บทสรุปโครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice)
และนําไปสูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)”
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๑) ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ๒) ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายนอกเพื่ อใชเป นกลไกการรักษาคุณ ภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิจั ย และนวัตกรรม ไดกําหนดใหส ถาบั น อุดมศึกษามีการสรางและพั ฒ นาสังคม
ฐานความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคน
ในองค ก รสามารถเข า ถึ งความรู แ ละพั ฒ นาตนเองให เป น ผู รู รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูง
การจัดการความรูในหนวยงาน/องคกร มีเปาหมายหลักคือ เพื่อใหบุคลากรหรือคนในองคกร มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถชวยใหองคกรนั้น ๆ บรรลุเปาหมายและเพิ่ม
ผลผลิ ต ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณ ดั ง นั้ น การแสวงหา Best Practice สามารถนํ า ความรู ที่ ได ไปใช
เมื่อความรูนั้นไดถูกใชก็ยิ่งทําใหเพิ่มคุณคา เพราะกอใหเกิดการเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ คนอื่น และ
เกิดการตอยอด/ประยุกตใชความรูนั้นใหแตกแขวงนําไปสูความรูขององคกร ที่เรียกวา องคกรแหงการเรียนรู
ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง โดยกําหนดใหหนวยงานมีการจัดทํา
ระบบกลไกในการพัฒนางานและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความเชื่อมโยงระบบและกลไก
การทํางานของบุคลากรระหวางหนวยงาน รวมถึงไดรับการ Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทํางาน
และพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อใหเกิดความรู ความสามารถที่เทาทันกับอนาคต จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไดนําไปสูขอสรุปในการพัฒนาที่สงผลตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการสรางองคความรู
เกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอื่น เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สอดคลองกับหลักการจัดการความรู
(Knowledge Management : KM) โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหแตละกระบวนงานสําเร็จลุลวง
ตามแผนที่กําหนดไว
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิตถ ไดตระหนั กถึงความจําเปน ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด
การศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาอยางกาวกระโดด จึงได จัด กิจกรรมการความรู
เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ดานการประกันคุ ณภาพการศึกษาจากผูมีป ระสบการณ ทั้งในระดั บคณะ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
รวมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปงบประมาณ 2565 ขึ้นในระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
2565 โดยไดจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานการจัดการความรูและรวมกันแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการ
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ปฏิบัติจริง ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งสรุปผลการดําเนินการในแตละประเภทกิจกรรมการจัดการความรู
ไดดังนี้
1. ประเภทการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน
1.1 เรื่อง “ทําสหกิจอยางไร...ใหสําเร็จ”
รายชื่อคณะทํางาน
1. อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์
2. อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน
3. อาจารย ดร.สุภัญชลี อนไชยะ
4. อาจารย ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์
5. ผูชว ยศาสตราจารยธิดารัตน เหมือนเดชา
บทสรุปโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ไดดําเนินการสหกิจศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2558 โดยมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบในการ
สรางการรับรู ใหความรู พัฒ นาทักษา เตรียมความพรอมแกนักศึกษาแตละชั้นป และการคัดเลือกนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4 โดยจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารยนิเทศ
งานดูแลนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน นําเสนอโครงงาน จนกระทั่งประกวดโครงงาน สงผลใหหลักสูตรมีผลการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2561 – 2564 โดยนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาคิดเปนรอยละ 44.61, 64.00, 90.90 และ 100 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีโครงงานสหกิจศึกษา
ที่ผานการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย และเขารวมนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายภาคเหนือ
ตอนลางตอเนื่องทุกปการศึกษา จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหนักศึกษามีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
จากความร ว มมื อ ของสถานประกอบการที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน นอกจากนี้
สถานประกอบการหลายแหงยังเปนแหลงศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางประสบการณดานการจัดการการบริการ
แกนักศึกษาและอาจารยในหลักสูตร สงผลใหหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
1.2 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผูสําเร็จการศึ กษาในระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สู ง
(ปวส.) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
รายชื่อคณะทํางาน
อาจารยวาทิต วงษดอกไม
บทสรุปโครงการ
การเที ย บโอนรายวิ ช าของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
กั บ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหการ ได ดํ าเนิ น การขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ
ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการที่เปน
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเพื่อใหการเทียบโอนรายวิชาเปนไปดวย
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ความเรียบรอยและสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ
เทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวยการเทียบโอนรายวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
โดยการรวบรวมข อ มู ล ในระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใหม ในป ก ารศึ ก ษานั้ น มาวิ เคราะห
เปรี ย บเที ย บรายวิ ช าเที ย บโอน เพื่ อ ปรั บ ปรุงแก ไขประกาศเที ย บโอนให ร องรั บ การเที ย บโอนได ม ากขึ้ น
การกําหนดรายวิชาที่นําอบรมเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลและออกวุฒิบัตรใหนักศึกษานําไปเทียบโอนไดซึ่งตอง
ดําเนินการกอนเปดภาคเรียน และการเทียบโอนจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรก โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาเปนผูชี้แจงและใหคําปรึกษานักศึกษาใหมในการเทียบโอน
1 .3 เ รื่ อ ง Innovative arts design Teaching by Humanities and Social Science
Model
รายชื่อคณะทํางาน
อาจารยปยะนุช ไสยกิจ
บทสรุปโครงการ
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในปจจุบันยังคงมี
ความรุนแรงอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ตลอดจนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความ
ห ว งใยต อ ความปลอดภั ย ในสุ ข ภาพของทั้ ง นั ก ศึ ก ษา ผู ป กครอง ตลอดจนอาจารย แ ละบุ ค ลากร
ของมหาวิ ทยาลั ย อาจารย จึ งจํ า เป น ต องปรับ การทํางานและการเรีย นการสอนเป น รูป แบบออนไลน ด ว ย
เทคโนโลยี น วั ต กรรมใหม ๆ ด ว ยวิ ธี On Site โดยมี ม าตรการรองรั บ เว น ระยะห า งทางสั ง คม (Social
Distancing) และ On Demand เป น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบทางเดี ย วมี อ าจารย ส อนจากต น ทาง
สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งอินเตอรเน็ตบานและมือถือ ซึ่งผูเรียนสามารถรับชมซ้ําและยอนหลัง
ได โดย Online แบบ Hybrid มีขอจํากัดเรื่องการสื่อสารระหวางนักศึกษา และอาจารย ทําใหเกิดความเบื่อ
หนายในการเรียน ทําใหการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธในชั้นเรียนนอยลง ไมมีสมาธิ ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ในการเรี ย นการสอน มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเป น รู ป แบบออนไลน ด ว ยเทคโนโลยี น วั ต กรรมใหม ๆ
โดยอาจารยผูสอนสามารถสอบถามปญหา โดยใหนักศึกษากลุมตัวอยางไดสะทอนปญหาใหอาจารยผูสอน
ทราบจากนั้นวางแผนดําเนินงานออกแบบพัฒนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยปญหาที่เกิดจากการเรียนการ
สอน arts design เกิดความเบื่อหนายในการเรียน ทําใหการสื่อสารเชิงปฏิ สัมพัน ธในชั้น เรียนนอยลง ไม มี
สมาธิ ขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยอาจารยผูสอนเนนการใชสื่อในรูปแบบทฤษฎี ทําใหสื่อการสอนมีการเรียน
แบบเดิ ม ๆ ทํา ให ผู เรีย นไม ช อบบรรยากาศในชั้น เรียน นักศึกษาอยากใหมีบ รรยากาศที่น าสนใจ และเกิด
กิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้น เรียนผานโปรแกรมออนไลนที่หลากหลาย รวมถึงใชระบบ
ออนไลนเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชวยในการจัดการสอนแบบออนไลน ซึ่งจะชวยในการประหยัดทรัพยากร
กระดาษ ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยอาจารยผูสอนกระตุนการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมการเทคโนโลยี เชิงปฏิสัมพันธเขามาชวยในการ
เรีย นการสอน โดยใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอรเขามาชว ยในการสรางสื่อการสอน เช น การทํ าแบบทดสอบ
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กอนเรียนและหลังเรียนผานโปรแกรม kahoot, การสรางสื่อวาดภาพแบบตามคําถามในชั้นเรียนดวยโปรแกรม
Garyic phone การเลือกการตอบคําถามหรือสุมหัวขอการทํางานดวยโปรแกรม Random การ Live stream
ผ านระบบโปรแกรม zoom การแชร สื่ อ วิ ดี โ อผ า น youtube การพิ ม พ คํ าตอบในช อ งแชท การเป ด ไมค
การตอบคําถาม การสรางแรงกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู โดยการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเกิด
การเรีย นรูในเชิ งบวก โดยอาจารยให คะแนนเมื่อนักศึกษาตอบคํ าถามได เป น การให กําลังใจเมื่อนั กศึกษา
กลาแสดงออก การเปดเพลงคลอ ชวงกอนเขาเรียน ทักทายนักศึกษากอนเขาเรียน โดยใหเช็คชื่อถามตอบกัน
ใช เทคโนโลยี ภ าพ Green Screen CG ช ว ยสร างบรรยากาศพื้ น หลั งของอาจารย ในช ว งเวลาสอน อี ก ทั้ ง
นักศึกษายังมีสวนรวมในการเรียน เชน รวมกับตอบคําถาม โดยใหเสนอแนวคิด ระดมความคิดกันในชั้นเรียน
กลาวชื่นชมและใหกําลังใจเพื่อนในชั้นเรียน นับวาเปนโครงการที่ตอบสนองตอสถานการณที่ไมปกติ และยัง
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด -19) ไดเปนอยางดี ภายใตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Innovative arts design Teaching by
Humanities and Social Science Model
2. ประเภทการจัดการความรู ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค
2.1 เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางดานนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อให
ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
รายชื่อคณะทํางาน
1. ผูชว ยศาสตราจารยศิวัตม กมลคุณานนท
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พลิศภัสร คําฟู
บทสรุปโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําการจัดการความรูมาใชในการเขียนโครงการวิจัยประเภทนวัตกรรม
และการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยที่เปนความตองการของประเทศในการพัฒ นา
ขีด ความสามารถในการแข งขัน ทางดานวัฒ นธรรม ซึ่งปจจุบัน มีแหลงทุน ที่ใหการสนับ สนุน ในการเป ดรับ
ขอเสนอหลายแหลง นอกจากนั้นการทําวิจัยในลักษณะนี้ มักจะใหคาตอบแทนนักวิจัยเปนรายเดือนอีกดวย
บางแหลงทุนใหเงินคาตอบแทนนักวิจัยถึง 40,000-50,000 บาทตอเดือน ทําใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้น
ในการขอทุนสนับสนุนที่ตองแขงขันกันทั้งประเทศรวมกัน ทั้งกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล
และกลุ ม ทปอ. เดิ ม ยิ่ งทํ าให นั ก วิ จั ย ในกลุ มมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ต อ งขยั บ ขี ด ความสามารถในการเขี ย น
