
สายสนับสนุน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรเพ็ญ จันทรา 
ภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส 
เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

8 การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนัง 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
สุขกมล รัตนสุภา 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 
9 แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อการ

บริหารหลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

สุรินทร์ อ่อนน้อม 
ชดาษา  เนินพลกรัง 

จิราภา  พร้อมสันเทียะ 
นฤมล ตั้งสุณาวรรณ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  

10 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์เพ่ือรายงานสถิติการให้บริการ 

ชัยวัฒน์ แดงจันทึก 
รัญชน์ แถวโสภา 

ปวีณา นาดี 
ประกาย นาดี 
ปรีชา สมหวัง 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  

11 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล 
Thailand 4.0 : ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพชรไพรริน อุปปิง 
ทิพวรรณ์  ศิริมาตร  
วิมลใย เทือกตาถา  

ฐานิตย์ เกษร  
วิมลสิริ มุสิกา  

โสภิดา สัมปัตติกร   
สาวิตรี บุตรศรี 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  

12 การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎี
สามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ 

ศักดิ์ชาย บุญอินทร์  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์  

 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาคบรรยาย 
 

รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

บทความดีเด่น เหรียญทอง 
เงินรางวัล 5,000 บาท    
พร้อมถ้วยประทานและ 

เกียรติบัตร 

การสื่อสารขยายผลการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ปากพนัง 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
 สุขกมล รัตนสุภา 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

บทความดีเด่น เหรียญเงิน 
เงินรางวัล 4,000 บาท    
พร้อมโล่รางวัลและ 

เกียรติบัตร 

การพัฒนาบัตรประจ าตัว
บัณฑิต มทร.ล้านนา  
เพ่ือการสืบค้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จิรวัฒน์ แก้วรากมุข 
 วีรภัทร กันแก้ว 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  

บทความดีเด่น  
เหรียญทองแดง 

เงินรางวัล 3,000 บาท    
พร้อมโล่รางวัลและ 

เกียรติบัตร 

แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การ
จัดการความรู้เพ่ือการบริหาร
หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

สุรินทร์ อ่อนน้อม 
 ชดาษา  เนินพลกรัง 

 จิราภา  พร้อมสันเทียะ 
 นฤมล ตั้งสุณาวรรณ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  
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รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

บทความดีเด่น ชมเชย 
เงินรางวัลละ 2,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตร 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติลูกเจ้า
ฟ้าจักรพงษภูวนารถ 

อรวรรณ มูสิกะ 
 วรัญญา เดชพงษ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล
ตะวันออก  

การจัดการองค์ความรู้ใน
รูปแบบการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์  

จังหวัดล าพูน 

วิสูตร อาสนวิจิตร 
 พีรยา สมศักดิ์ 

 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต   
 จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
 เสาวภาคย์  เรือนใจ  

 จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  

การบูรณาการการเรียนการ
สอนวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ 

ศักดิ์ชาย บุญอินทร์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาคโปสเตอร์ 
 

รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

รางวัลชนะเลิศ 
เงินรางวัล 3,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

การสื่อสารขยายผลการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ปากพนัง 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
 สุขกมล รัตนสุภา 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เงินรางวัล 2,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

การถอดบทเรียนการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการ
ดูแลตนเอง เรื่องอาหารและ

โภชนาการของผู้สูงอายุ 
ชุมชนวัดอินทราวาส 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ณัฐนาฏ เร้าเสถียร 
 ชุติมา ทองวชิระ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เกษร เอมโอด  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

13 
 

 กลุ่มนักศึกษา ผ่านการคัดเลือกภาคบรรยาย จ านวน 12 ผลงาน 
 

ล าดับที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 
1 หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด กษิดิศ มณีฉาย 

 ภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐสกดิ์ 
 กมลศรี กอเจริญ 

 ยศพล หาญพิชานันท์ 
 อภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ 

 สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย 
 นิธิพร วรรณโสภณ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชน

กองพันทหารช่างที่ 402 

กุลยา  จันทร์เดช 
 ณัฐวุฒิ  วัฒนานิล 
 รุ่งอรุณ รัตนพันธ์ 

 กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

3 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ ศาสดา องศารา  
 กมลพร สัมฤทธิ์ 
 อรอุมา เมฆหีต 

 นิธิพร วรรณโสภณ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

4 การพัฒนาน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง ศิริวรรณ ค ารอด 
 วรรณวิศา คล้ายนิมิตร 

 ไอลดา คงตุ้ง 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  
5 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ 

ตามวิถีมุสลิม 
วศิน นิยมเดชา 

 รัชชานนท์ บุญฤทธิ์ 
 ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  
6 การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

วิถีชุมชน : ล่องแก่งหนานมดแดง 
ปริชญา เทพมณี 

 รัตนธิดา สุขรักษา 
 อัจจิมา ทองสง 

 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

7 ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูลควาย ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ 
 เทพนิมิตร เขจรจิตร  

 วรุฒ ศรีกงพาน  
 สุพัตรา ค าพิลา  

 คุณากร เจริญศิลป์  
 ปราโมทย์ เหลาลาภะ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

8 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิต 
นักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 :  

ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง 

กัญญา บุญเกื้อ 
 วีระยุทธ สมบรูณ์ 
 พูลศักดิ์ แก้วตา 

 กมลชนก ธรรมสาน 
 พรพนิต ฤทธิธรรม 

 จีระสิทธิ์ กองอ่อนศรี 
 ผ่องสุภา พวงพันธ์ 

 จักรี ฮาดดา 
 ยุภาวดี แจนค าอินทร์ 

 ศันสนีย์ รูปงาม 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  

9 การจัดท าโครงการตามหลักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ศศิธร  เรืองไพศาล 
นันทวัฒน์  เฮงสันเทียะ  

ชนานาถ  ผดุงศิลป์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  
10 การคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทาง 

การสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด 
กรรณวรรษ อินสว่าง 

 และคณะ 
 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์  
11 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
พีรวิชญ์ ใจห้าว 

 และคณะ 
 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์  
12 การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอน 

ดนตรี – นาฏศิลป์ ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ดนุพล มาเย็น 
 และคณะ 

 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์  

 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาคบรรยาย 
 

รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

บทความดีเด่น เหรียญทอง 
เงินรางวัล 3,000 บาท    
พร้อมถ้วยประทานและ 

เกียรติบัตร 

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
สู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล 

Thailand 4.0 :  
ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์

จ าลอง 

กัญญา บุญเกื้อ 
 วีระยุทธ สมบรูณ์ 
 พูลศักดิ์ แก้วตา 

 กมลชนก ธรรมสาน 
 พรพนิต ฤทธิธรรม 

 จีระสิทธิ์ กองอ่อนศรี 
 ผ่องสุภา พวงพันธ์ 

 จักรี ฮาดดา 
 ยุภาวดี แจนค าอินทร์ 

 ศันสนีย์ รูปงาม 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  
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รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

บทความดีเด่น เหรียญเงิน 
เงินรางวัล 2,500 บาท    
พร้อมโล่รางวัลและ 

เกียรติบัตร 

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ 

พีรวิชญ์ ใจห้าว 
และคณะ 

 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

บทความดีเด่น  
เหรียญทองแดง 

เงินรางวัล 2,000 บาท    
พร้อมโล่รางวัลและ 

เกียรติบัตร 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
การเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม 

วศิน นิยมเดชา 
 รัชชานนท์ บุญฤทธิ์ 

 ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

บทความดีเด่น ชมเชย 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่ง

หนานมดแดง 

ปริชญา เทพมณี 
 รัตนธิดา สุขรักษา 
 อัจจิมา ทองสง 

 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาคโปสเตอร์ 
 

รางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด 

รางวัลชนะเลิศ 
เงินรางวัล 2,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่ง

หนานมดแดง 

ปริชญา เทพมณี 
 รัตนธิดา สุขรักษา 
 อัจจิมา ทองสง 

 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อม
มูลควาย 

ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ 
 เทพนิมิตร เขจรจิตร  

 วรุฒ ศรีกงพาน  
 สุพัตรา ค าพิลา  

 คุณากร เจริญศิลป์  
 ปราโมทย์ เหลาลาภะ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เงินรางวัล 1,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
การเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม 

