


 

บทสรุปโครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติทีด่ี (Good Practice)  
และนําไปสูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)” 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕               

ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด

ไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ๑) ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน ๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพ่ือใชเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน       

ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคน

ในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ               

อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูง 

 การจัดการความรูในหนวยงาน/องคกร มีเปาหมายหลักคือ เพ่ือใหบุคลากรหรือคนในองคกร มีแนว

ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถชวยใหองคกรนั้น ๆ บรรลุเปาหมายและเพ่ิม

ผลผลิตท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการแสวงหา Best Practice สามารถนําความรู ท่ีไดไปใช            

เม่ือความรูนั้นไดถูกใชก็ยิ่งทําใหเพ่ิมคุณคา เพราะกอใหเกิดการเรียนรูจากวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ คนอ่ืน และ

เกิดการตอยอด/ประยุกตใชความรูนั้นใหแตกแขวงนําไปสูความรูขององคกร ท่ีเรียกวา องคกรแหงการเรียนรู 

 ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง โดยกําหนดใหหนวยงานมีการจัดทํา

ระบบกลไกในการพัฒนางานและมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความเชื่อมโยงระบบและกลไก

การทํางานของบุคลากรระหวางหนวยงาน รวมถึงไดรับการ Upskill และ Reskill เพ่ือปรับเปลี่ยนการทํางาน

และพัฒนาทักษะพนักงานเพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถท่ีเทาทันกับอนาคต จากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาไดนําไปสูขอสรุปในการพัฒนาท่ีสงผลตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการสรางองคความรู

เก่ียวกับแนวความคิดและวิธีดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สอดคลองกับหลักการจัดการความรู 

(Knowledge Management : KM) โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหแตละกระบวนงานสําเร็จลุลวง

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางกาวกระโดด จึงไดจัดกิจกรรมการความรู            

เพ่ือแสวงหา Good Practice เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากผูมีประสบการณท้ังในระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

รวมกันแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดี ประจําปงบประมาณ 2565 ข้ึนในระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 

2565 โดยไดจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานการจัดการความรูและรวมกันแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการ
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ปฏิบัติจริง ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 ซ่ึงสรุปผลการดําเนินการในแตละประเภทกิจกรรมการจัดการความรู

ไดดังนี้ 

1. ประเภทการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน 
1.1 เรื่อง “ทําสหกิจอยางไร...ใหสําเร็จ” 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. อาจารยวัชราภรณ  อารีรัตนศักดิ์ 
2. อาจารยอมรรัตน  ศรวีิโรจน 
3. อาจารย ดร.สุภัญชล ี อนไชยะ 
4. อาจารย ดร.วันธะนา  สานุสิทธิ์ 
5. ผูชวยศาสตราจารยธิดารัตน เหมือนเดชา 

บทสรุปโครงการ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร                

ไดดําเนินการสหกิจศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2558  โดยมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบในการ

สรางการรับรู ใหความรู พัฒนาทักษา เตรียมความพรอมแกนักศึกษาแตละชั้นป และการคัดเลือกนักศึกษา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 โดยจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และอาจารยนิเทศ

งานดูแลนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน นําเสนอโครงงาน จนกระท่ังประกวดโครงงาน สงผลใหหลักสูตรมีผลการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องต้ังแตปการศึกษา 2561 – 2564  โดยนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาคิดเปนรอยละ 44.61, 64.00, 90.90 และ 100 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีโครงงานสหกิจศึกษา         

ท่ีผานการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย และเขารวมนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายภาคเหนือ

ตอนลางตอเนื่องทุกปการศึกษา จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหนักศึกษามีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  

จากความรวมมือของสถานประกอบการท่ี มีความหลากหลายท้ังภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้             

สถานประกอบการหลายแหงยังเปนแหลงศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางประสบการณดานการจัดการการบริการ

แกนักศึกษาและอาจารยในหลักสูตร สงผลใหหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

  1.2 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

รายช่ือคณะทํางาน  

 อาจารยวาทิต วงษดอกไม 

บทสรุปโครงการ 

 การเทียบโอนรายวิชาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                  

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ไดดําเนินการข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือ

ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการท่ีเปน

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเพ่ือใหการเทียบโอนรายวิชาเปนไปดวย
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ความเรียบรอยและสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

เทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วาดวยการเทียบโอนรายวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

โดยการรวบรวมขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษาใหมในปการศึกษานั้น  มาวิเคราะห

เปรียบเทียบรายวิชาเทียบโอน เพ่ือปรับปรุงแกไขประกาศเทียบโอนใหรองรับการเทียบโอนไดมากข้ึน          

การกําหนดรายวิชาท่ีนําอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินผลและออกวุฒิบัตรใหนักศึกษานําไปเทียบโอนไดซ่ึงตอง

ดําเนินการกอนเปดภาคเรียน และการเทียบโอนจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรก โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูชี้แจงและใหคําปรึกษานักศึกษาใหมในการเทียบโอน 

  1 .3  เ รื่ อ ง  Innovative arts design Teaching by Humanities and Social Science 

Model 

รายช่ือคณะทํางาน  

อาจารยปยะนุช  ไสยกิจ 

บทสรุปโครงการ 

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในปจจุบันยังคงมี

ความรุนแรงอยางตอเนื่อง ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ตลอดจนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความ

หวงใยตอความปลอดภัยในสุขภาพของท้ั งนัก ศึกษา ผูปกครอง ตลอดจนอาจารยและบุคลากร                    

ของมหาวิทยาลัย อาจารยจึงจําเปนตองปรับการทํางานและการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลนดวย

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ดวยวิธี  On Site โดยมีมาตรการรองรับเวนระยะหางทางสังคม (Social 

Distancing) และ On Demand เปนการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีอาจารยสอนจากตนทาง 

สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตท้ังอินเตอรเน็ตบานและมือถือ ซ่ึงผูเรียนสามารถรับชมซํ้าและยอนหลัง