โครงการวิจัยทางดานนวัตกรรมใหมีความโดดเดนเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนดังกลาวจากแหลงทุน
รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนจากแหลงทุนในลักษณะโครงการวิจัยดานนวัตกรรม
ตองมีความรู ความเขาใจ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนโครงการ นอกจากนั้นผูวิจัยยังตองลงพื้นที่เก็บ
ขอมู ล เพื่ อให มี database ที่ เพี ย งพอตอการเขียนโครงการ นอกจากนั้น ยังตองทําการวิเคราะหร ะดับ ของ
Technology Readiness Level (TRL) เพื่อสรางความไดเปรียบในการไดรับทุนสนับสนุน
โดยประโยชนของการไดรับทุนสนับสนุนในลักษณะดังกลาว จะสงผลดีทั้งตอนักวิจัย ตอหนวยงาน
ที่สังกัด และตอมหาวิทยาลัย โดยในแตละสวนจะไดรับเงินชดเชยหรือเงินสิทธิประโยชนตอหนวยงานตนสังกัด
โดยแหลงทุนจะมอบเงินดังกลาวในรอยละ 10-20 ใหแกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหหนวยงานตนสังกัดมีรายได
เพื่อใชในการบริหารงานของหนวยงานตอไป
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เมื่อนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนและไดดําเนินการวิจัยเสร็จแลว ก็ยังสามารถนําองคความรูที่ไดไปขอทุน
วิ จั ย ประเภทการถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ชุ ม ชน ผู ป ระกอบการหรื อ เกษตรกร ให มี เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการดําเนิน งานของตนเองเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพของงาน และยกระดั บความสามารถในการ
แข งขั น ของกลุ ม สรางรายได ที่มากขึ้ น และสรางความเปน อยูที่ดีใหเกิดขึ้น ในทองถิ่น ตรงตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีภารกิจในการพัฒนาทองถิ่น
ผูวิจัยมีป ระสบการณ ในการเขียนโครงการวิจัยในลักษณะดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ. 2560 และได
เข ารับ การอบรม ได รับ คํ าแนะนํ า และเข ารวมแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ในหลายเวที ทําใหผูวิจัย ไดรับ ทุ น
สนั บสนุน ในงานลักษณะดังกลาวในป พ.ศ.2560 - 2565 และในป 2566 ซึ่ งกําลังอยูในการพิ จารณา
สนับสนุนทุนรอบสุดทาย โดยทั้งหมดของโครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดตกผลึกองคความรูซึ่งเปนเทคนิคในการเขียน
ขอทุนสนับสนุนในลักษณะดังกลาว นอกจากนั้นยังไดถูกรับเชิญไปบรรยายในการเขียนโครงการวิจัยในลักษณะ
นี้หลายมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย รวม 7 มหาวิทยาลัย
2.2 เรื่อง คุณธรรม : ปจจัยตอองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รายชื่อคณะทํางาน
นางจินดา ชัยปน
บทสรุปโครงการ
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ องค ก รแห ง ความสุ ข (Happy Workplace) กรณี ศึ ก ษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอองคกร
แหงความสุ ขของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่ อหาแนวทางในการพัฒ นาองคกรแห งความสุ ขของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดําเนินการในรูปแบบวิจัยตามขอบเขตการวิจัยและ
กรอบแนวคิดที่กําหนดไวคือ ปจจัยที่มีผลตอองคกรแหงความสุข 3 ดานประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานความสัมพันธของบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกับปจจัยที่สงผลตอ
ความสุขของคนในองคกรตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ (Happy Workplace) จํานวน 8 ดาน ไดแก สุขภาพดี
น้ํ าใจงาม ผ อนคลาย หาความรู คุ ณ ธรรม ใชเงิน เป น ครอบครั วดี และสังคมดี (ชาญวิทย วสัน ตธ นารัตน
,2554; อางถึงในวรรณภา ลือกิตินันท,2557) กลุมตัวอยางการวิจัยมี 2 กลุมคือ กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา จํานวน 58 คน และกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในปการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 230 คน
รวมทั้งสิ้น 288 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง การรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
5 ระดับ และขอเสนอแนะ
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2.3 เรื่อง เหล็กน้ําพี้กับการพัฒนาองคความรูการวิจัย
รายชื่อคณะทํางาน
ผูชวยศาสตราจารยอดุลย พุกอินทร
บทสรุปโครงการ
การวิ จั ย ได นํ า เหล็ ก น้ํ า พี้ ที่ ผ า นการถลุ ง และหลอมด ว ยเตาเหนี่ ย วไฟฟ า (Induction Cooker)
เพื่อเพิ่มธาตุผสมขณะหลอมละลาย ไดแทงเหล็กที่ผานการเพิ่มคุณสมบัติ น้ํามาขึ้นรูปดวยกรรมวิธีการกลึง
การเจียระไนคมตัด การขึ้นรูปดวยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ Computer Numerical Control : CNC การเพิ่ม
คุณสมบัติทางโลหะวิทยา การเคลือบผิวแข็งดวยโคดติ้งไทเทเนียม (Coating TiAIN) และวิเคราะหปริมาณธาตุ
ผสมไดเครื่องมือตัดดอกสวานเหล็กน้ําพี้น้ํามาออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 22 เพื่อหาความเร็ว
รอบและความเร็วตัดที่เหมาะสมกับการเจาะเหล็ก SCM440 ขนาดความหนา 15 มิลลิเมตร การวิจัย พบวา
ความเร็วรอบที่เหมาะสมเทากับ 400 รอบตอนาที และความเร็วตัดเทากับ 36 เมตรตอนาที การวิจัยจึงนํา
ผลมาออกแบบการทดสอบการเจาะกับ เหล็กอุ ตสาหกรรมทั่วไปจํานวน 3 ตัวอยาง แบบสุมตัด คือ เหล็ ก
SS41 เหล็ก S45C และเหล็ก SCM440 และการทดลองการเจาะใชวิธีแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely
Randomized Design : CRD ) แบบสุม พบวา HO = 12.84 อยูในบริเวณปฏิเสธ จึงบอกไดวาการเจาะเหล็ก
ทั้ ง 3 ชนิ ด มี ค วามแตกต า งกั น อย า งน อ ย 2 ชนิ ด เหล็ ก ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ α=0.05 และการ
เปรี ย บเที ย บวิ ธี ดั น แคน (Duncan's multiple range range test : DMRT) พบว า เหล็ ก คู ที่ 3 คื อ เหล็ ก
S45c Y2 กับเหล็ก SS41 Y1 = มีความแตกตาง และออกแบบ การหาคารอยละ% Yield การเจาะดอกสวาน
เหล็กน้ําพี้ ไดคาเทากับ 66.67 เปนเศษแบบมวนตัวมาก ไมเกิดสีจากการไหมจากการเจาะ และการเจาะดอก
สวานอุตสาหกรรมทั่วไปไดคารอยละ %Yield เทากับ 15.34 เปนเศษแบบมวนตัวนอย มีสีการไหมที่เกิดจาก
ความรอนในการเจาะ การวิจัยจึงเปนไปตามวัตถุประสงค
3. ประเภทการจัดการความรู ดานการบริการวิชาการแกสังคม