วศิน นิยมเดชา 
 รัชชานนท์ บุญฤทธิ์ 

 ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  
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การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO  

 โดย 
o รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี      

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
o รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
o ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”   
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 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On 
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 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้สู่การเป็น Thailand 4.0 
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 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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 CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม                    
สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 
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 CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ  
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 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA)  
 

 มทร.กรุงเทพ 
- ดร.เพชรา QA หลักสูตร 

 กระบวนการด าเนินงาน 
 การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวางแผนด าเนินการ 
 กิจกรรมการด าเนินงานที่สู่นักศึกษา 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ คณะและ

มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ และ
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ จะท าให้เกิดการพัฒนาได้ 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 นักศึกษาท่ีเข้ามาในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน อาจต้องพิจารณาการจัดท า

แผนพัฒนาให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็น
การศึกษา 4.0 ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมิน/
ผู้รับผิดชอบงานประกัน ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

- ดร.ประเสริฐ QA ม. 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 น าข้อด้อยมาวิเคราะห์ จัดท าตัวอย่าง/แนวทางการด าเนินงาน/ตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน 

 ติดตามผลการด าเนินงานเสนอผลสู่สภามหาวิทยาลัย 
 จัดท าระบบสารสนเทศใช้ในการบันทึก ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานผ่าน

ระบบ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 จัดท าแนวทาง/คู่มือการด าเนินงานไว้ในระบบสารเสนเทศ จัดทีมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 2557 

 ไม่มีการประเมินกระบวนการ 
 อบรมชี้แจง Pre Audit ให้ค าปรึกษาเป็นรายหลักสูตร 

 2558 
 ไม่มีผลการปรับปรุงที่ชัดเจนเป้นรูปธรรม 
 ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบและกลไก 

 2559 
 การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3-4 และการจัดการเรียน

การสอน 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
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 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 จัดท าคู่แนวทางการตรวจสอบไว้ในระบบ IT (Google Sheet) 

 
 มทร.รัตนโกสินทร์ 

- อ.นิลุบล QA คณะ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 กระบวนการ Act 
 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นน ามาจัดท าแผนยกระดับของหลักสูตร คณะ 
 จัดท าแผนการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ การรายงานผลให้หน่วยงานอย่าง

ชัดเจน 
 การก ากับติดตามโดยหลักสูตร 

 ผลการด าเนินงานดีขึ้นเกินกว่า 50% 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ผู้ประเมินภายในของคณะช่วยเหลือ/แนะน าในการด าเนินงานทั้งการประชุม 
ติดตาม 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 บุคลากรไม่เข้าใจแนวทางในการด าเนินงาน QA จะประชุมอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร  

จึงท าปฏิทินการด าเนินงานให้กับทุกหลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่รวมทุก
เรื่องท่ีควรจะท าในรอบปี 

 
มทร.พระนคร 

- ดร.ฉันทนา QA คณะ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 กระบวนการ Act 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ที่เป็นผู้ประเมิน 

การประเมินกระบวนการโดยการทบทวนวิธีการหรือขั้นตอนการท างาน 
 การปรับรายวิชา/ล าดับการเรียน 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ซึ่งต้องครบทุกพันธกิจ   
แต่ไม่จ าเป็นต้องทุกพันธกิจในหนึ่งเดียว 
การจัดการความรู้ระดับคณะ โดยการสกัดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญ  
การ ลลปร. องค์ความรู้ ในด้าน   
1) การเรียนการสอน    
2) การวิจัย   
3) การบริหารจัดการ   
โดยมีวารสารทางด้าน KM ของหน่วยงาน 
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 การพัฒนาระดับหลักสูตร 
 การพัฒนาอาจารย์ทางด้าน QA ที่ไม่ใช่เทศกาล ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตร 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน 
 ลดอัตตาของตนเอง (อาจารย์) ที่พร้อมในการรับรู้/เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การเลือกนักศึกษาต้นแบบในการด าเนินการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน

การสอน 
 มีพ้ืนที่ในการบูรณาการที่ชัดเจน ที่สามารถให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ได้อย่าง

เต็มที่ 
 

มทร.สุวรรณภูมิ 
- อ.อโณทัย QA คณะ 

 กระบวนการด าเนินงาน 
 ก าหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ วิสัยทัศน์ (ISO 9001) 
 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาใฃ้ในการ

พัฒนา 
 กระบวนการ Act 

 ก าหนดนโยบาย 
 แต่งตั้งกรรมการระดับคณะ หลักสูตร และเพ่ิมคณะกรรมการ

ประสานงาน QA หลักสูตร 
 ก าหนด KPI/ผู้รับผิดฃอบ โดยการวิเคราะห์ผลจากการประเมินในการจัดท า

แผนคุณภาพ  
จัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลในรอบ 6 เดือน และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการประเมินคุณภาพ 

 การมอบรางวัลคนคุณภาพ และ TQF Award 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงสุด คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาคี
ต่างๆ 

 ขวัญและก าลังใจของบุคลากรด้วยการให้รางวัล 
 มีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์ 
 การมีหลายพื้นที่จึงใช้การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกพ้ืนที่ 
 ความเข้าใจในเทคนิคการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 สถาบันการพลศึกษา 
- กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการด าเนินงาน 
 ส่วนงาน 

 หลักสูตร 
 กลาง (14) 
 ย่อย (72) 

 คณะ 
 51 คณะทั่วประเทศ 
 3 คณะส่วนกลาง 

 สถาบัน 
 ประเมินอภิมานระดับหลักสูตร (72/14) และคณะ(51/3) เพ่ือดึงคะแนนเป็น

ภาพรวม 
 การปรับระบบสารสนเทศ IPE QA Online ที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความร่วมมือของบุคลกรทุกระดับ 
 ระบบ IPE QA ที่สามารถเชื่อมโยงกับ CHE QA Online 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 CDS ที่แต่ละที่ไม่ตรงกัน เมื่อท าระบบ IPE QA Online ข้อมูลจะตรงกันทั้งหมด 

 
 มทร.อีสาน 

- QA คณะ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 ก าหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ของคณะที่เชื่อมโยงกับ KPI ม. 
 สร้างความเข้าใจ/ตะหนักของคณาจารย์ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การน า KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการด าเนินงานประกันฯ 
 การมีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่สร้างมาตรฐานให้แก่ท้ังนักศึกษา และอาจารย์ 
 การสนับสนุนงบประมาณจากคณะ (งบรายได้) ในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ/

การวิจัย 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 ทัศนคติในแง่ลบต่องานประกันคุณภาพ 
 เปลี่ยนมุมมองของอาจารย์โดยถ่ายทอดตัวชี้วัด และชวนเขาท า 
 ผล QA สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 มทร.ตะวันออก 
- รศ.ดร.สุธัญญา ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

 กระบวนการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
 วางแผนการด าเนินงานเชิงรุก ยกระดับคุณภาพ และเชื่อมโยงทุกงาน 
 สร้างความตะหนัก ยกระดับการบริหาร 
 Two Way Communication 
 ก ากับติดตามโดยคณะกรรมการฯ น าเสนอผลต่อผู้บริหาร 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ใช้ PDCA +IPO 

 I  -  ข้อเสนอแนะ AAR สู ่Action Plan/KPI/ผู้รับผิดชอบ 
 P  -  Support & monitoring ด้วย IT  

    -  ติดตามเป็นระยะ 6, 10, 12 เดือน 
 O  -  คุณภาพบัณฑิต  

    -  คุณภาพหลักสูตร คณะ สถาบัน  
    -  สมรรถนะผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร 

 การเชื่อมโยงงานทั้งระบบ 
 ยุทธศาสตร์ใยแมงมุง 

 สร้างความเข้าใจ/ตะหนัก 
 ยกระดับการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ดาวกระจาย 
 สร้างทีมที่เข้มแข็ง 
 กระจายทุกพ้ืนที่/สื่อสารทั้งองค์กร 