ได โดย Online แบบ Hybrid มีขอจํากัดเรื่องการสื่อสารระหวางนักศึกษา และอาจารย ทําใหเกิดความเบื่อ

หนายในการเรียน  ทําใหการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธในชั้นเรียนนอยลง ไมมีสมาธิ ขาดแรงจูงใจในการเรียน  

 ในการเรียนการสอน มีการปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลนดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ             

โดยอาจารยผูสอนสามารถสอบถามปญหา โดยใหนักศึกษากลุมตัวอยางไดสะทอนปญหาใหอาจารยผูสอน

ทราบจากนั้นวางแผนดําเนินงานออกแบบพัฒนาข้ันตอนการจัดการเรียนรู โดยปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการ

สอน arts design เกิดความเบื่อหนายในการเรียน ทําใหการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธในชั้นเรียนนอยลง ไมมี

สมาธิ ขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยอาจารยผูสอนเนนการใชสื่อในรูปแบบทฤษฎี ทําใหสื่อการสอนมีการเรียน

แบบเดิมๆ ทําใหผูเรียนไมชอบบรรยากาศในชั้นเรียน นักศึกษาอยากใหมีบรรยากาศท่ีนาสนใจ และเกิด

กิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนผานโปรแกรมออนไลนท่ีหลากหลาย รวมถึงใชระบบ

ออนไลนเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือชวยในการจัดการสอนแบบออนไลน ซ่ึงจะชวยในการประหยัดทรัพยากร

กระดาษ ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการเรียนรูในศตวรรษ         

ท่ี 21 ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 โดยอาจารยผูสอนกระตุนการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมการเทคโนโลยี เชิงปฏิสัมพันธเขามาชวยในการ

เรียนการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการสรางสื่อการสอน เชน การทําแบบทดสอบ         
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กอนเรียนและหลังเรียนผานโปรแกรม kahoot, การสรางสื่อวาดภาพแบบตามคําถามในชั้นเรียนดวยโปรแกรม 

Garyic phone การเลือกการตอบคําถามหรือสุมหัวขอการทํางานดวยโปรแกรม Random การ Live stream 

ผานระบบโปรแกรม zoom การแชรสื่อวิดีโอผาน youtube การพิมพคําตอบในชองแชท การเปดไมค               

การตอบคําถาม การสรางแรงกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู โดยการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเกิด

การเรียนรูในเชิงบวก โดยอาจารยใหคะแนนเม่ือนักศึกษาตอบคําถามได เปนการใหกําลังใจเม่ือนักศึกษา           

กลาแสดงออก การเปดเพลงคลอ ชวงกอนเขาเรียน ทักทายนักศึกษากอนเขาเรียน โดยใหเช็คชื่อถามตอบกัน 

ใชเทคโนโลยีภาพ Green Screen CG ชวยสรางบรรยากาศพ้ืนหลังของอาจารยในชวงเวลาสอน อีกท้ัง

นักศึกษายังมีสวนรวมในการเรียน เชน รวมกับตอบคําถาม โดยใหเสนอแนวคิด ระดมความคิดกันในชั้นเรียน  

กลาวชื่นชมและใหกําลังใจเพ่ือนในชั้นเรียน นับวาเปนโครงการท่ีตอบสนองตอสถานการณท่ีไมปกติ และยัง

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด -19) ไดเปนอยางดี ภายใตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Innovative arts design Teaching by 

Humanities and Social Science Model 

 
2. ประเภทการจัดการความรู ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค 

  2.1 เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางดานนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให
ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. ผูชวยศาสตราจารยศิวัตม กมลคุณานนท 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลิศภัสร คําฟู 

บทสรุปโครงการ 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําการจัดการความรูมาใชในการเขียนโครงการวิจัยประเภทนวัตกรรม
และการถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยท่ีเปนความตองการของประเทศในการพัฒนา              
ขีดความสามารถในการแขงขันทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงปจจุบันมีแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนในการเปดรับ
ขอเสนอหลายแหลง นอกจากนั้นการทําวิจัยในลักษณะนี้ มักจะใหคาตอบแทนนักวิจัยเปนรายเดือนอีกดวย 
บางแหลงทุนใหเงินคาตอบแทนนักวิจัยถึง 40,000-50,000 บาทตอเดือน ทําใหเกิดการแขงขันกันมากข้ึน
ในการขอทุนสนับสนุนท่ีตองแขงขันกันท้ังประเทศรวมกัน ท้ังกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
และกลุม ทปอ. เดิม ยิ่งทําใหนักวิจัยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตองขยับขีดความสามารถในการเขียน
โครงการวิจัยทางดานนวัตกรรมใหมีความโดดเดนเพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุนดังกลาวจากแหลงทุน 
 รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนจากแหลงทุนในลักษณะโครงการวิจัยดานนวัตกรรม
ตองมีความรู ความเขาใจ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเขียนโครงการ นอกจากนั้นผูวิจัยยังตองลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอมูลเพ่ือใหมี database ท่ีเพียงพอตอการเขียนโครงการ นอกจากนั้นยังตองทําการวิเคราะหระดับของ 
Technology Readiness Level (TRL) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการไดรับทุนสนับสนุน 
 โดยประโยชนของการไดรับทุนสนับสนุนในลักษณะดังกลาว จะสงผลดีท้ังตอนักวิจัย ตอหนวยงาน         
ท่ีสังกัด และตอมหาวิทยาลัย โดยในแตละสวนจะไดรับเงินชดเชยหรือเงินสิทธิประโยชนตอหนวยงานตนสังกัด  
โดยแหลงทุนจะมอบเงินดังกลาวในรอยละ 10-20 ใหแกหนวยงาน ซ่ึงจะทําใหหนวยงานตนสังกัดมีรายได 
เพ่ือใชในการบริหารงานของหนวยงานตอไป 
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 เม่ือนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนและไดดําเนินการวิจัยเสร็จแลว ก็ยังสามารถนําองคความรูท่ีไดไปขอทุน
วิจัยประเภทการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือชุมชน ผูประกอบการหรือเกษตรกร ใหมีเทคโนโลย ี            
ท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของกลุม สรางรายไดท่ีมากข้ึนและสรางความเปนอยูท่ีดีใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ตรงตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ผูวิจัยมีประสบการณในการเขียนโครงการวิจัยในลักษณะดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ. 2560 และได        
เขารับการอบรม ไดรับคําแนะนํา และเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายเวที ทําใหผูวิจัยไดรับทุน
สนับสนุนในงานลักษณะดังกลาวในป พ.ศ.2560 - 2565 และในป 2566 ซ่ึงกําลังอยูในการพิจารณา
สนับสนุนทุนรอบสุดทาย โดยท้ังหมดของโครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดตกผลึกองคความรูซ่ึงเปนเทคนิคในการเขียน
ขอทุนสนับสนุนในลักษณะดังกลาว นอกจากนั้นยังไดถูกรับเชิญไปบรรยายในการเขียนโครงการวิจัยในลักษณะ
นี้หลายมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย รวม 7 มหาวิทยาลัย 