3.1 เรื่อง กลไกการดําเนินพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ U2T ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายชื่อคณะทํางาน
1. อาจารย ดร.สุดารัตน รอดบุญสง
2. อาจารย ดร.สุริยา คํากุนะ
3. อาจารย ดร.สุทธิพงศ ศรีจุมพล
4. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
5. อาจารยทิพาพร โพธิ์ศรี
บทสรุปโครงการ
กลไกการดําเนินพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สูการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดานการบริการสูสังคมนั้น คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรไดขอนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบลในรูปแบบการใชกลไก
ขับเคลื่อนจากตําบลเขมแข็ง (Best Practice) ของโครงการ U2T จํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลคอรุม อําเภอ
พิชัย ภายใตชื่อโครงการยอย “การเสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพสูการยกระดับวิถีชุมชน พื้นที่
ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” เนื่องจากเปนตําบลหลัก โดยตําบลดังกลาวมีกิจกรรมและกลไกการ
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ดําเนินงานที่มีเปาหมายเพิ่มเติมจากวัตถุประสงคโครงการอีกนั่นคือการมุงเนนสรางกระบวนการเรียนรู บูรณา
การทํางานพันธกิจของคณะและการขับเคลื่อนการทํางานโครงการ U2T ตําบลอื่น ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในแบบการทํากิจกรรมคูขนาน รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ ประกอบดวยการจางงานตาม
ภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการรายตําบล (ระดับ System
Integrator) กิจกรรมประชาสัมพัน ธ สรางการรับ รู ออกแบบการทํางานรวม รวมถึงประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรูสรางความเขาใจกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ กิจกรรมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา แหลงเรียนรู
และสถานการณการปญหาในพื้นที่เพื่อวิเคราะหชุดตนทุนศักยภาพและสถานการณปญหาในปจจุบันในพื้นที่
(ดานสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการชุมชนอยางมีสวนรวม ดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว
และดานเศรษฐกิจ) เพื่อตอยอดสูการนําเขาระบบฐานขอมูลเดิม กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน การสรางสั มมาชีพของประชาชน และผูประกอบการผลิตภัณฑ ชุมชน (OTOP) กิจกรรมการพั ฒ นา
รูปแบบสิน คาและบริการใหมีเอกลักษณ เฉพาะของชุมชน เพื่อสรางความแตกตาง เพิ่มมูลคา เพิ่ มชองทาง
การตลาด งบประมาณกิ จ กรรมการพั ฒ นา creative economy สูก ารยกระดั บ การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
กิจกรรมการการเสริมสรางทักษะชีวิตและสรางระบบคิดตอสิ่งแวดลอมในชุมชน และกิจกรรมเวทีสรุปผลการ
ดําเนิ นงานและสงมอบผลลัพธการทํ างานต อคณะผูบ ริหารประจําตําบล และหลังการดําเนิ น โครงการได มี
เครือขายความรวมมือมาสานงานตอทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ
ได ส ร า งกลไกของกิ จ กรรมที่ บู ร ณาการงานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ แ ละบริ ก ารวิ ช าการของคณะมนุ ษ ยศาสตร
และสังคมศาสตรเพื่อการสรางกระบวนการเรียนรู บูรราการทํางาน โดบใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเปนเครื่องมือในการทํางาน เปนพื้นฐานโดยใชกระบวนการของการสรางความรู
เปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องเชื่อมประสานสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนา
ใหมาเรียนรูในการแกไขปญหารวมกันแบบบูรณาการทั้งในพื้นที่เดียวกันตางงบประมาณโครงการ หรือตาง
พื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะฯ โดยอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ของรัฐ ผูนําทองถิ่น และประชาชน ทุกคน
ตางไดรวมวางแผนการดําเนินงานทุกขั้นตอน รวมกันแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนเพื่อทําใหงานตาง ๆ เหลานั้น
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามภารกิจของคณะที่ตั้งไว
3.2 เรื่อง สถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพื่อจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรัง
แบบพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
รายชื่อคณะทํางาน
1. อาจารย ดร.ธนากร ธนวัฒน
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณิชารีย ใจคําวัง
บทสรุปโครงการ
โครงการสถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพื่อจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรังแบบ
พึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ
ศึกษาสถานการณความปวดเรื้อรังในผูสูงอายุ วิเคราะหสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา เพื่อนําขอมูลไป
พั ฒ นาเป น ชุ ด โปรแกรมการจัดการแก ไขอาการปวดเรื้อรังอยางมีสวนรวมของชุมชน การดําเนิน การแบ ง
ออกเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 การสํารวจสภาพปญหา การแกไขปญหาของชุมชนที่อยูเดิม
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ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดโปรแกรมการจัดการอาการปวดเรื้อรังดวยตนเองและการพัฒนาทีมจิตอาสา
ลดปวดโดยผูดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม ผายกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง และกิจกรรมสรุปทบทวนบทเรียนที่ได
จากการจัดโครงการอีก 1 ครั้ง
ระยะที่ 3 การประเมินผลการดําเนินการแกไขปญหาอาการปวดเรื้อรังในผูสูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาในอนาคต
โครงการสถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพื่อจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรังแบบ
พึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีกลุมเปาหมายหลักคือ
ผูสูงอายุ 40 คน และผูดูแลผูสูงอายุ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมีอาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 3 จํานวน 36 คน เปนผูดําเนินโครงการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล สถานการณเบื้องตน จากการทบทวนเอกสารรายงานผลการดําเนินงานจาก