 กระบวนการการมีส่วนร่วม 
 ปรับทัศนคติ สร้างการยอมรับ 
 กระบวนการ Top-Down, Bottom Up 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 งานประกันยังไม่เนียนไปในเนื้องาน 
 ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน QA ไม่ทั่วถึงท้ังองค์กร 
 ความเข้มแข็งของระบบ QA 

 
 มทร.ศรีวิชัย 

- ดร.ยืนยง QA คณะ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 การวางแผนที่ดี "แผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" โดยน ามาตรฐานเป็นตัวตั้งขั้นต่ า 
 น าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็น 
 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ โดยแยกแนวทางการ

พัฒนา เช่น  
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 -   พัฒนาอย่างก้าวกระโดด หรือ  
-   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือ  
-   คงระดับมาตรฐานไว้ 
 สังเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์สู่แผนการด าเนินงาน โครงการ การตั้งค่า

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
  การติดตามอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 บุคลากร ผู้ปฏิบัติ  "ร่วมคิด ร่วมท า" 

 
 มทร.ธัญบุรี 

- คุณปิยะวรรณ ผอ.ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 แนวทาง QA Strategy 
 2557 - สร้างความเข้าใจระบบประกันฯ พ.ศ. 2557 
 2558 - สร้างระบบและกลไก : จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพหลักสูตรในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2559 - พัฒนาระบบและกลไก : จัดท าระบบสารสนเทศตามกลุ่มหลักสูตรที่

มีผลลัพธ์ต่างกัน เพ่ือเสนอขอ TQR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2560 - ยกระดับคุณภาพ : จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเสนอ

ขอ TQR, AUN-QA, EdPEX 
 2561 - TQR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

        - AUN-QA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 การก ากับติดตามและประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการ Act 

 วิเคราะห์ผลและถอดบทเรียนจากการประเมินทั้งระดับหลักสูตร 
คณะ สถาบัน  

 Improvement Plan, โครงการ/กิจกรรม (โครงการใหญ่ในภาพรวม, เป็น
ช่วงระยะเวลา 3-5 ระยะ), นโยบาย 

 จัดกลุ่มหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานประกัน/จัดพัฒนา
ตามกลุ่มที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินระดับคณะดีขึ้นทุกคณะ  ผลักดันต่อไปยัง 
 ExPEX 
 AUN-QA 

การด าเนินงานที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านการจัดท า
แผนบริการสู่การบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ที่ร้อยเรียงเข้ากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การใช้ผู้ประเมินจากภายนอกตามเกณฑ์ของสกอ. ในการตรวจประเมินภายใน 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 TQR 1 หลักสูตร ใน 8 หลักสูตรแรกของประเทศ 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งเป้าหมาย 
 หน่วยงานสนับสนุนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อ

การประกันฯ 
 ความตะหนัก/ร่วมมือของบุคลการทุกระดับ 
 การมีระบบและกลไกการด าเนินงาน QA ทุกระดับทั้งคณาจารย์และสายสนับสนุน 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 จัดกลุ่มตามปัญหา/ผลการประเมินและพัฒนาตามจุดอ่อนที่วิเคราะห์ของแต่ละ

กลุ่ม 
 การจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการเขียนรายงานการประเมินส าหรับหลักสูตรที่เขียน

รายงานการประเมินไม่ดี หลักสูตรมีทั้งใช้เกณฑ์ 48 และ 58 โดยผลักดันการเขียน
รายงานการประเมิน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่สามารถผลักดันได้ โดยความใส่ใจของ
ผู้บริหารและความร่วมมือของบุคลากร 

 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

- QA สถาบัน 
 กระบวนการด าเนินงาน 

 ระดับ 
 พ้ืนฐาน 
 อาชีวะ 
 อุดมศึกษา 

 กระบวนการ Act 
 น าผลจากการประเมิน/ปัญหาที่เกิดมาวางแนวทางแก้ไข 
 ก าหนดให้หลักสูตรน าผลจากการประเมินของผู้ประกอบการมาปรับปรุง

หลักสูตร 
 การก าหนดแผน/ตัวบ่งชี้/ผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดจากส่วนกลาง และก ากับ

ติดตาม 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การสนับสนุนจากผู้บริหารในการผลักดันวุฒิครูเป็นอาจารย์ ผศ.. 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 ความเข้าใจในตัวชี้วัด/การจัดอบรมท าความเข้าใจตัวบ่งชี้/น าตัวย่างวิธีการเขียนเข้า
สู่ระบบ IT 

 คุณวุฒิของอาจารย์/ส่งเสริมทุนในการพัฒนาอาจารย์ 
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 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0  
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 CoP 8 ผู้บริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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การเย่ียมชมและลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 เทคโนโลยีสมองกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
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 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  
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 อุโบสถวัดบึง/เรือนโคราช/อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)  
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งานเลี้ยงต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีส่งมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป และพิธีปิด 
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งบประมาณ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รายได้  1,954,832 

 เงินสนับสนุนการจัดโครงการ 9 มทร.+ 2 สถาบัน 
 (11 หน่วยงาน x 150,000 บาท) 

1,650,000  

 เงินค่าลงทะเบียน  
 อาจารย์/เจ้าหน้าที่ (108 คน x 1,500 บาท)  
 นักศึกษา (34 คน x 1,200 บาท) 

202,800  

 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 102,032  

ค่าใช้จ่าย  1,954,832 

 ค่าตอบแทนวิทยากร      23,600   

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน      49,200   

 ค่าอาหาร     726,000  

 ค่าท่ีพัก      31,920   

 ค่าเดินทาง      84,512   

 ค่าเงินรางวัล      38,000   

 ค่าจ้างเหมา     546,000  

 ค่าวัสดุ     455,600   

คงเหลือ  0 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีลักษณะอัตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ  ดังนี้ 

  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1  หมายถึง  ปรับปรุง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย  ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับ
การแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11  

   อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 

   อยู่ในระดับ “มาก” 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11   

   อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11   

   อยู่ในระดับ “น้อย” 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11   

   อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” 
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16, 14.95% 

67, 62.62% 

9, 8.41% 

7, 6.54% 

8, 7.48% 

ต่่ากว่า 30 ปี 

31 - 45 ปี 

46 - 50 ป ี

51 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

ชาย, 68, 
63.55% 

หญิง, 39, 
36.45% 

ผู้บริหาร, 8, 
7.48% 

อาจารย,์ 
39, 36.45% เจ้าหน้าที,่ 

58, 54.21% 

นักศึกษา, 
2, 1.87% 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 107 คน) 

1. เพศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. อายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สถานะ 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

มทร.ตะวันออก 

มทร.ล้านนา 

มทร.อีสาน 

มทร.พระนคร 

มทร.ศรีวิชัย 

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พลศึกษา 

มทร.ธัญบุร ี

มทร.สุวรรณภูม ิ

มทร.กรุงเทพ 

มทร.รัตนโกสินทร์ 

16 

15 

15 

13 

12 

11 

8 

7 

5 

4 

1 

77, 71.96% 

19, 17.76% 

11, 10.28% 

จดหมายเชิญ เว็บไซต์ อีเมล์ สื่อออนไลน์ อื่น ๆ 

4. สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ช่องทางการรับข่าวสารการจัดงาน 
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 จากส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” พบว่า จากผู้ตอบแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น 107 คน เมื่อ
จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 63.55 และเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.45 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 อายุ 31 – 45 ปี 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 62.62 อายุ 46 – 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 อายุ 51 – 55 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54 และอายุ 56 – 60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 

 เมื่อจ าแนกตามสถานะ พบว่า ผู้บริหาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 อาจารย์ จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.45 เจ้าหน้าที่ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 และนักศึกษา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 เมื่อจ าแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54 
สถาบันการพลศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.28  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.02 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 

 เมื่อจ าแนกตามช่องทางการรับข่าวสารการจัดงาน พบว่า จดหมายเชิญ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.96 เว็บไซต์ อีเมล์ สื่อออนไลน์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 และช่องทางอ่ืน ๆ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.28  
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ส่วนที่  2   สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