 
2.2 เรื่อง คุณธรรม : ปจจัยตอองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

รายช่ือคณะทํางาน  

นางจินดา  ชัยปน 

บทสรุปโครงการ   
 โครงการวิจั ย เรื่อ งป จจัย ท่ี มีผลตอองคกรแห งความสุข  (Happy Workplace) กรณี ศึกษา           
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอองคกร
แหงความสุขของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองคกรแหงความสุขของ              
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดําเนินการในรูปแบบวิจัยตามขอบเขตการวิจัยและ
กรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวคือ ปจจัยท่ีมีผลตอองคกรแหงความสุข 3 ดานประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานความสัมพันธของบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสุขของคนในองคกรตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ (Happy Workplace) จํานวน 8 ดาน ไดแก สุขภาพดี 
น้ําใจงาม ผอนคลาย หาความรู คุณธรรม ใชเงินเปน ครอบครัวดี และสังคมดี (ชาญวิทย วสันตธนารัตน
,2554; อางถึงในวรรณภา ลือกิตินันท,2557) กลุมตัวอยางการวิจัยมี 2 กลุมคือ กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เต็มเวลา จํานวน 58 คน และกลุมนักศึกษาท่ีศึกษาในปการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 230 คน
รวมท้ังสิ้น 288 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง การรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ          
5 ระดับ และขอเสนอแนะ  
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2.3 เรื่อง เหล็กน้ําพ้ีกับการพัฒนาองคความรูการวิจัย 

รายช่ือคณะทํางาน  

ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  พุกอินทร 

บทสรุปโครงการ 

  การวิจัยไดนําเหล็กน้ําพ้ี ท่ีผานการถลุง และหลอมดวยเตาเหนี่ยวไฟฟา (Induction Cooker)        
เพ่ือเพ่ิมธาตุผสมขณะหลอมละลาย ไดแทงเหล็กท่ีผานการเพ่ิมคุณสมบัติ น้ํามาข้ึนรูปดวยกรรมวิธีการกลึง 
การเจียระไนคมตัด การข้ึนรูปดวยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ Computer Numerical Control : CNC การเพ่ิม
คุณสมบัติทางโลหะวิทยา การเคลือบผิวแข็งดวยโคดติ้งไทเทเนียม (Coating TiAIN) และวิเคราะหปริมาณธาตุ
ผสมไดเครื่องมือตัดดอกสวานเหล็กน้ําพ้ีน้ํามาออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 22 เพ่ือหาความเร็ว
รอบและความเร็วตัดท่ีเหมาะสมกับการเจาะเหล็ก SCM440 ขนาดความหนา 15 มิลลิเมตร การวิจัย พบวา 
ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมเทากับ 400 รอบตอนาที และความเร็วตัดเทากับ 36 เมตรตอนาที การวิจัยจึงนํา
ผลมาออกแบบการทดสอบการเจาะกับเหล็กอุตสาหกรรมท่ัวไปจํานวน 3 ตัวอยาง แบบสุมตัด คือ เหล็ก 
SS41 เหล็ก S45C และเหล็ก SCM440 และการทดลองการเจาะใชวิธีแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely 
Randomized Design : CRD ) แบบสุม พบวา HO = 12.84 อยูในบริเวณปฏิเสธ จึงบอกไดวาการเจาะเหล็ก
ท้ัง 3 ชนิดมีความแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิดเหล็ก ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ α=0.05 และการ
เปรียบเทียบวิธีดันแคน (Duncan's multiple range range test : DMRT) พบวาเหล็กคู ท่ี 3 คือ เหล็ก 
S45c Y2 กับเหล็ก SS41 Y1 = มีความแตกตาง และออกแบบ การหาคารอยละ% Yield การเจาะดอกสวาน
เหล็กน้ําพ้ี ไดคาเทากับ 66.67 เปนเศษแบบมวนตัวมาก ไมเกิดสีจากการไหมจากการเจาะ และการเจาะดอก
สวานอุตสาหกรรมท่ัวไปไดคารอยละ %Yield เทากับ 15.34 เปนเศษแบบมวนตัวนอย มีสีการไหมท่ีเกิดจาก
ความรอนในการเจาะ การวิจัยจึงเปนไปตามวัตถุประสงค 

 
3. ประเภทการจัดการความรู ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

  3.1 เรื่อง กลไกการดําเนินพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ U2T ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. อาจารย ดร.สุดารัตน  รอดบุญสง 
2. อาจารย ดร.สุริยา  คํากุนะ 
3. อาจารย ดร.สุทธิพงศ  ศรีจุมพล 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยพิุน  เถ่ือนศรี 
5. อาจารยทิพาพร  โพธิ์ศรี 