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เช น โรงพยาบาลส งเสริ ม สุ ข ภาพ/ชมรมผู สู งอายุ และขออนุ มั ติ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
หนวยงานตนสังกัด
2. ประชุมและแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวชองในระดับภายในและภายนอก
3. การวางแผนงานลงพื้ น ที่ เพื่ อเก็บ ข อมู ล เชิ งปริม าณ เพื่ อนํ าขอ มู ล มาวิเคราะห สํ าหรับ การวาง
แผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพบริบาของพื้นที่เปาหมาย
4. ประสานงานกั บ ผู นํ า ชุ ม ชนและแกนนํ า ในชุ ม ชน นั ด หมายวั น เวลา สถานที่ และนั ด ประชุ ม
กลุมเปาหมาย ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
5. วิเคราะหผล จัดเวทีคืนขอมูลแกชุมชน และวางแผนดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญญารวมกับชุมชน
โดยใชวิธีจัดลําดับปญหาและรวมฟงแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบกิจกรรมรวมกันเพื่อแกไขปญหาจาก
กลุมเปาหมายและผูนําชุมชน
6. ดําเนิน การจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาอาการปวดเรื้องรัง ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู
เกี่ยวกับความเจ็บปวดเรื้อรังที่พบบอยในผูสูงอายุ การใชยาและอันตรายจากยาแกปวด กิจกรรมการเรียนรู
และฝกทักษะการดูแลและปองกันตนเองจากอาการปวดเรื้อรัง กิจกรรมการใหความรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชยาสมุนไพรไทยเพื่อจัดการอาการปวดเรื้อรังในผูสูงอายุ กิจกรรมการใหความรูและการฝกปฏิบัติ การ
ยืดเหยียด การกดจุด การนวดตนเอง และการคลายเสนเพื่อลดปวด
7. ลงพื้น ที่ เพื่อประเมิ นผลการพั ฒ นาศักยภาพผูสู งอายุ และผู ดูแลผูสูงอายุในการจัดการและดูแล
ตนเองเกี่ยวกับอาการปวดเรื้อรัง
8. ถอดบทเรียนที่ไดจากการลงพื้นที่ จัดเวทีคืนขอมูล เพื่อสะทอนผลลัพธและความสําเร็จจากการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวมของชุมชน
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3.3 เรื่อง การประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักของอาคารเกาภายหลังการปรับปรุงอาคาร
โดยการเพิ่มน้ําหนักแทงคน้ําและลิฟท
รายชื่อคณะทํางาน
1. ผูชว ยศาสตราจารยเจนศักดิ์ คชนิล
2. อาจารยปญจพล ไทยปยะ
3. ผูชว ยศาสตราจารยธนภูมิ เฟองเพียร
4. นายปกรณ เกตุอินทร
บทสรุปโครงการ
โครงการจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค 1. เพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักของอาคารเกา
(ในที่นี้คืออาคารสาธารณะซึ่งเปดใชเปนโรงแรมสูง 6 ชั้น มีหองพักจํานวน 100 หอง พื้นที่ 5662 ตาราง
เมตร) ภายหลังการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มน้ําหนักแทงคนํ้าที่ชั้นดาดฟาจากเดิมความจุ 20,000 ลิตร
เปนขนาดความจุ 24,000 ลิตร และเพิ่มจํานวนลิฟทใหกับอาคารจากเดิมมีลิฟทขนาด 450 กิโลกรัมจํานวน
1 ชุด โดยติดตั้งลิฟทขนาด 750 กิโลกรัมเพิ่มอีกจํานวน 1 ชุด 2. เพื่อคํานวณออกแบบโครงสรางทางดาน
วิศวกรรมเพื่อใหอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับการใชอาคารซึ่งเปนอาคารสาธารณะมีผลกระทบ
ตอชีวิตประชาชนจํานวนมาก
การดําเนินงานของโครงการมีดังนี้ คือ การวัดขนาดองคอาคารหลักไดแก เสา คาน และพื้น ทดสอบ
คากําลังอัดของคอนกรีต ทดสอบคากําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ทําการถายน้ําหนักที่กระทํากับองค
อาคารและดําเนินการออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมดวยวิธีหนวยแรงใชงาน (Working
Stress Design, WSD) โดยใชขนาดองคอาคารจริงที่สํารวจพบ วิเคราะหหนาตัดขององคอาคารดวยวิธีกําลัง
ประลั ย (Strength Design Method, SDM) ประเมิ น ความสามารถในการรั บ น้ํ า หนั ก ขององค อ าคาร
และคํานวณออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมเพื่อใหอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับการใช
อาคาร
ผลสําเร็จของโครงการ พบวาจากการประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักขององคอาคาร และ
คํานวณออกแบบโครงสรางทางด านวิศวกรรม อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ กซึ่งเป น อาคารสารธารณะหลังนี้
สามารถปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มน้ําหนักแทงคน้ําที่ช้ันดาดฟา และเพิ่มจํานวนลิฟทได โดยที่อาคารยังคง
สามารถรับน้ําหนักกระทําเพิ่มเติมดังกลาวไดอยางปลอดภัย เจาของโครงการนําแบบกอสรางและรายการ
คํานวณไปยื่นขออนุญาตตอเติมอาคารกับทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดสําเร็จ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จและ
เปดใชงานอาคารเปนโรงแรมตั้งแตป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน
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3.4 เรื่อง การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ผูสูงอายุ บานทุงผง ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
รายชื่อคณะทํางาน
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณิชารีย ใจคําวัง
2. อาจารยจงรัก ดวงทอง
3. อาจารย ดร.ธนากร ธนวัฒน
บทสรุปโครงการ
การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ บานทุงผง
ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชน
สูการปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ และประเมินผลการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ มีเปาหมายเชิงปริมาณ คือผูเขารวมโครงการ 100 คน เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูสูงอายุมีความรอบรูดานสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
การจัดทําโครงการตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 27 มีนาคม 2564 มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) เปดตัวโครงการเพื่อสรางการรับรูและออกแบบกิจกรรมรวมกันกับกลุมเปาหมาย ประเมินความ
รอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และวิเคราะหปจจัยกําหนดสุขภาพ
2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 1
3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 2
4) จัดอบรมปรับพฤติกรรม 2 อ.