1. โครงการนี้ได้สนับสนุนและพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 

4.51 0.64 90.19 มากที่สุด 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 

4.53 0.54 90.57 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบความคิด CDIO 

4.27 0.63 85.47 มาก 

4. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

4.13 0.78 82.64 มาก 

5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

4.26 0.65 85.28 มาก 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเยี่ยมแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

4.30 0.71 86.04 มาก 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

4.32 0.70 86.42 มาก 

8. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามีเนื้อหา
เหมาะสม 

3.75 0.98 74.91 มาก 

9. การติดต่อประสานงานสะดวกและรวดเร็ว 4.08 0.81 81.70 มาก 

10. การต้อนรับและการให้บริการต่างๆ 4.20 0.76 83.96 มาก 

11. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดงาน 4.20 0.79 83.96 มาก 

12. สถานที่จัดงานมีความสะดวก เหมาะสม 
และเพียงพอ 

4.22 0.82 84.34 มาก 

13. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ เหมาะสม 3.78 1.06 75.66 มาก 

14. ท่านคาดว่าจะสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร 

4.33 0.69 86.60 มาก 
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หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

15. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมประกวดผลงานแนว
ปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร 

4.20 0.88 83.96 มาก 

16. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประกวด
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา 

4.22 0.93 84.34 มาก 

17. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน
ประชุมสัมมนาโดยรวม 

4.26 0.71 85.28 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.80 84.20 มาก 

 จากส่วนที่  2 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า 

 ประเด็นที่มีผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.57 
2. โครงการนี้ได้สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.19 
3. ท่านคาดว่าจะสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 

 ประเด็นที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามีเนื้อหาเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 74.91 
2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.66 
3. การติดต่อประสานงานสะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.70 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 ความประทับใจ 
 สถานทีจ่ัดงานมีความพร้อม กว้างขวาง และเหมาะสม 
 สถานที่ดูงานน่าสนใจ 
 การแสดงพิธีเปิด พิธีปิด และงานเลี้ยง สวยงามและเหมาะสม 
 การบรรยายพิเศษน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 การจัดสรรเวลา การบริหารจัดการก าหนดการท าได้ดี 
 รางวัลถ้วยประทานเป็นการสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจของผู้ส่งผลงาน 
 การต้อนรับผู้เข้าเข้าร่วมโครงการดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส และอบอุ่น เป็นกันเอง 

 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
 เครื่องเสียงมีปัญหาบ่อย 
 เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมไม่เย็น 
 สถานที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ 
 อาหารไม่เพียงพอ ไม่อร่อย ไม่สะอาด ควรจัดเป็นอาหารพ้ืนเมือง เช่น ส้มต า ผัดหมี่ 
 พนักงานดูแลเรื่องอาหารบริการไม่ดี 
 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ควรแยกตาม CoP 
 ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารแต่ละ CoP 
 ควรตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก 
 โครงการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายการ

จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังท่ี 11 “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 

 ก าหนดการ 

 ค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด/ค ากล่าวปิด 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ประกาศรายชื่อผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแนว
ปฏิบัติท่ีดี “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน 
Thailand 4.0” 

 ประกาศรายชื่อผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี “การ
จัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
ท่ีได้รับรางวัล 
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โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 11  
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 
ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ได้จะต้องมีการ

ด าเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทย เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  การพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ภาคสถาบันการศึกษาต้องวางระบบและก าหนดแนวทางในการรองรับการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT 
KM + 2) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
พลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ 
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จ เพ่ือ
น าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละสถาบันอันจะเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาท่ีจะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ 
2.2  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
2.3  เพ่ือสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยมี
เจ้าภาพหลัก  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน ประกอบด้วย  
4.1  สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 สถาบัน จ านวน 275 คน  
  (จ านวน 9 มทร. และ 2 สถาบัน แห่งละ 25 คน) ได้แก่  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  -  สถาบันการพลศึกษา  
  -  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
4.2  บุคคลภายนอก จ านวน 125 คน 

 
5.  กิจกรรม ประกอบด้วย  

5.1  การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  
5.2  การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน

Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 
5.3  กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO  
5.4  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้แก่  

CoP 1  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On 
CoP 2  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0 
CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
CoP 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม                     

สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 
CoP 5   การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ 
CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA) 
CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 
CoP 8  ผู้บริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

5.5  นิทรรศการ  
 5.5.1 นิทรรศการและโปสเตอร์น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

     “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”   
 5.5.2 งานแสดงสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
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5.6  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
5.6.1   เทคโนโลยีสมองกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.6.2   แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
  (อพ.สธ. มทร.อีสาน) 
5.6.3   ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
5.6.4   อุโบสถวัดบึง / เรือนโคราช / อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) 

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  
     ระหว่างวันที่  20 – 23  กุมภาพันธ์  2561 
  
7.  สถานที่ด าเนินการ  
     ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
  
8.  งบประมาณ  
    เงินงบประมาณด าเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และ 2 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง 
แห่งละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ 
 9.2  เป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

9.3  เป็นการสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและ
เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 9.4  ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
10.  การประเมินผล  
      ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRu5i_wqjVAhWJJJQKHcTKAQMQFghSMAk&url=https%3A%2F%2Fth.foursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1-thao-suranari-monument%2F4b98b95ef964a520024d35e3&usg=AFQjCNHG1tlNKILtJNxtJkidfy1nvEasQg
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 
ระหว่างวันที่  20 – 23  กุมภาพันธ์  2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
************************************************************************ 

 
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2561  
13.00 – 17.00 น. - จัดแสดงผลงานนิทรรศการและโปสเตอร์น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
  “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
  (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 

- งานแสดงสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
 
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 
08.00 – 08.30 น ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น พิธีอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
09.00 – 10.00 น. -   เปิด VTR “ความเป็นมาของเครือข่าย และกิจกรรมของเครือข่าย” 
 -   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  ลิ้มไขแสง  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย 
 ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความปรองดองเอเชีย (APRC) 

 - การแสดงต้อนรับ จากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 - พิธีมอบโล่ 11 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ  
  โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย   
10.00 – 11.30 น บรรยายพิเศษ  โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย   
11.30 – 12.00 น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. กิจกรรมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
 -  น าเสนอผลงานภาคบรรยายของกลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
 - น าเสนอผลงานภาคบรรยายของกลุ่มนักศึกษา 
 กิจกรรมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภาคโปสเตอร์ 
 -  กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
 - กลุ่มนักศึกษา 
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15.30 – 17.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO โดย 
    -  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร      
     ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
    - รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    - ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561 
08.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
 “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย 
  CoP 1  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On 
  CoP 2  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ สู่การเป็น 

Thailand 4.0 
  CoP 3  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างชุมชน

เข้มแข็ง 
  CoP 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม                     

สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 
  CoP 5   การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ 
  CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act 

(PDCA) 
  CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 
   CoP 8  ผู้บริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. สกัดองค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
14.30 – 17.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมและลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เทคโนโลยีสมองกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : CoP 1, 
CoP 7 

- แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(อพ.สธ. มทร.อีสาน) : CoP 2 

- ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน : CoP 3, CoP 6 
- อุโบสถวัดบึง / เรือนโคราช / อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) : CoP 4, CoP 5 

17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 
09.00 – 10.30 น. สรุปและน าเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
 “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ 
10.30 – 12.00 น. -   พิธีมอบรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ 
 -   การแสดงพิธีปิด โดย ก าปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติเพลงพ้ืนบ้านอิสาน                    

สาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2545  
- พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
หมายเหตุ   1)  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2)  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ค ากล่าวรายงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เนื่องในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 
เรียน ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและ
ความปรองดองเอเชีย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี /ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน
ผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทุกท่าน 
  

กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในนาม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11  “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในครั้งนี ้

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน การที่สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีความ
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น  

และจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thiland 4.0” ภาค
สถาบันการศึกษาต้องวางระบบและก าหนดแนวทางในการรองรับการ จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรต้องมีความพร้อมและ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่มี เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้  จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้อง
ประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 478 คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการจัดการความรู้ สนับสนุนและพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
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1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
2. การประกวดผลงานแนวปฏบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภาคบรรยายและ

ภาคโปสเตอร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  มีผลงานจากจาก
สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ และนอกเครือข่ายฯ ทั่วทั้งประเทศ ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 131 ผลงาน  

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ 
4. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO 
5. กิจกรรมลงพ้ืนที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. นิทรรศการวิชาการ 
7. การแสดงและจ าหน่ายสินค้า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ

จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 และ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ขอเรียนเชิญครับ 
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ค ากล่าวเปิด 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย 
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย (APRC) 

เนื่องในโอกาสเปิดงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 
ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน 
ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง 
กรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 
กรรมการตัดสินผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ด ี
สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน 

 
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในวันนี้  

การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องจัดกระบวนการให้องค์กรมี
ความสามารถในการสร้างความรู้ และน าความรู้มาสร้างนวัตกรรมส าหรับใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่แข่งขันกันด้วยการสร้างนวัตกรรม  
(innovation) ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น ต้องก่อประโยชน์ต่อองค์กร และสังคมส่วนต่างๆ อย่าง
หลากหลาย และท่ัวถึง 

จากการที่ได้รับฟังค ากล่าวรายงาน นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้พัฒนา
ความร่วมมือเครือข่าย ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง  สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0  

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในทุก
กิจกรรม และขอแสดงความยินดีล่วงหน้า ส าหรับผู้ชนะการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีชิงถ้วยประทานพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวมทั้งรางวัลอ่ืนๆ ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะน าแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีไปพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติต่อไป 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ณ โอกาสนี้  
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ค ากล่าวพิธีปิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” 

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) 
วันที่  23 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 
ผู้บริหารสถาบันเครือข่าย กรรมการบริหารเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทุกท่าน 
  

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธิปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในวันนี้  

 
จากการเข้าร่วมสัมมนาตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ผ่านมา ทุกท่านคงจะเห็นได้ชัดแล้วว่า การจัดการความรู้ 

เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ของสถาบันการศึกษา ความร่วมมือของเครือข่ายการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เราได้ผนึก
ก าลัง ระดมความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ จะเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่จะยกระดั บคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ วิทยากร คณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และ

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษา ขอขอบคุณ
คณะกรรมการด าเนินงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผมหวังว่าทุกท่านจะเป็น
พลังแห่งการรังสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงได้รับสัมฤทธิผลตามที่
มุ่งหวังทุกประการ 

 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0”  ณ บัดนี้ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายช่ือผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ

จัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ครั้งที่ 11 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) 

 

รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

001 1 การจัดการความรู้ด้านการจัดท า
บทความวิจัยเพื่อยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล 
 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

002 2 การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร ์

 อรพินท์ สุขยศ 
 ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

003 3 การถอดบทเรยีนการจดัการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การดูแลตนเอง เรื่องอาหารและ
โภชนาการของผูสู้งอายุ ชุมชนวัด
อินทราวาส เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 ณัฐนาฏ เร้าเสถียร 
 ชุติมา ทองวชิระ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

004 4 การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกข้าวอินทรียร์่วมกับสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรยี์นาโน Than 
“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ เพิ่มรายได้และ
ปรับสภาพดินกรด” 

 สุกาญจน ์รัตนเลิศนุสรณ ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

005 5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบกลุ่มยอ่ย 

 ณกันต์วลัย วิศฎิศร ี   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

006 6 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์แผน
ไทยประยุกต์โดยการบูรณาการวิชา
ภาคทฤษฎีกับวิชาฝึกทักษะ 

รุ่งนภา ศรานุชิต  
นิตยา พุทธธรรมรักษา 
นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

007 7 นิธิปัญญา : นวัตกรรมปริศนาธรรมแห่ง
พุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม 

 สมพร ธุร ี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

008 1 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ
ความรู ้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 

วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง 
ดิเรก กาญจนรูจ ี 
สูนฤต เงินส่งเสรมิ  
ธนวรรณ เวยีงสีมา  
กิตติ จรินทร์ทอง  
สุริยา สงค์อินทร ์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

009 2 การบริการวิชาการหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน : โครงการการ
พัฒนาหลักสตูร งานเชื่อมชั้นวาง
กระถางต้นไม้เพื่อใช้ในการฝึกอบรม 

รจรินทร์ แสนค า  
นงรัตน์ วัจรา 
มาติกา แป้นอาทิตย ์
ชลธิชา วงษ์ศิลา 
เชาว์วรรธน์ จรรยาธรรม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ  

นักศึกษา 

010 1 ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิลูกเจ้าฟ้า 
จักรพงษภูวนารถ  

อรวรรณ มูสิกะ 
วรัญญา เดชพงษ ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

011 2 ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูงานวิจยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก 

วิษณุ โชโต 
ขัตติยะ สมด ี 
อนุวัฒน์ โชโต  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

012 3 การขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่วัฒนธรรม
องค์กรการจัดการความรู้ 4.0  

 ธนสร กิรัมย ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

013 4 การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุค
ศตวรรษ 21 

กชนิภา เสรมิสัย 
วาริสา เหมกิตติวัฒน ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

014 1 การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการ
ความรูสู้่มหาวิทยาลัยดจิิทัล 

 นฤศร มังกรศิลา   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

015 2 โครงการบรูณาการการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตาม
แนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว 

ธวัชชัย ชาติต านาญ 
สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

016 3 การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่การ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงใน
บริบทของประเทศไทย 4.0  
สู่ตลาดประชารัฐ 

 ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

017 4 บูรณาการการท างานแบบมีส่วนรว่ม
เพื่อสร้างสรรคส์ื่อในยุคดิจิทลั 

กุลธิดา สายพรหม 
สุรสิทธ์ิ เลขมาศ 
ชลณัฐ เสาทอง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

018 5 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู ้
ด้านการออกแบบเชิงพาณิชยส์ู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยีทางการออกแบบ 

คมชาญ โชติวรอนันต ์
พิมภัทร ์ ทัพวงศ์ศรี 
ณัฐณิชา  สวนทอง  
ศิรวัชร์ พัฒคุ้ม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

นักศึกษา 

019 6 โครงการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ชุมชนด้วย
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ สู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย 
จังหวัดระยอง 

กนกนาท  ทรัพย์พานิช 
ณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ ์
สุดที่รัก  ทองขวัญใจ 
นายศิรวัชร ์ พัฒคุ้ม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

นักศึกษา 

020 1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ 
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้าน
มุฑิตา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

อาคีรา ราชเวียง 
ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

021 2 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 

อาคีรา ราชเวียง 
พรสรรค์ โรจนพานิช  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

022 3 การจัดการความรู้สู่การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

 กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

023 4 การพัฒนาการเรียนรู ้: เครื่องมือการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 

นิธินพ ทองวาสนาส่ง 
ชิตษณุ ภักดีวานิช 
สุพรรณา แก้วเพ็ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

024 5 กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อ
นักศึกษา ปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล

รัตนโกสินทร ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

025 1 รูปแบบการบริหารจัดการ STEM 
Education สู่โรงเรียนเครือข่าย 

พวงทอง วังราษฎร ์
กนกวรรณ เวชกามา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

026 2 การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต     
มทร.ล้านนา เพื่อการสืบค้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จิรวัฒน์ แก้วรากมุข 
วีรภัทร กันแก้ว  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

027 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีส าหรับ
กระบวนการจดัท าเส้นทางท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

นริศ ก าแพงแก้ว 
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม  
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

028 4 การจัดการองค์ความรู้ในรปูแบบการ
เรียนการสอนวิชาโครงงานของ
มหาวิทยาลยัพี่เลีย้ง  โครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ์จังหวัด
ล าพูน 

วิสูตร อาสนวิจิตร 
พีรยา สมศักดิ ์
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภติ   
จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
เสาวภาคย ์ เรือนใจ  
จุฑารัตน์ ศริิจันทร์ชื่น   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