บทสรุปโครงการ 
 กลไกการดําเนินพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สูการนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ดานการบริการสูสังคมนั้น คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรไดขอนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบลในรูปแบบการใชกลไก
ขับเคลื่อนจากตําบลเขมแข็ง (Best Practice) ของโครงการ U2T จํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลคอรุม อําเภอ
พิชัย ภายใตชื่อโครงการยอย “การเสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพสูการยกระดับวิถีชุมชน พ้ืนท่ี
ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” เนื่องจากเปนตําบลหลัก โดยตําบลดังกลาวมีกิจกรรมและกลไกการ
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ดําเนินงานท่ีมีเปาหมายเพ่ิมเติมจากวัตถุประสงคโครงการอีกนั่นคือการมุงเนนสรางกระบวนการเรียนรู บูรณา
การทํางานพันธกิจของคณะและการขับเคลื่อนการทํางานโครงการ U2T ตําบลอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ในแบบการทํากิจกรรมคูขนาน รูปแบบกิจกรรมท่ีจะเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี ประกอบดวยการจางงานตาม
ภารกิจตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการรายตําบล (ระดับ System 
Integrator) กิจกรรมประชาสัมพันธ สรางการรับรู ออกแบบการทํางานรวม รวมถึงประชุมเชิงปฏิบัติการ        
เพ่ือสรางความรูสรางความเขาใจกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ กิจกรรมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา แหลงเรียนรู 
และสถานการณการปญหาในพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหชุดตนทุนศักยภาพและสถานการณปญหาในปจจุบันในพ้ืนท่ี 
(ดานสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการชุมชนอยางมีสวนรวม ดานการเกษตร ดานการทองเท่ียว 
และดานเศรษฐกิจ) เพ่ือตอยอดสูการนําเขาระบบฐานขอมูลเดิม กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน การสรางสัมมาชีพของประชาชน และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) กิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบสินคาและบริการใหมีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน เพ่ือสรางความแตกตาง เพ่ิมมูลคา เพ่ิมชองทาง
การตลาด งบประมาณกิจกรรมการพัฒนา creative economy สูการยกระดับการทองเท่ียวโดยชุมชน 
กิจกรรมการการเสริมสรางทักษะชีวิตและสรางระบบคิดตอสิ่งแวดลอมในชุมชน และกิจกรรมเวทีสรุปผลการ
ดําเนินงานและสงมอบผลลัพธการทํางานตอคณะผูบริหารประจําตําบล และหลังการดําเนินโครงการไดมี
เครือขายความรวมมือมาสานงานตอท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ 
ไดสรางกลไกของกิจกรรมท่ีบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธและบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร           
และสังคมศาสตรเพ่ือการสรางกระบวนการเรียนรู บูรราการทํางาน โดบใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเปนเครื่องมือในการทํางาน เปนพ้ืนฐานโดยใชกระบวนการของการสรางความรู
เปนแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนเครื่องเชื่อมประสานสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนา      
ใหมาเรียนรูในการแกไขปญหารวมกันแบบบูรณาการท้ังในพ้ืนท่ีเดียวกันตางงบประมาณโครงการ หรือตาง
พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะฯ โดยอาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ีของรัฐ ผูนําทองถ่ิน และประชาชน ทุกคน
ตางไดรวมวางแผนการดําเนินงานทุกข้ันตอน รวมกันแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนเพ่ือทําใหงานตาง ๆ  เหลานั้น 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามภารกิจของคณะท่ีตั้งไว 

 
  3.2 เรื่อง สถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพ่ือจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรัง

แบบพ่ึงตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. อาจารย ดร.ธนากร  ธนวฒัน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิชารีย  ใจคําวัง 

บทสรุปโครงการ 

 โครงการสถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพ่ือจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรังแบบ

พ่ึงตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาสถานการณความปวดเรื้อรังในผูสูงอายุ วิเคราะหสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือนําขอมูลไป

พัฒนาเปนชุดโปรแกรมการจัดการแกไขอาการปวดเรื้อรังอยางมีสวนรวมของชุมชน การดําเนินการแบง

ออกเปน 3 ระยะ ไดแก  

 ระยะท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหา การแกไขปญหาของชุมชนท่ีอยูเดิม 
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 ระยะท่ี 2 การพัฒนาชุดโปรแกรมการจัดการอาการปวดเรื้อรังดวยตนเองและการพัฒนาทีมจิตอาสา

ลดปวดโดยผูดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม ผายกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง และกิจกรรมสรุปทบทวนบทเรียนท่ีได

จากการจัดโครงการอีก 1 ครั้ง 

 ระยะท่ี 3 การประเมินผลการดําเนินการแกไขปญหาอาการปวดเรื้อรังในผูสูงอายุและแนวทางการ

พัฒนาในอนาคต 

 โครงการสถานการณความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพ่ือจัดการแกไขปญหาความปวดเรื้อรังแบบ

พ่ึงตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีกลุมเปาหมายหลักคือ

ผูสูงอายุ 40 คน และผูดูแลผูสูงอายุ 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน โดยมีอาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 3 จํานวน 36 คน เปนผูดําเนินโครงการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน

ดังนี้ 

 1. การรวบรวมขอมูล สถานการณเบื้องตน จากการทบทวนเอกสารรายงานผลการดําเนินงานจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/ชมรมผูสูงอายุ และขออนุมัติทุนสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 

 2. ประชุมและแตงตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวชองในระดับภายในและภายนอก 

 3. การวางแผนงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหสําหรับการวาง

แผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพบริบาของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

 4. ประสานงานกับผูนําชุมชนและแกนนําในชุมชน นัดหมายวันเวลา สถานท่ี และนัดประชุม

กลุมเปาหมาย ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 

 5. วิเคราะหผล จัดเวทีคืนขอมูลแกชุมชน และวางแผนดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญญารวมกับชุมชน

โดยใชวิธีจัดลําดับปญหาและรวมฟงแนวทางการแกไขปญหาและออกแบบกิจกรรมรวมกันเพ่ือแกไขปญหาจาก

กลุมเปาหมายและผูนําชุมชน 

 6. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาอาการปวดเรื้องรัง ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู

เก่ียวกับความเจ็บปวดเรื้อรังท่ีพบบอยในผูสูงอายุ การใชยาและอันตรายจากยาแกปวด กิจกรรมการเรียนรู