5) ติดตามประเมินผลโครงการ
6) คื น ข อมู ล ให ชุ ม ชน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ถายทอดขยายผลกั บ กลุ ม เป าหมาย และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
กลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการออกกําลัง
กาย มีการรวมกลุมออกกําลังกายทุกวันชวงเย็น มีผูนําการออกกําลังกายที่เปนทีม เกิดตนแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่เปนผูนําดานสุขภาพ ทําหนาที่กระตุนและติดตามใหผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้น
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4. ประเภทการจัดการความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
รายชื่อคณะทํางาน
1. อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์
2. อาจารยอมรรัตน ศรีวโิ รจน
3. อาจารย ดร.สุภัญชลี อนไชยะ
4. อาจารย ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์
5. ผูชว ยศาสตราจารยธิดารัตน เหมือนเดชา
บทสรุปโครงการ
การจัดทําแนวทางการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาระบบ/กลไกที่ดีในการดําเนิ นงานของหลักสูต ร
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
จากผลการดํ าเนิ น งานของหลั กสู ตร ตามรายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูต ร
ยอนหลัง 3 ป (ปการศึกษา 2561 – 2563) พบวา องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการประเมินในระดับดี
มาก แนวโนมผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (4.25,4.31 และ 4.50) องคประกอบที่ 3 นักศึกษามี
ผลการประเมินในระดับดี แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกปการศึกษา (3.00,3.67 และ 4.00) องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการประเมินระดับดีมาก ตอเนื่องทุกป (4.25,4.25
และ 4.25) องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการประเมินในระดับดี ตอเนื่องทุกป (4.00,4.00
และ 4.00) จากการดําเนินงานโดยใชระบบ/กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษาการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการหลักสูตร สงผลใหหลักสูตรสามารถใชแนวทางนี้ ในการบริหาร
จั ด การและดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต รได ทั้ ง 4 องค ป ระกอบ ดั งนั้ น ป
การศึกษา 2564หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จะใชระบบ/กลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียบรูในศตวรรษที่ 21 เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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5. ประเภทการจัดการความรู ดานการพัฒนากระบวนการทํางาน
5.1 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet
ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ
รายชื่อคณะทํางาน
1. นางสาวโสภิณภา นันตา
2. นางสาวอาภาวรรณ พรหมมา
3. นางปยะดา เทพสาธร
4. นายอุเทน แสนบัณฑิต
บทสรุปโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชัน
บนมือถือ มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการสํารวจครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ
ดําเนิ นการสํารวจและจัดทําทะเบียนครุภัณ ฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชัน บนมือถือได
อยางถูกตอง และเพื่ อให การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความ
เรียบรอย และสามารถรายงานขอมูลที่เปนปจจุบันใหมหาวิทยาลัยและสํานักตรวจเงินแผนดินไดอยางตอเนื่อง
การนํ าโปรแกรม App Sheet ผ านแอปพลิ เคชั น บนมื อ ถื อ มาใช ในการสํ ารวจครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ แก ไขป ญ ญา
กระบวนการทํางานสํารวจครุภัณฑเดิมที่มีความซับซอน หลายขั้นตอน ใชการบันทึกขอมูลจากการสํารวจใน
เอกสาร ฐานขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน การสํารวจครุภัณฑเกิดความลาชา ไมมีขอมูลการแทงจําหนาย การขนยาย
ครุภัณฑออกจากหนวยงานโดยไมจัดทําทะเบียนรายการ การคนหาครุภัณฑไมพบ และขั้นตอนกระบวนการ
ทํางาน ปญหาดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุและระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น
คณะกรรมการสํารวจครุภัณฑจึงมีการนําโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือมาใชในการสํารวจ
ครุภัณฑ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการวางแผนการดําเนินงานออกแบบขอมูลในโปรแกรม
ที่จะใชจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจครุภัณฑตามรายการ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือ
ถือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการดําเนินงานสํารวจครุภัณฑ การจัดทํารายงานผลการสํารวจครุภัณฑ
จนสามารถดํ าเนิ น การสํ า รวจครุภั ณ ฑ ป 2562 – 2564 ในระยะแรกจํ านวน 2,050 รายการ โดยใช
โปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ แลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห สามารถจัดเก็บ
รายละเอียดขอมูล และภาพถายครุภัณฑไดครบถวนสมบูรณ ตามแบบรายงานผลการสอบขอเท็จจริง และได
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน สามารถรายงานขอมูลครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมหาวิทยาลัย
และสํานักตรวจเงินแผนดินไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดวางโครงการอบรมการใช
โปรแกรม App Sheet ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกคนเพื่อนํามาปรับใช
ในกระบวนการทํ างานของแต ล ะหน าที่ เช น ประยุ กต ใช ในการเก็ บ ข อมู ล พั ส ดุ คณะ การยื ม -คื น อุป กรณ
หองปฏิบัติการ เปนตน
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5.2 เรื่อง การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รายชื่อคณะทํางาน
1. นายสมพร หมวกทอง
2. นายไชยเชษฐ ขวดแกว
3. นายปกรณ เกตุอินทร
4. นายธรรมวุฒิ ผองใส
5. นายณัฐพงศ เวรุริยะ
6. นายกิตติพงษ ยินดีสิทธิ์
บทสรุปโครงการ
งานห อ งปฏิ บั ติการเป น งานหนึ่ งในกลุ มงานบริห ารวิช าการ ตามโครงสรางการแบงสว นราชการ
สํานักงานคณบดี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหองปฏิบัติการแบงตามศาสตรการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 4 ห องประกอบด วย ห องปฏิ บั ติ การบริห ารงานกอสราง ห องปฏิ บั ติการไฟฟ าและอิ เล็กทรอนิ กส
ห องปฏิ บั ติการอุ ตสาหการและโลจิส ติ กส และหองปฏิบัติการคอมพิ วเตอร โดยงานหองปฏิ บัติการจะมี
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทํ าหน าที่ ให บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติก าร วั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ /เครื่อ งมื อ ประจํ าห อ ง ดู แ ล
บํารุงรักษา ตรวจสภาพการใชงานของเครื่องมืออยางสม่ําเสมอ พิจารณาซอมบํารุงเบื้องตน เปนผูชวยสอน