029 5 การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ (สายสนับสนุน)  

ศรัญญา อินทร์ค าเชื้อ 
รุ่งอรุณ มณีกุล  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

030 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อใช้ในการท างาน กรณศีึกษา 
เทคโนโลยี QR code  

รัตนาภรณ์ สารภ ี
ทิน อ่อนนวล  
รัชตพงษ์ หอชัยรัตน์  
นายพิษณุ พรมพราย   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

031 7 ยกระดับงานประกันคณุภาพการศกึษา
สายสนบัสนุนโดยการจัดการความรู้
แบบมีส่วนร่วม 

 เสง่ียม คืนด ี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

032 8 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจดัประชมุ
วิชาการ 

ณิชกมล โพธ์ิแก้ว 
สุคนธ์ วงศ์หาญ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

033 9 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิเคราะห์ปญัหา
ส าหรับการท างานบริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 

หนึงฤทัย แสงใส 
ปรัชญา นามวงศ ์
เกรียงไกร ธารพรศร ี 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

034 1 การบริการวิชาการเพื่อการขับเคลือ่น
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครือ่งมือ
การจัดการความรู้ กรณศีึกษาบ้านโคก
เมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา 

 นพดล โพชก าเหนิด   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

035 2 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน
นครศรีธรรมราช 

 สุพัตรา ค าแหง   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

036 3 การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง 

 ผ่องศรี พัฒนมณ ี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

037 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านบาโรย  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

ณิชา ประสงค์จันทร ์
ระวิวรรณ พวงสอน 
นุชลี ทิพย์มณฑา 
จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

038 5 แนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดคู่มือการ
ปฏิบัติงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ประสานงานวิจยั) คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

ปวีณา ลมลุศร ี
นุชลี ทิพย์มณฑา 
ณิชา ประสงค์จันทร ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

039 6 การประยุกต์ใช้ Google Application 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน  คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรเพ็ญ จันทรา 
ภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารสั 
เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

040 7 สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จิราภรณ์ ถมแก้ว 
อมรรัตน์ ธนาวุฒิ 
นารียา แข็งแรง 
เดชนรินทร์ ตะปินา 
ศุภชัย ทองเพ็ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

041 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติแก๊ส
ชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

สุปราณี วุ่นศร ี
นพดล โพชก าเหนิด  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

042 9 การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมสี่วนรว่ม
ของชุมชน  

อัครเดช ศิวรักษ ์
เจตนา อินยะรัตน ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

043 10 เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการ
จัดการความรูสู้่การขับเคลื่อนชุมชน
เข้มแข็ง  

สมบูรณ ์ประสงค์จันทร ์
พลชัย ขาวนวล 
สุปราณี วุ่นศร ี 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

044 11 การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน
งานวิจัย 

ประภาศรี ศรีชัย 
เชิด คงห้อย  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

045 12 กิจกรรมเสริมทักษะปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร ์(ฟิสิกส์) ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

อดิศักดิ์ จิตภูษา 
ธัญวลัย รัศธนันกิจจ ์
สรรชัย สอนกชกร  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

046 13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติเตา   
ชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นุชลี ทิพย์มณฑา 
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร ์ 
พลชัย ขาวนวล  
ไพพรรณ มุ่งศิร ิ 
นงเยาว์ อินทสโร  
ธนินธรณ์ ขุนจันทร ์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

047 14 การให้บริการทางวิชาการด้านการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
ประมงชายฝั่ง ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ประมงชายฝั่ง บ้านปากคลอง ต าบลบ่อ
หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 วรรณกร พลพิชัย   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

048 15 การสื่อสารขยายผลการผลติข้าวอินทรีย์
ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง  

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์
สุขกมล รัตนสภุา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

049 16 การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอย่าง
สร้างสรรค์และสานสมัพันธ์ในองค์กร 

กัญญาภัทร แก้วประภาค 
นงค์ฤดี รัตนบุร ี 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

050 17 การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิ
ปัญญาเพื่อสร้างคณุค่า และมลูค่า ด้าน
การท่องเที่ยว ชุมชนชะแล้ จังหวัด
สงขลา 

ปิยาภรณ์ อรมตุ 
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

051 18 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมโดยการ
จัดท าฐานข้อมูลมรดกภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
กระเบื้องดินเผาเกาะยอบรเิวณลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง 

 ปวีณ์กร สรุบรรณ ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

052 19 บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้าง
ชุมชน 

 สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

053 20 หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถรุะเบิด  กษิดิศ มณีฉาย 
ภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐสกดิ ์
กมลศรี กอเจริญ 
ยศพล หาญพิชานันท์ 
อภิสิทธ์ิ กลิ่นจันทร ์
สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย 
นิธิพร วรรณโสภณ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

054 21 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากปาลม์สาคู รักษณาลี จิตรรักษ ์
กมลชนก นาส ี
ชฎาพร เกลี้ยงจันทร ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

055 22 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ต านาน
และความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นฤมล แก้วม ี
วรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล 
สุดารตัน์ ทองแก้ว 
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

056 23 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชวิศา ราชพิบูลย ์
มณทาทิพย์ ยอดไสว 
อรวดี เหมทานนท์ 
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

057 24 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการร้านค้า
สวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 
402 

กุลยา  จันทร์เดช 
ณัฐวุฒิ  วัฒนานิล 
รุ่งอรุณ รตันพันธ์ 
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

058 25 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เว็บไซตร์ะบบฐานข้อมลูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

ชญานิศ ย่องนุ่น 
ชัยมงคล นวลนุช 
พฤทธ์ิสร เกิดขุมทอง 
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

059 26 การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน สุภาวดี ผอมภักด ี
กมลทิพย์ ไพรรัตน ์
จิรัตติกานต์ สงกรด  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

060 27 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอ ุ ศาสดา องศารา  
กมลพร สมัฤทธ์ิ 
อรอุมา เมฆหีต 
นิธิพร วรรณโสภณ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

061 28 การพัฒนาน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง ศิริวรรณ ค ารอด 
วรรณวิศา คล้ายนมิิตร 
ไอลดา คงตุ้ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

062 29 การถ่ายทอดภมูิปัญญาการเลี้ยงแพะ
ตามวิถีมสุลิม 

วศิน นิยมเดชา 
รัชชานนท์ บุญฤทธิ ์
ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

063 30 การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชน : ล่องแก่งหนานมดแดง 

ปริชญา เทพมณ ี
รัตนธิดา สุขรักษา 
อัจจิมา ทองสง 
อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

นักศึกษา 

064 1 การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรือ่ง
เพื่อให้ทราบวิธีสอนร้องเพลงเรือตาม
แบบฝึก 

 ศุภชาติ เสถียรธนสาร   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล    
สุวรรณภมู ิ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

065 2 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื่องผลติหมูทุบเพื่อ
เกษตรกรวดัตูม ต.วัดตมู  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

อ านวยพศ ทองค า 
มานะ สภุาด ี
ชูชาติ เฉลิมถ้อย  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคล    
สุวรรณภมู ิ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

066 1 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 : เรียน เล่น เห็น รู้  

ปราโมทย์ เหลาลาภะ 
อโนทัย วิงสระน้อย 
วีรยุทธ สีหาน ู
วาสนา แผลติตะ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

067 2 แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การจดัการความรู้
เพื่อการบริหารหลักสูตรร่วม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน  

สุรินทร์ อ่อนน้อม 
ชดาษา  เนินพลกรัง 
จิราภา  พร้อมสันเทียะ 
นฤมล ตั้งสณุาวรรณ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

068 3 เครื่องมือส าหรับการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning 

เอกชัย แซ่จึง 
ธนินทร์ ระเบียบโพธิ ์
ณัฐชัย อนันตกาล 
สรวิศ ต.ศริิวัฒนา 
เอกลักษณ์ ฉิมจารย ์
ชลดา ฉิมจารย ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

069 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อ
รายงานสถิติการให้บริการ 

ชัยวัฒน์ แดงจันทึก 
รัญชน์ แถวโสภา 
ปวีณา นาด ี
ประกาย นาด ี
ปรีชา สมหวัง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