และฝกทักษะการดูแลและปองกันตนเองจากอาการปวดเรื้อรัง กิจกรรมการใหความรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ

การใชยาสมุนไพรไทยเพ่ือจัดการอาการปวดเรื้อรังในผูสูงอายุ กิจกรรมการใหความรูและการฝกปฏิบัติ การ  

ยืดเหยียด การกดจุด การนวดตนเอง และการคลายเสนเพ่ือลดปวด 

 7. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุในการจัดการและดูแล

ตนเองเก่ียวกับอาการปวดเรื้อรัง 

 8. ถอดบทเรียนท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี จัดเวทีคืนขอมูล เพ่ือสะทอนผลลัพธและความสําเร็จจากการ

ดําเนินงานอยางมีสวนรวมของชุมชน 
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  3.3 เรื่อง การประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักของอาคารเกาภายหลังการปรับปรุงอาคาร 

โดยการเพ่ิมน้ําหนักแทงคน้ําและลิฟท 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. ผูชวยศาสตราจารยเจนศักดิ์  คชนิล 
2. อาจารยปญจพล  ไทยปยะ 
3. ผูชวยศาสตราจารยธนภูมิ  เฟองเพียร 

4. นายปกรณ  เกตุอินทร 

บทสรุปโครงการ 
 โครงการจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค 1. เพ่ือประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักของอาคารเกา  
(ในท่ีนี้คืออาคารสาธารณะซ่ึงเปดใชเปนโรงแรมสูง 6 ชั้น มีหองพักจํานวน 100 หอง พ้ืนท่ี 5662 ตาราง
เมตร) ภายหลังการปรับปรุงอาคารโดยการเพ่ิมน้ําหนักแทงคน้ําท่ีชั้นดาดฟาจากเดิมความจุ 20,000 ลิตร 
เปนขนาดความจุ 24,000 ลิตร และเพ่ิมจํานวนลิฟทใหกับอาคารจากเดิมมีลิฟทขนาด 450 กิโลกรัมจํานวน 
1 ชุด โดยติดตั้งลิฟทขนาด 750 กิโลกรัมเพ่ิมอีกจํานวน 1 ชุด 2. เพ่ือคํานวณออกแบบโครงสรางทางดาน
วิศวกรรมเพ่ือใหอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับการใชอาคารซ่ึงเปนอาคารสาธารณะมีผลกระทบ
ตอชีวิตประชาชนจํานวนมาก 
 การดําเนินงานของโครงการมีดังนี้ คือ การวัดขนาดองคอาคารหลักไดแก เสา คาน และพ้ืน ทดสอบ
คากําลังอัดของคอนกรีต ทดสอบคากําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ทําการถายน้ําหนักท่ีกระทํากับองค
อาคารและดําเนินการออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมดวยวิธีหนวยแรงใชงาน (Working 
Stress Design, WSD) โดยใชขนาดองคอาคารจริงท่ีสํารวจพบ วิเคราะหหนาตัดขององคอาคารดวยวิธีกําลัง
ประลัย (Strength Design Method, SDM) ประเมินความสามารถในการรับน้ํ าหนักขององคอาคาร         
และคํานวณออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมเพ่ือใหอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับการใช
อาคาร 
 ผลสําเร็จของโครงการ พบวาจากการประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักขององคอาคาร และ
คํานวณออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเปนอาคารสารธารณะหลังนี้
สามารถปรับปรุงอาคารโดยการเพ่ิมน้ําหนักแทงคน้ําท่ีชั้นดาดฟา และเพ่ิมจํานวนลิฟทได โดยท่ีอาคารยังคง
สามารถรับน้ําหนักกระทําเพ่ิมเติมดังกลาวไดอยางปลอดภัย เจาของโครงการนําแบบกอสรางและรายการ
คํานวณไปยื่นขออนุญาตตอเติมอาคารกับทางหนวยงานท่ีเก่ียวของไดสําเร็จ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จและ
เปดใชงานอาคารเปนโรงแรมตั้งแตป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 
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  3.4 เรื่อง การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ผูสูงอายุ บานทุงผง ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิชารีย  ใจคําวัง 
2. อาจารยจงรัก  ดวงทอง 
3. อาจารย ดร.ธนากร  ธนวฒัน 

บทสรุปโครงการ 
 การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ บานทุงผง 
ตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชน
สูการปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ และประเมินผลการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพตามวิถีชุมชนสูการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ มีเปาหมายเชิงปริมาณ คือผูเขารวมโครงการ 100 คน เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูสูงอายุมีความรอบรูดานสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน 

การจัดทําโครงการตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 – 27 มีนาคม 2564 มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้               
1) เปดตัวโครงการเพ่ือสรางการรับรูและออกแบบกิจกรรมรวมกันกับกลุมเปาหมาย ประเมินความ

รอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และวิเคราะหปจจัยกําหนดสุขภาพ  
2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งท่ี 1  
3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ครั้งท่ี 2  
4) จัดอบรมปรับพฤติกรรม 2 อ.  
5) ติดตามประเมินผลโครงการ  
6) คืนขอมูลใหชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดขยายผลกับกลุมเปาหมาย และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  
กลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรมการออกกําลัง

กาย มีการรวมกลุมออกกําลังกายทุกวันชวงเย็น มีผูนําการออกกําลังกายท่ีเปนทีม เกิดตนแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีเปนผูนําดานสุขภาพ ทําหนาท่ีกระตุนและติดตามใหผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีข้ึน 
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4. ประเภทการจัดการความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. อาจารยวัชราภรณ  อารีรัตนศักดิ์ 
2. อาจารยอมรรตัน  ศรีวโิรจน 
3. อาจารย ดร.สุภัญชล ี อนไชยะ 
4. อาจารย ดร.วันธะนา  สานุสิทธิ์ 
5. ผูชวยศาสตราจารยธิดารัตน เหมือนเดชา 

