
 

 

ผลการพิจารณาและตัดสินผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ 

“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University” 
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(อาคาร 59 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (น าเสนอผลงานตามก าหนดการโครงการฯ) 
 

รหัสผลงาน 
RUTSKM18- 

ผลงาน ผู้ส่ง / หน่วยงาน 
 

ประเภทอาจารย์ : 
1. 0102 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวชิาชีวิตกับเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรูบ้นพ้ืนฐานแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

ผศ.กิติศักดิ ์ ชุมทอง 
นายเอกราช  มลิวรรณ ์ 
นางสาววิลาสินี  สุขกา 

คณะศลิปศาสตร ์

2. 0103 การจัดการเรยีนรูผ้่านชุมชนโดยใช้เครื่องมือการจดัการ
ความรู ้

นางสาววิลาสินี  สุขกา 
ผศ.ดร.มนสัสวาส  กุลวงศ ์

คณะศลิปศาสตร ์

3. 0104 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาจาก
ชุมชน 

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน : 
4. 0201 การประยุกต์ใช้ Application : Google Drive  

เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานประกันคุณภาพการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์และ      
การประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

นายชนาธิป  ลีนิน 
นางสาวจุฑาทิพย ์ แซ่ลิ่ม 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
และการประกันคณุภาพ 

5. 0202 การประยุกต์ใช้แนวคิดของ Management cockpit  
ในการบริหารงานด้วย Google Sheet ส าหรับระบบ
ติดตามเอกสาร และตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6. 0205 การสืบสานภมูิปัญญาไทยโดยบรูณาการศาสตร์
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด 
ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

นายเอกศักดิ์  สงสังข ์
นายอนุกูล  นันทพุทธ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการพิจารณาและตัดสินผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ 

“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University” 
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(อาคาร 59 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์โปสเตอร์ 
 

รหัสผลงาน 
RUTSKM18- 

ผลงาน ผู้ส่ง / หน่วยงาน 
 

ประเภทอาจารย์ : 
1. 0101 ดิจิทัลพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนส าหรบั

ผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 
นางสาวธิดาภัทร  อนุชาญ คณะบริหารธรุกิจ 

2. 0102 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวชิาชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรูบ้นพ้ืนฐานแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

ผศ.กิติศักดิ ์ ชุมทอง 
นายเอกราช  มลิวรรณ ์ 
นางสาววิลาสินี  สุขกา 

คณะศลิปศาสตร ์

3. 0103 การจัดการเรยีนรูผ้่านชุมชนโดยใช้เครื่องมือการจดัการ
ความรู ้

นางสาววิลาสินี  สุขกา 
ผศ.ดร.มนสัสวาส  กุลวงศ ์

คณะศลิปศาสตร ์

4. 0104 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาจาก
ชุมชน 

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน : 
5. 0201 การประยุกต์ใช้ Application : Google Drive  

เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานประกันคณุภาพการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์แล
การประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

นายชนาธิป  ลีนิน 
นางสาวจุฑาทิพย ์ แซ่ลิ่ม 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
และการประกันคณุภาพ 

6. 0202 การประยุกต์ใช้แนวคิดของ Management cockpit  
ในการบริหารงานด้วย Google Sheet ส าหรับระบบ
ติดตามเอกสาร และตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7. 0203 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ประกันคณุภาพ โดยใช้ระบบ SMART QUALITY 
ASSURANCE (SQA) 

นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี
นางสาวสิริอร  ตระกลูเมฆ ี
นายอนุกูล  นันทพุทธ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

8. 0204 การพัฒนาระบบติดตามเอกสารออนไลน์ โดยใช้ระบบ 
Office Command Management (OCM) 

นายสุขรัฐจติ  มงคลศริิเจรญิ 
นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศร ี
นายอนุกูล  นันทพุทธ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

9. 0205 การสืบสานภมูิปัญญาไทยโดยบรูณาการศาสตร์
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด 
ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

นายเอกศักดิ์  สงสังข ์
นายอนุกูล  นันทพุทธ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

 