070 5 พฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

071 6 ระบบรับสมัครงานสหกจิศึกษาออนไลน ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

ประสาน เอื้อทาน 
ประวีณา เนื่องรินทร ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

072 7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ขาย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 
4.0 

 ชัดชัย รัตนะพันธ์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

073 8 เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าสั่ง  

 จุฑารัตน์ บุญค า   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

074 9 พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 

ไกรศรี ศรีทัพไทย  
พิเชษฐ เวชวิฐาน 
นพดล หงษ์สุวรรณ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

075 10 กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 

นพดล หงษ์สุวรรณ 
พิเชษฐ เวชวิฐาน 
ไกรศรี ศรีทัพไทย  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

076 11 อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย   
ราชมงคลสกลนคร 

นพดล หงษ์สุวรรณ 
พิเชษฐ เวชวิฐาน 
ไกรศรี ศรีทัพไทย  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

077 12 การจัดการเรยีนการสอนผ่าน Google 
Apps for Education และสื่อสังคม
ออนไลน ์ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 
4.0 

 อัตพล คุณเลิศ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

078 13 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุค
ดิจิทัล Thailand 4.0 : ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
องค์กร การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

เพชรไพรริน อุปปิง 
ทิพวรรณ ์ ศิริมาตร  
วิมลใย เทือกตาถา  
ฐานิตย์ เกษร  
วิมลสริิ มุสิกา  
โสภดิา สัมปัตติกร   
สาวิตรี บตุรศร ี  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

079 14 การจัดการแบบทดสอบออนไลนด์ว้ย
ระบบบรหิารจดัการเรียนรู้ เลริ์นสแควร ์   

วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

080 15 การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่
เป็นความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 

ชลาลัย เหง้าน้อย 
ศิริวิภา ค าโส 
จันทิศา แก้วทองมี 
ทรงศิลป์ ประทมุวงษ์ 
ดารณุี สุวรรณ 
นฤมล สัพโส  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

081 16 ระบบการจัดการเทียบโอน คณะ
เทคโนโลยีการจดัการ 

 รัตนา สุมขุนทด   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

082 17 การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารบัค า
ปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

ปนัดดา เพชรล้วน 
ศศิธร อินทร์นอก 
จิรายสุ วรรัตนโ์ภคา 
ชมภูนุช ฆ้องลา 
จันทร์เพ็ญ ประก าแหง 
อารยา รานอก 
กนกอร จี้พันดุง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

083 18 ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน นครราชสมีา 

 ทวีรัตน์ แดงงาม   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

084 19 แบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้

นิสา ร่มส้มซ่า 
เสกสรร มังคลานันท์ 
รสาภิรส สมวัชรจติ 
กุณฑิกา เวชกลาง 
นิดา อาบสุวรรณ ์
ณัฐวุฒิ มีศิลป ์
ฐิติพร อนันทวรรณ 
กุ้งนาง ตะมะรวย 
กนกอร จี้พันดุง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

085 20 การประชุมผ่านระบบออนไลน ์  จักรพงษ์ คงดี   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

086 21 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน โดยใช้ระบบการจดัการเรียน
การสอนออนไลน ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

087 22 ผลส าเร็จจากการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการบริการวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน 

 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

088 23 การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบ
แนวคิด CDIO 

 จิณณพตั โรจนวงศ ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

089 24 การพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : 
เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภัณฑริา สุขนา 
ระวิสดุา นาร ี 
วรรณม์ณี บญุฟ ู 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

090 25 ประตมิากรรมมวลเบา เสรมิสร้าง
ศักยภาพ SME  
ไทยแลนด์ 4.0 

 ศตคุณ เดชพันธ ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

091 26 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การตลาดประชารัฐต้นแบบยุค 
Thailand 4.0 “หมู่บ้าน
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” 

 โสภณ ผลประพฤต ิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

092 27 แนวทางการติดตามรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ลัดดาวลัย ์หมายถมกลาง 
สุพจน์ อภิรักษ์ธารา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

093 28 การบริหารจัดการห้องประชุมด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป คณะบริหารธรุกิจ 
มทร.อีสาน 

 สุพจน์ อภิรักษ์ธารา   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

094 29 การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สุมาลี เอกพล 
นัฎสวัญจ์ กติตลิาภานนท ์
เกศชฎา ธงประชา 
สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร ์
ศรัญญา คมขนทด  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

095 30 แนวปฎิบัติในการเขยีนบทความวจิัย
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

096 31 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแขง็
ชุมชน คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัย 

 ประทีป ตุ้มทอง   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

097 32 การปลูกจติส านึกและเสริมสร้างความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

สุเนตรา ทองจันทร์ 
สัญชัย หม้อทอง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

098 33 จากความเสี่ยงสู่ความสุข สุเนตรา ทองจันทร์ 
กรรณิการ์ ก าเนดิบุญ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

099 34 EA การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมสู ่
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 

เกียรตสิุดา สมนา 
วัชรพล นาคทอง 
รัชนีกร โยธาทูล 
ภาณุวัฒน ์กิตติกรวรานนท์ 
พลแสน  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

100 35 ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูลควาย ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ 
เทพนิมิตร เขจรจิตร  
วรุฒ ศรีกงพาน  
สุพัตรา ค าพลิา  
คุณากร เจริญศิลป ์ 
ปราโมทย์ เหลาลาภะ   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

นักศึกษา 

101 36 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บณัฑิต
นักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : 
ศูนย์การเรียนรูส้หกรณ์จ าลอง 

กัญญา บุญเกื้อ 
วีระยุทธ สมบรณู ์
พูลศักดิ์ แก้วตา 
กมลชนก ธรรมสาน 
พรพนิต ฤทธิธรรม 
จีระสิทธ์ิ กองอ่อนศรี 
ผ่องสุภา พวงพันธ ์
จักรี ฮาดดา 
ยุภาวดี แจนค าอินทร ์
ศันสนีย์ รูปงาม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

นักศึกษา 

102 37 การจัดท าโครงการตามหลักประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ศศิธร  เรืองไพศาล 
นันทวัฒน ์ เฮงสันเทียะ  
ชนานาถ  ผดุงศลิป ์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

นักศึกษา 

103 1 โครงการจดัการความรู ้(KM) : การ
ป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 

วีระพงษ ์ แดนด ี
สุคนธ์ธา พุ่มเมือง  

 สถาบันการพล
ศึกษา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

104 2 การพัฒนาการจดัการความรู้ในสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบรุี ปี
การศึกษา 2559 

 ปิติโชค จันทร์หนองไทร   สถาบันการพล
ศึกษา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

105 3 เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบ
ความส าเร็จ ภายใน 1 ปี 

ฐิตินันท์ พูลศิลป ์
เสาวภา กติิสาธร  

 สถาบันการพล
ศึกษา  

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

106 1 แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วย
โปรแกรมห้องสมดุอัตโนมตัิของศูนย์
รักษ์ศิลป ์

 ลัดดาวลัย์ อู่แสงทอง   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

107 2 การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม 

 จุฬาลักษณ์ สุทิน   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

108 3 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

 ภูริ วงศ์วิเชียร   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

109 4 การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน ์  สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

110 5 การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ  รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

111 6 กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของ
ผู้เชี่ยวชาญ คณุครรูัตตยิะ วิกสิตพงศ์ 

 สมบูรณ์ พนเสาวภาคย ์  สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

112 7 การเช่ือมโยงการวิจัยสู่การเรียนการ
สอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

 นุกิจ สุขสวัสดิ ์  สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

113 8 การบูรณาการการเรียนการสอนวชิา
ทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะ
ปฏิบัต ิ

 ศักดิ์ชาย บุญอินทร ์  สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

114 9 การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
รายวิชานาฏศลิป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัย 

 เกษร เอมโอด   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

115 10 การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกจิ
ชุมชน 

 กิตติชัย รัตนพันธ์   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

116 11 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
บทหนังประโมทัย 

ชูวิทย์ สุทธิปัญโญ 
โยธิน พลเขต  

 สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

117 12 กระบวนการให้อาจารยด์ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 สุระชัย สีบบุผา   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