บทสรุปโครงการ 

 การจัดทําแนวทางการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาระบบ/กลไกท่ีดีในการดําเนินงานของหลักสูตร             

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ             

จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ยอนหลัง 3 ป (ปการศึกษา 2561 – 2563) พบวา องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีผลการประเมินในระดับดี

มาก แนวโนมผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (4.25,4.31 และ 4.50) องคประกอบท่ี 3 นักศึกษามี

ผลการประเมินในระดับดี แนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่องทุกปการศึกษา (3.00,3.67 และ 4.00) องคประกอบท่ี 5  

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  มีผลการประเมินระดับดีมาก ตอเนื่องทุกป (4.25,4.25 

และ 4.25) องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการประเมินในระดับดี ตอเนื่องทุกป (4.00,4.00 

และ 4.00) จากการดําเนินงานโดยใชระบบ/กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษาการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในการบริหารจัดการหลักสูตร สงผลใหหลักสูตรสามารถใชแนวทางนี้ ในการบริหาร

จัดการและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไดท้ัง 4 องคประกอบ ดังนั้นป

การศึกษา 2564หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จะใชระบบ/กลไกการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียบรูในศตวรรษท่ี 21 เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
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5. ประเภทการจัดการความรู ดานการพัฒนากระบวนการทํางาน 
  5.1 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet  

ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ 

รายช่ือคณะทํางาน 
1. นางสาวโสภิณภา  นันตา 
2. นางสาวอาภาวรรณ  พรหมมา 
3. นางปยะดา  เทพสาธร 
4. นายอุเทน  แสนบัณฑิต 

บทสรุปโครงการ 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชัน

บนมือถือ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะกรรมการสํารวจครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

ดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนครุภัณฑ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือได

อยางถูกตอง และเพ่ือใหการจัดทําทะเบียนครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความ

เรียบรอย และสามารถรายงานขอมูลท่ีเปนปจจุบันใหมหาวิทยาลัยและสํานักตรวจเงินแผนดินไดอยางตอเนื่อง 

การนําโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ มาใชในการสํารวจครุภัณฑเพ่ือแกไขปญญา

กระบวนการทํางานสํารวจครุภัณฑเดิมท่ีมีความซับซอน หลายข้ันตอน ใชการบันทึกขอมูลจากการสํารวจใน

เอกสาร ฐานขอมูลท่ีไมเปนปจจุบัน การสํารวจครุภัณฑเกิดความลาชา ไมมีขอมูลการแทงจําหนาย การขนยาย

ครุภัณฑออกจากหนวยงานโดยไมจัดทําทะเบียนรายการ การคนหาครุภัณฑไมพบ และข้ันตอนกระบวนการ

ทํางาน ปญหาดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุและระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น 

คณะกรรมการสํารวจครุภัณฑจึงมีการนําโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือมาใชในการสํารวจ

ครุภัณฑ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมต้ังแตกระบวนการวางแผนการดําเนินงานออกแบบขอมูลในโปรแกรม 

ท่ีจะใชจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจครุภัณฑตามรายการ โดยใชโปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือ

ถือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการดําเนินงานสํารวจครุภัณฑ การจัดทํารายงานผลการสํารวจครุภัณฑ 

จนสามารถดําเนินการสํารวจครุภัณฑ ป 2562 – 2564 ในระยะแรกจํานวน 2,050 รายการ โดยใช

โปรแกรม App Sheet ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ แลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห สามารถจัดเก็บ

รายละเอียดขอมูล และภาพถายครุภัณฑไดครบถวนสมบูรณ ตามแบบรายงานผลการสอบขอเท็จจริง และได

ฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สามารถรายงานขอมูลครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมหาวิทยาลัย

และสํานักตรวจเงินแผนดินไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดวางโครงการอบรมการใช

โปรแกรม App Sheet ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกคนเพ่ือนํามาปรับใช

ในกระบวนการทํางานของแตละหนาท่ี เชน ประยุกตใชในการเก็บขอมูลพัสดุคณะ การยืม-คืนอุปกรณ

หองปฏิบัติการ เปนตน 
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  5.2 เรื่อง การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

รายช่ือคณะทํางาน  
1. นายสมพร  หมวกทอง 
2. นายไชยเชษฐ ขวดแกว 
3. นายปกรณ  เกตุอินทร 
4. นายธรรมวุฒิ ผองใส 
5. นายณัฐพงศ  เวรุริยะ 
6. นายกิตติพงษ  ยินดีสิทธิ์ 

บทสรุปโครงการ 

 งานหองปฏิบัติการเปนงานหนึ่งในกลุมงานบริหารวิชาการ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ

สํานักงานคณบดี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหองปฏิบัติการแบงตามศาสตรการจัดการเรียนการสอน

จํานวน 4 หองประกอบดวย หองปฏิบัติการบริหารงานกอสราง หองปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

หองปฏิบัติการอุตสาหการและโลจิสติกส  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โดยงานหองปฏิบัติการจะมี

บุคลากรสายสนับสนุนทําหนาท่ีใหบริการหองปฏิบัติการ วัสดุฝก  อุปกรณ/เครื่องมือประจําหอง ดูแล

บํารุงรักษา  ตรวจสภาพการใชงานของเครื่องมืออยางสมํ่าเสมอ พิจารณาซอมบํารุงเบื้องตน เปนผูชวยสอน

หรือท่ีปรึกษานักศึกษา  ใหบริการยืม – คืนอุปกรณ/เครื่องมือแกนักศึกษา บุคคลภายนอก  จัดทําสถิติและ

ฐานขอมูลการใหบริการหองปฏิบัติการ  

   จากการดําเนินงานใหบริการของหองปฏิบัติการท้ัง 4  ไดพบปญหาดานการใหบริการการยืม - คืน

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการเรียนการสอนแกนักศึกษาและอาจารย เชน สิ้นเปลืองกระดาษ  ผูใชบริการไมได

รับความสะดวก  การดําเนินงานของระบบลาชา ไมทันสมัย  สิ่งเหลานี้นํามาซ่ึงความไมพึงพอใจของ