หรือที่ปรึกษานักศึกษา ใหบริการยืม – คืนอุปกรณ/เครื่องมือแกนักศึกษา บุคคลภายนอก จัดทําสถิติและ
ฐานขอมูลการใหบริการหองปฏิบัติการ
จากการดําเนินงานใหบริการของหองปฏิบัติการทั้ง 4 ไดพบปญหาดานการใหบริการการยืม - คืน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการเรียนการสอนแกนักศึกษาและอาจารย เชน สิ้นเปลืองกระดาษ ผูใชบริการไมได
รั บ ความสะดวก การดํ า เนิ น งานของระบบล าช า ไม ทั น สมั ย สิ่ ง เหล า นี้ นํ า มาซึ่ งความไม พึ งพอใจของ
ผูใชบริการ งานหองปฏิบัติการ กลุมงานบริหารวิชาการ สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงคิด
พัฒนาระบบยืม - คืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติการของคณะขึ้น ทําใหสํานักงานคณบดีมีระบบ
ยื ม – คื น วัส ดุ อุ ป กรณ เครื่อ งมื อ ประจํ าห อ งปฏิ บั ติการที่ ได รับ การพั ฒ นา จากเดิ ม ที่เป น ระบบ Manual
ใช แรงงานคนและกระดาษ 100% ทํ าให สิ้น เปลื อ งทรัพ ยากร ไม ได รั บ ความสะดวกและคล อ งตั ว ทั้ งผู
ใหบริการและผูใชบริการ นอกจากนี้ยังสามารถลดการใชกระดาษไดรอยละ 100 ผูใชบริการไดรับความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการเลือกรายการสิ่งของไดทุกสถานที่ผานสมารทโฟน ผูใหบริการสามารถปฏิบัติงาน
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากรายการวัสดุ อุปกรณถูกแบงหมวดหมูอยางชัดเจน รวมถึงสามารถแสดงสถิติการเขา
ใชของผูใชบริการ/เดือนได
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5.3 เรื่อง การทํางานเปนทีม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย Work breakdown structure
รายชื่อคณะทํางาน
1. ผูชว ยศาสตราจารยศิวัตม กมลคุณานนท
2. นายกัลปไชย ชัยอารีราษฎร
3. นางสาวนริศรา เมืองจันทร
4. นางสาวนราภรณ อัมพวัน
5. นางสาวอัชญลี คันศร
บทสรุปโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการ สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการบริหารโครงการเพื่อใหโครงการนั้นสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคนั้น ไดแก 1) Project Scope Management ขอบเขตงาน (Scope definition) เปนการ
แบงงานหลัก ๆ ในโครงการใหยอยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดไดวาจะตองทําอะไรบาง 2) Project
Time Management การบริหารกิจกรรมและกระบวนการในโครงการ เพื่อใหโครงการสําเร็จตามเปาหมายที่
กํ า หนดไว 3) Project Cost Management กระบวนการเกี่ ย วกั บ การประมาณการ (Estimate Costs)
การตั้ งงบประมาณ (Determine Budget) และการควบคุ ม ต น ทุ น (Control Cost) ในโครงการ เพื่ อ ให
โครงการสําเร็จตามเป าหมาย โดยอยู ในงบประมาณที่ ไดรับ อนุมัติมา 4) Project Quality Management
(PQM) กระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ อันทําใหมั่นใจไดวาโครงการที่ดําเนินการนั้น ไดตอบโจทย
กับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่ตั้งไว ซึ่งสวนที่สําคัญคือ quality system
เนื่องจากการทํางานในหนวยงานจําเปนจะตองมีเครื่องมือชวยในการทํางานเพื่อใหงานหรือโครงการ
ต า งๆ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งโดยไม มี ข อ ผิ ด พลาด หรื อ มี ข อ ผิ ด พลาดให น อ ยที่ สุ ด ในการการฝ ก หั ด ให บุ ค ลากร
ในหนวยงานใช Work Breakdown Structure (WBS) เปนเครื่องมือชวยในการทํางานเพื่อแบงเบาลดความ
ยุงยาก และสามารถตรวจสอบความถู กต องของขั้น ตอนการทํ างานวาถูกต อง ครบถ วนตามกระบวนการ
และรวมถึงสิ่งของที่ ต องใช ในการทํ างานของแต ล ะโครงการ และเป น การฝ กให บุ คลากรรูจั กการทํ างานที่
เปนขั้นตอน มีแบบแผน โดยพิจารณาจากรายละเอียดขอบเขตโครงการที่ระบุไวใน WBS มีรูปแบบการเขียนที่
ชัดเจนโดยจะแบงออกเปนลําดับกิจกรรมที่ตองทํางานในงานนั้นๆ สามารถนําไปใชไดตั้งแตงานที่ใหญที่สุด
(โครงการ) จนถึ งงานในระดั บ ยอยที่ สุ ด โดยแบ งงานในโครงการออกเปน หมวดๆ ยอยลงไปเรื่อยๆ ทําให
บุคลากรสามารถฝกหัดการแกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู
ความสามารถในการทํางานซึ่งถือวา เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรอีกทางหนึ่ง
สํานักวิชาศึกษาทั่วไปนําเทคนิค WBS มาใชในหนวยงานตั้งแตป 2562 โดยบุคลากรในหนวยงาน
เห็นพองตองกันวา WBS เปนเครื่องมือที่ดีที่ชวยใหสนับสนุนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จสมบูรณอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการบริหารความเสี่ยงในการทําโครงการ สํานักวิชาศึกษาทั่วไปจึงนําเทคนิค WBS
มาใชในการดําเนินการทุกโครงการ โดยมีผลการดําเนินงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดความ
ประทับใจกับผูเขารวมโครงการภายนอกหนวยงาน ไดรับคําชื่นชมจนมีผูกลาววาสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเปน
เบอรห นึ่ งในการทํ า โครงการกิ จ กรรมนอกจากนั้น สํานักวิช าศึกษาทั่ ว ไปได ขยายผลการทํางานดว ย WBS
โดยการนําไปประยุกตใชกับโครงการศูนยสอบและสนามสอบทองถิ่น ภาคเหนือ 2 โดยไดดําเนินการรวมกัน
3 หน วยงาน ซึ่ งเป น การสรา งความรู ความเขาใจ และสามารถนํา WBS ไปใชตอในหน วยงานอื่น ๆ โดย
โครงการดังกลาวไปรับรางวัลอันดับที่ 3 จากศูนยสอบทั่วประเทศ ในอนาคตสํานักวิชาศึกษาทั่วไปมุงหวังให
หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเรียนรูและปรับใช WBS ในการดําเนินการโครงการเพื่อความสําเร็จของโครงการ
ตอไป
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5.4 เรื่อง การลดขั้นตอนการดําเนินงานวิทยานิพนธและสารนิพนธ
รายชื่อคณะทํางาน
1. อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง
2. นายวิทยากร อวนสะอาด
3. นางสาวเทพธิดา จงสุขสันติกุล
4. นางสาวรัชนี มีพันธ
5. นางสาวปนัดดา สุวรรณสุข
6. นางสุวภัทร ยินดี
7. นายวรวัฒน รักดี
บทสรุปโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธใหมีความ
สะดวก กระชับ ลดการใชงบประมาณและคาใชจาย และลดขั้นตอนการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาและเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา โดยการปรับ ปรุ งแบบฟอรม บว. ของบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่ อให การบริห ารจัดการ
บัณ ฑิ ตศึ กษาและการจัดทํ าวิทยานิ พนธห รือสารนิ พนธ ของนั กศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาเปน ไปดวยความ
รวดเร็ว เรียบรอย มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ดังนี้
1. ประโยชน สํ าหรับ นั กศึ กษาระดั บ บัณ ฑิ ตศึกษา เชน ชว ยลดคาใชจายในการเดิน ทางโดยเฉลี่ย
1,087 บาทตอครั้ง ชวยลดระยะเวลาการเดินทางโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 10 นาที่ตอครั้ง และนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
2. ประโยชนสําหรับสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เชน ลดปริมาณการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
สํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จากจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาป พ.ศ. 2565 จะลดปริ ม าณการใช ก ระดาษจํ า นวน
663 แผน คิดเปนราคา 119.34 บาท และลดการใชหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพในสํานักงาน คิดเปนราคา
72.93 บาท ซึ่งเฉลี่ยจะลดการใชงบประมาณจํานวน 0.87 สตางค ตอนักศึกษา 1 คน
5.5 เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดเตรียมเอกสารประกอบรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน
สําหรับการเรียนการสอน
รายชื่อคณะทํางาน
1. นางสาวสุกัญญา หมอนอิง
2. อาจารย ดร.วารุณี จอมกิติชัย
3. อาจารย ดร.วันวิสาข พิระภาค
บทสรุปโครงการ
หองปฏิบัติการชีววิทยา หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงพัฒนาระบบกลไก
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจั ยและนวัตกรรม (อว) ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุตรดิต ถ ในการสงเสริมพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นรูของ
นักศึกษา โดยนํายุทธศาสตรที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ การพั ฒ นาการบริหารจัดการสูองคกรที่ มี
สมรรถนะสูง ซึ่งมีเปาประสงคหลัก คือ การพัฒนาดานกายภาพ และดานบุคลากร เปนแนวคิดในการพัฒนา
หองปฏิบั ติการและเจาหนาที่ป ระจําหองปฏิบัติการ โดยหองปฏิบัติการชีววิทยาไดเขารวมโครงการพัฒ นา
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และยกระดับหองปฏิบัติการตามาตรฐาน ESPRel Checklist กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแมขาย
ภาคเหนือตอนลางดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติกาที่เกี่ยวของกับสารเคมี) และตามนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจาหนาที่หองปฏิบัติการไดรับงบประมาณสนับสนุนใน
การเขารวมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะอาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอ
โดยในป พ.ศ. 2559 หลักสูตรชีววิทยามีการปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปลี่ยนรายวิชาใหทันสมัย
มากขึ้ น หลั ก สู ต รได ป รั บ เปลี่ ย นนํ า วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยาเบื้ อ งต น เข ามาเป น วิ ช าชี พ เฉพาะ วิ ช าแกน
ของนั ก ศึ ก ษาหลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาชีว วิท ยา และมี การจัดการเรีย นการสอนอยางต อเนื่ อ ง
ทุ กภาคเรีย นตลอดมา เจ า หน าที่ ผู ป ฏิ บั ติงานวิท ยาศาสตร ประจําหลักสูร ชีววิทยารว มกับ อาจารยผูส อน
รายวิ ช าปฏิ บั ติก ารชี ว วิ ท ยาเบื้ อ งต น (introduction to Biology laboratory) รหั ส 4031109 ได ส ร าง
ระบบกลไกขั้ น ตอนในการจั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ สารเคมี ตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต าง ๆ ที่ ต อ งใช ในการทํ า
ปฏิบัติการแตละบทปฏิบัติการ มีการจัดทําเอกสารสําหรับตรวจเช็ควัสดุอุปกรณตามขั้นตอนการทําปฏิบัติการ
ของแตละบทปฏิบัติการทั้งกอนการทําปฏิบัติการ และหลังการทําปฏิบัติการ เพื่อสรางระบบและกลไกในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณดานวิทยาศาสตร สนับสนุนการจัดการสอนของอาจารย
และการเรียนรูของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรชีววิทยา และเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ งานด านการจั ดเตรีย มวั ส ดุ อุป กรณ ดานวิทยาศาสตร สําหรับ การเรีย นการสอนรายวิช าปฏิ บั ติ การ
จากการดํ าเนิ น งานตามระบบขั้ น ตอนที่ จั ดทํ าขึ้น สามารถทําให งานดานการจัด เตรีย มวัส ดุอุป กรณ ต าง ๆ
สําหรับการทําปฏิบัติการมีความแมนยําขึ้น ลดการผิดพลาดไดมากขึ้น และยังสามารถวางแผนการจัดเตรียมได
รวดเร็ว และในกรณีที่เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีเหตุลาฉุกเฉิน ผูสอนก็ยังสามารถทําปฏิบัติการไดตามปฏิทิน
แผนการทําปฏิบัติการที่จัดทําไว
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ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินโครงการครั้งตอไป
1. ปญหา : ผลงานการจัดการความรูที่สงเขารวมโครงการมีจํานวนนอย
แนวทางการแกไขปญหา :
1. ควรมีการจัดประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง
2. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธควรประชาสัมพันธลวงหนาไมนอยกวา 3-6 เดือน
2. ปญหา : บุคลากรและสวนราชการไมไดตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมโครงการ
แนวทางการแกไขปญหา :
1. ควรใหความรูและความเขาใจในความสําคัญของการจัดกิจกรรมโครงการใหสวนราชการ
และบุคลากรทราบอยางทั่วถึง
2. สนั บสนุ นและสงเสริมใหสวนราชการมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงาน
อย า งต อ เนื่ อ ง และจั ด กระบวนการคั ด เลื อ กผลงานในระดั บ หน ว ยงานเพื่ อ ส ง ผลงานเข า ร ว มในระดั บ
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน
3. ปญหา : การจั ด การความรู เป น การแลกเปลี่ ย นความรู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ส งผลให ไม มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรูจากหนวยงานภายนอก
แนวทางการแกไขปญหา :
1. ควรมี ป ระชาสั มพั น ธและเชิญ ชวนหนว ยงานภายนอกเขารว มกิจ กรรมเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูและมุมมองที่แตกตางกัน ซึ่งอาจนํามาปรับประยุกตใชภายในมหาวิทยาลัยได
2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรนําเสนอผลงานการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับหนวยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยเครือขาย
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ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิท าลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ตถ ไดจั ด กิจ กรรมการจัด การความรูเพื่ อแสวงหา Good Practice เพื่ อ
แลกเปลี่ยนองคความรูในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากผูมีประสบการณทั้งในระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ รวมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่
27 เมษายน 2565 ที่ ผ านมา ด ว ยตระหนั กถึงความจําเปน ในการพั ฒ นาคุณ ภาพ การจัด การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางกาวกระโดด โดยแบงประเภทของผลงานออกเปน 5 ประเภท
ไดแก
1) การจัดการความรู ดานการเรียนการสอน
2) การจัดการความรู ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค
3) การจัดการความรู ดานการบริการวิชาการแกสังคม
4) การจัดการความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
5) การจัดการความรู ดานการพัฒนากระบวนการทํางาน
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