118 13 เพลงพื้นบ้านจังหวัดสโุขทัย  เกษร เอมโอด   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

119 14 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการท า
ผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 สาริศา ประทีปช่วง   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

120 15 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

 ปรเมศวร์ พืชผักหวาน   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

121 16 วิธีการด าเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ธนพจน์ โพสมัคร   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

122 17 การคุ้มครองผลงานศลิปะและแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีไม่เป็นการ
ละเมิด 

 กรรณวรรษ อินสว่าง   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

นักศึกษา 

123 18 หลักการจดัภาพในวิชาองค์ประกอบ
ศิลป ์

 ลักษมณล์ดา เกตุกูล   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

นักศึกษา 

124 19 เทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พีรวิชญ์ ใจห้าว   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

นักศึกษา 

125 20 การสร้างสื่อมลัติมเีดียส าหรับการสอน
ดนตรี – นาฏศิลป ์ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ดนุพล มาเย็น   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

นักศึกษา 

126 1 การใช้ค าและส านวนที่ปรากฏใน
รายการภาษาไทยไมด่าร์กไซต์ 

ศาตพร เกตุแก้ว 
ชัชชาภรณ์ สุวัฒน์กุล 
ชัชชัย แคล้วอาวุธ 
อลิสา คุ่มเคี่ยม  

 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

นักศึกษา 

127 2 การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน ์ พิมพ์ชนก ผลทวี 
กันตภณ รักค าม ี
อลิสา คุ่มเคี่ยม 
มาโนช ดินลานสกูล  

 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

นักศึกษา 

128 3 การสร้างค าสเเลงที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศน์ เทย เที่ยว ไทย 

อมีนา ชิณวงศ์ 
พิลาสลักษณ์ เพ็ชรพันธ ์
ภัททิยา เจษฎารมณ์ศร ี
อังคาร ถาวโรฤทธิ์ 
อลิสา คุ่มเคี้ยม  

 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

นักศึกษา 
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รหัส ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัด ประเภทบทความ 

129 4 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปรศินาค า
ทายสมัยใหม ่

สุพรชัย สุวรรณชาตร ี  
ปิยธิดา บุญเจริญ   
ปัทมา ขุนเจริญ 
พัชลินจ์ จีนนุ่น  

 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

นักศึกษา 

130 1 โครงการวันประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

 รุ่งรัตน ์ดวงสร้อยทอง  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่

131 21 เทคนิคการสอนนาฏศลิป์ส าหรับผูพ้ิการ  สุชานันท์ ฉบับแบบ  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์

นักศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เรื่อง รายช่ือผลงานแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ที่ได้รับรางวัล 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 

 

รางวัล รหัส ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ภาคบรรยาย กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
บทความดีเด่น เหรียญทอง 

เงินรางวัล 5,000 บาท    
พร้อมถ้วยประทานและ 

เกียรติบตัร 

048 การสื่อสารขยายผลการผลติข้าว
อินทรีย์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง  

 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์
 สุขกมล รตันสภุา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

บทความดีเด่น เหรียญเงิน 
เงินรางวัล 4,000 บาท    

พร้อมโลร่างวัลและเกยีรติบตัร 

026 การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต 
มทร.ล้านนา เพื่อการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จิรวัฒน์ แก้วรากมุข 
 วีรภัทร กันแก้ว  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

บทความดีเด่น เหรียญทองแดง 
เงินรางวัล 3,000 บาท    

พร้อมโลร่างวัลและเกยีรติบตัร 

067 แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การจดัการ
ความรู้เพื่อการบริหารหลักสูตร
ร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

 สุรินทร์ อ่อนน้อม 
 ชดาษา  เนินพลกรัง 
 จิราภา  พร้อมสันเทียะ 
 นฤมล ตั้งสณุาวรรณ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

บทความดีเด่น ชมเชย 
เงินรางวัลละ 2,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตร 

010 ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิลูกเจ้าฟ้า
จักรพงษภูวนารถ  

 อรวรรณ มูสิกะ 
 วรัญญา เดชพงษ์  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

028 การจัดการองค์ความรู้ในรปูแบบ
การเรยีนการสอนวิชาโครงงาน
ของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร ์จังหวัดล าพูน 

 วิสูตร อาสนวิจติร 
 พีรยา สมศักดิ ์
 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต   
 จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
 เสาวภาคย ์ เรือนใจ  
 จุฑารัตน์ ศริิจันทร์ชื่น   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา  

113 การบูรณาการการเรียนการสอน
วิชาทฤษฎีสามัญและศลิปะกับ
วิชาศิลปะปฏิบตั ิ

 ศักดิ์ชาย บุญอินทร ์  สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 
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รางวัล รหัส ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ภาคบรรยาย กลุ่มนักศึกษา 
บทความดีเด่น เหรียญทอง 

เงินรางวัล 3,000 บาท    
พร้อมถ้วยประทานและ    

เกียรติบตัร 

101 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่
บัณฑิตนักปฏิบัติยคุดิจิทลั 
Thailand 4.0 :  
ศูนย์การเรียนรูส้หกรณ์จ าลอง 

 กัญญา บุญเกื้อ 
 วีระยุทธ สมบรูณ ์
 พูลศักดิ์ แก้วตา 
 กมลชนก ธรรมสาน 
 พรพนิต ฤทธิธรรม 
 จีระสิทธ์ิ กองอ่อนศร ี
 ผ่องสุภา พวงพันธ์ 
 จักรี ฮาดดา 
 ยุภาวดี แจนค าอินทร ์
 ศันสนีย์ รูปงาม  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

บทความดีเด่น เหรียญเงิน 
เงินรางวัล 2,500 บาท    
พร้อมโลร่างวัลและ           

เกียรติบตัร 

124 เทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ 

พีรวิชญ์ ใจห้าว     และ
คณะ  

 สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

บทความดีเด่น เหรียญทองแดง 
เงินรางวัล 2,000 บาท    
พร้อมโลร่างวัลและ         

เกียรติบตัร 

062 การถ่ายทอดภมูิปัญญาการเลี้ยง
แพะตามวิถีมสุลมิ 

 วศิน นิยมเดชา 
 รัชชานนท์ บุญฤทธิ์ 
 ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

บทความดีเด่น ชมเชย 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

063 การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่ง
หนานมดแดง 

 ปริชญา เทพมณ ี
 รัตนธิดา สุขรักษา 
 อัจจิมา ทองสง 
 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  
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รางวัล รหัส ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ภาคโปสเตอร์ กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 3,000 บาท    
พร้อมเกียรติบัตร 

048 การสื่อสารขยายผลการผลติข้าว
อินทรีย์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง  

 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์
 สุขกมล รตันสภุา  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เงินรางวัล 2,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

003 การถอดบทเรยีนการจดัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง 
เรื่องอาหารและโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 ณัฐนาฏ เร้าเสถียร 
 ชุติมา ทองวชิระ  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

118 เพลงพื้นบ้านจังหวัดสโุขทัย  เกษร เอมโอด   สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป ์ 

ภาคโปสเตอร์ กลุ่มนักศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 2,000 บาท    
พร้อมเกียรติบัตร 

063 การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่ง
หนานมดแดง 

 ปริชญา เทพมณ ี
 รัตนธิดา สุขรักษา 
 อัจจิมา ทองสง 
 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย ์ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เงินรางวัล 1,500 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

100 ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูล
ควาย 

 ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ 
 เทพนิมิตร เขจรจิตร  
 วรุฒ ศรีกงพาน  
 สุพัตรา ค าพลิา  
 คุณากร เจริญศลิป ์ 
 ปราโมทย์ เหลาลาภะ   

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เงินรางวัล 1,000 บาท    

พร้อมเกียรติบัตร 

062 การถ่ายทอดภมูิปัญญาการเลี้ยง
แพะตามวิถีมสุลมิ 

 วศิน นิยมเดชา 
 รัชชานนท์ บุญฤทธิ์ 
 ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย  
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