ผูใชบริการ งานหองปฏิบัติการ กลุมงานบริหารวิชาการ สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงคิด

พัฒนาระบบยืม - คืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติการของคณะข้ึน ทําใหสํานักงานคณบดีมีระบบ

ยืม – คืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือประจําหองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนา จากเดิมท่ีเปนระบบ Manual        

ใชแรงงานคนและกระดาษ 100%  ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร  ไมไดรับความสะดวกและคลองตัวท้ังผู

ใหบริการและผูใชบริการ  นอกจากนี้ยังสามารถลดการใชกระดาษไดรอยละ 100  ผูใชบริการไดรับความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนจากการเลือกรายการสิ่งของไดทุกสถานท่ีผานสมารทโฟน  ผูใหบริการสามารถปฏิบัติงาน

ไดรวดเร็วยิ่งข้ึนเนื่องจากรายการวัสดุ อุปกรณถูกแบงหมวดหมูอยางชัดเจน รวมถึงสามารถแสดงสถิติการเขา

ใชของผูใชบริการ/เดือนได 
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  5.3 เรื่อง การทํางานเปนทีม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย Work breakdown structure  

รายช่ือคณะทํางาน  

1. ผูชวยศาสตราจารยศิวัตม กมลคุณานนท 
2. นายกัลปไชย ชยัอารีราษฎร 
3. นางสาวนริศรา  เมืองจันทร 
4. นางสาวนราภรณ  อัมพวัน 
5. นางสาวอัชญลี  คันศร 

บทสรุปโครงการ 

 ในการดําเนินงานโครงการ สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการบริหารโครงการเพ่ือใหโครงการนั้นสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคนั้น ไดแก 1) Project Scope Management ขอบเขตงาน (Scope definition) เปนการ
แบงงานหลัก ๆ ในโครงการใหยอยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดไดวาจะตองทําอะไรบาง 2) Project 
Time Management การบริหารกิจกรรมและกระบวนการในโครงการ เพ่ือใหโครงการสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 3) Project Cost Management กระบวนการเก่ียวกับการประมาณการ (Estimate Costs)                 
การตั้งงบประมาณ (Determine Budget) และการควบคุมตนทุน (Control Cost) ในโครงการ เพ่ือให
โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดยอยูในงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติมา 4) Project Quality Management 
(PQM) กระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ อันทําใหม่ันใจไดวาโครงการท่ีดําเนินการนั้น ไดตอบโจทย
กับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ีตั้งไว ซ่ึงสวนท่ีสําคัญคือ quality system  
 เนื่องจากการทํางานในหนวยงานจําเปนจะตองมีเครื่องมือชวยในการทํางานเพ่ือใหงานหรือโครงการ
ตางๆ สําเร็จลุลวงโดยไมมีขอผิดพลาด หรือมีขอผิดพลาดใหนอยท่ีสุด ในการการฝกหัดใหบุคลากร                
ในหนวยงานใช Work Breakdown Structure (WBS) เปนเครื่องมือชวยในการทํางานเพ่ือแบงเบาลดความ
ยุงยาก และสามารถตรวจสอบความถูกตองของข้ันตอนการทํางานวาถูกตอง ครบถวนตามกระบวนการ          
และรวมถึงสิ่งของท่ีตองใชในการทํางานของแตละโครงการ และเปนการฝกใหบุคลากรรูจักการทํางานท่ี            
เปนข้ันตอน มีแบบแผน โดยพิจารณาจากรายละเอียดขอบเขตโครงการท่ีระบุไวใน WBS มีรูปแบบการเขียนท่ี
ชัดเจนโดยจะแบงออกเปนลําดับกิจกรรมท่ีตองทํางานในงานนั้นๆ สามารถนําไปใชไดต้ังแตงานท่ีใหญท่ีสุด 
(โครงการ) จนถึงงานในระดับยอยท่ีสุด โดยแบงงานในโครงการออกเปนหมวดๆ ยอยลงไปเรื่อยๆ ทําให
บุคลากรสามารถฝกหัดการแกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู
ความสามารถในการทํางานซ่ึงถือวา เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรอีกทางหนึ่ง 
 สํานักวิชาศึกษาท่ัวไปนําเทคนิค WBS มาใชในหนวยงานตั้งแตป 2562 โดยบุคลากรในหนวยงาน
เห็นพองตองกันวา WBS เปนเครื่องมือท่ีดีท่ีชวยใหสนับสนุนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จสมบูรณอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการบริหารความเสี่ยงในการทําโครงการ สํานักวิชาศึกษาท่ัวไปจึงนําเทคนิค WBS 
มาใชในการดําเนินการทุกโครงการ โดยมีผลการดําเนินงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดความ
ประทับใจกับผูเขารวมโครงการภายนอกหนวยงาน ไดรับคําชื่นชมจนมีผูกลาววาสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปเปน
เบอรหนึ่งในการทําโครงการกิจกรรมนอกจากนั้นสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปไดขยายผลการทํางานดวย WBS          
โดยการนําไปประยุกตใชกับโครงการศูนยสอบและสนามสอบทองถ่ิน ภาคเหนือ 2 โดยไดดําเนินการรวมกัน        
3 หนวยงาน ซ่ึงเปนการสรางความรู ความเขาใจ และสามารถนํา WBS ไปใชตอในหนวยงานอ่ืน ๆ โดย
โครงการดังกลาวไปรับรางวัลอันดับท่ี 3 จากศูนยสอบท่ัวประเทศ ในอนาคตสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปมุงหวังให
หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเรียนรูและปรับใช WBS ในการดําเนินการโครงการเพ่ือความสําเร็จของโครงการ
ตอไป 
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5.4 เรื่อง การลดข้ันตอนการดําเนินงานวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. อาจารย ดร.ธัญญา  จันทรตรง 
2. นายวิทยากร  อวนสะอาด 
3. นางสาวเทพธิดา  จงสุขสันติกุล 
4. นางสาวรัชนี  มีพันธ 
5. นางสาวปนัดดา  สุวรรณสขุ 
6. นางสุวภัทร  ยินด ี
7. นายวรวัฒน  รักดี 

บทสรุปโครงการ 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธใหมีความ
สะดวก กระชับ ลดการใชงบประมาณและคาใชจาย และลดข้ันตอนการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาและเพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยการปรับปรุงแบบฟอรม บว. ของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษาและการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความ
รวดเร็ว เรียบรอย มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ดังนี้ 

1. ประโยชนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ชวยลดคาใชจายในการเดินทางโดยเฉลี่ย 
1,087 บาทตอครั้ง ชวยลดระยะเวลาการเดินทางโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 10 นาท่ีตอครั้ง และนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. ประโยชนสําหรับสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เชน ลดปริมาณการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย จากจํานวนนักศึกษาป พ.ศ. 2565 จะลดปริมาณการใชกระดาษจํานวน          
663 แผน คิดเปนราคา 119.34 บาท และลดการใชหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพในสํานักงาน คิดเปนราคา 
72.93 บาท ซ่ึงเฉลี่ยจะลดการใชงบประมาณจํานวน 0.87 สตางค ตอนักศึกษา 1 คน 

 
5.5 เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดเตรียมเอกสารประกอบรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองตน

สําหรับการเรียนการสอน 

รายช่ือคณะทํางาน  

1. นางสาวสุกัญญา  หมอนอิง 
2. อาจารย ดร.วารุณี  จอมกิติชัย 
3. อาจารย ดร.วันวิสาข  พิระภาค 

บทสรุปโครงการ 

 หองปฏิบัติการชีววิทยา หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงพัฒนาระบบกลไก       
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยนํายุทธศาสตรท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ การพัฒนาการบริหารจัดการสูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง ซ่ึงมีเปาประสงคหลัก คือ การพัฒนาดานกายภาพ และดานบุคลากร เปนแนวคิดในการพัฒนา
หองปฏิบัติการและเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ โดยหองปฏิบัติการชีววิทยาไดเขารวมโครงการพัฒนา        
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และยกระดับหองปฏิบัติการตามาตรฐาน ESPRel Checklist กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแมขาย 
ภาคเหนือตอนลางดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติกาท่ีเก่ียวของกับสารเคมี) และตามนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการไดรับงบประมาณสนับสนุนใน
การเขารวมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะอาชีพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 โดยในป พ.ศ. 2559 หลักสูตรชีววิทยามีการปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปลี่ยนรายวิชาใหทันสมัย
มากข้ึน หลักสูตรไดปรับเปลี่ยนนําวิชาปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน เขามาเปนวิชาชีพเฉพาะ วิชาแกน         
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และมีการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง           
ทุกภาคเรียนตลอดมา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ประจําหลักสูรชีววิทยารวมกับอาจารยผูสอน
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน (introduction to Biology laboratory) รหัส 4031109 ไดสราง
ระบบกลไกข้ันตอนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สารเคมี ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ท่ีตองใชในการทํา
ปฏิบัติการแตละบทปฏิบัติการ มีการจัดทําเอกสารสําหรับตรวจเช็ควัสดุอุปกรณตามข้ันตอนการทําปฏิบัติการ
ของแตละบทปฏิบัติการท้ังกอนการทําปฏิบัติการ และหลังการทําปฏิบัติการ เพ่ือสรางระบบและกลไกในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณดานวิทยาศาสตร สนับสนุนการจัดการสอนของอาจารย 
และการเรียนรูของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรชีววิทยา และเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณดานวิทยาศาสตร สําหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ         
จากการดําเนินงานตามระบบข้ันตอนท่ีจัดทําข้ึนสามารถทําใหงานดานการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
สําหรับการทําปฏิบัติการมีความแมนยําข้ึน ลดการผิดพลาดไดมากข้ึน และยังสามารถวางแผนการจัดเตรียมได
รวดเร็ว และในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการมีเหตุลาฉุกเฉิน ผูสอนก็ยังสามารถทําปฏิบัติการไดตามปฏิทิน
แผนการทําปฏิบัติการท่ีจัดทําไว 
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ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 
 

1. ปญหา : ผลงานการจัดการความรูท่ีสงเขารวมโครงการมีจํานวนนอย  
แนวทางการแกไขปญหา : 

   1. ควรมีการจัดประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง  
  2. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธควรประชาสัมพันธลวงหนาไมนอยกวา 3-6 เดือน 

2. ปญหา : บุคลากรและสวนราชการไมไดตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมโครงการ 
แนวทางการแกไขปญหา : 

   1. ควรใหความรูและความเขาใจในความสําคัญของการจัดกิจกรรมโครงการใหสวนราชการ
และบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง  

  2. สนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง และจัดกระบวนการคัดเลือกผลงานในระดับหนวยงานเพ่ือสงผลงานเขารวมในระดับ
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน 

3. ปญหา : การจัดการความรูเปนการแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัย สงผลใหไมมีการ
แลกเปลี่ยนความรูจากหนวยงานภายนอก 
  แนวทางการแกไขปญหา : 
   1. ควรมีประชาสัมพันธและเชิญชวนหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูและมุมมองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจนํามาปรับประยุกตใชภายในมหาวิทยาลัยได  

  2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรนําเสนอผลงานการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับหนวยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยเครือขาย 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
  มหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูเพ่ือแสวงหา Good Practice เพ่ือ
แลกเปลี่ยนองคความรูในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากผูมีประสบการณท้ังในระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ รวมกันแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดี เม่ือวันท่ี 
27 เมษายน 2565 ท่ีผานมา ดวยตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางกาวกระโดด โดยแบงประเภทของผลงานออกเปน 5 ประเภท 
ไดแก 
          1) การจัดการความรู ดานการเรียนการสอน 
          2) การจัดการความรู ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค 
          3) การจัดการความรู ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
          4) การจัดการความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
          5) การจัดการความรู ดานการพัฒนากระบวนการทํางาน 
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