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RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

เป้าหมาย : เพ่ือสกัดองค์ความรู้ วิธีการท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่
มีคุณสมบัติ Smart Teacher เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม     

ขอบเขต :  การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มีคุณสมบัติ Smart Teacher เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม 

ผู้น าการเสวนา : อาจารย์ชริยา  นนทกาญจน์ 

ผู้บันทึกการเสวนา : อาจารย์กัญญมน  มีแก้ว,อาจารย์กัลยกร  เสริมสุข     

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผศ. ดร.นฤมล  รัตนไพจิตร สาขาศึกษาทั่วไป 

2.  ผศ. สุภามาส  อินทฤทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

3.  ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

4.  ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี สาขาศึกษาทั่วไป 

5.  ผศ.รุ่งโรจน์  เอียดเกิด สาขาวิทยาศาสตร์ 

6.  อ.สราญพงศ์  หนูยิ้มซ้าย สาขาเทคโนโลยี 

7.  อ.นฤมล  แสงดวงแข สาขาเทคโนโลยี 

8.  ผศ.รัตติยา  สารดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

9.  อ.วริฎฐา  เทพนิมิตร สาขาศึกษาทั่วไป 

10.  อ.บัณฑิตา  ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง สาขาเทคโนโลยี 

11.  อ.สินีนาฎ  อารีกิจ สาขาการแพทย์แผนไทย 

12.  อ.วิสาลักข์  คุณธนรุ่งโรจน์ สาขาเทคโนโลยี 
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ประเด็นปัญหา : จัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในชั่วโมงปฏิบัติ 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

1. ใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ เช่น Google meet, Zoom หรือ LMS ในการเรียนการสอน     
ใช้ Team Viewer, Brainstorming-Whiteboard หรือ Google document เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกัน        

2. ใช้ Google classroom, Line หรือ Facebook ในการมอบหมายงานให้นักศึกษา และให้นักศึกษา
ส่งงาน อาจารย์สามารถบันทึกไฟล์การสอนแนบทางช่องทางนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วย
ตนเอง  

3. ใช้โปรแกรม Google form ในการท าข้อสอบเพ่ือสอบออนไลน์ โดยมีการชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับ
กฎกติกาในการสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  

4. ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Mouse pen, I-pad หรือแท็บเล็ต ในการตรวจงานของนักศึกษา โดยสามารถ
ตรวจงานและส่งกลับนักศึกษาทางออนไลน์  

 
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

อาจารย์หลายท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งพร้อมจะถ่ายทอดให้กับอาจารย์ท่าน
อ่ืน ๆ อาจารย์ทุกท่านมีความพร้อมและความพยายามในการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์      
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนโดยการใช้เกมและมีรางวัล 
2. ใช้ช่องทาง Chat โดยตั้งค าถามและให้นักศึกษาตอบเพ่ือตรวจสอบการเข้าเรียนและความเข้าใจ

บทเรียนของนักศึกษา 
3. มอบหมายงานหรือให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหลังการเรียนและก าหนดเวลาส่งเพ่ือตรวจสอบการ

เข้าเรียนและความเข้าใจของนักศึกษา  
4. ไม่ก าหนดเวลาแน่นอนในการเช็คชื่อนักศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียน  
5. จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจเรียนของนักศึกษา  
6. บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
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วิธีการสู่ความส าเร็จ :   

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความเข้าใจตรงกัน ต้องมีความพร้อมและความพยายามในการเรียนรู้
การใช้สื่อการสอนออนไลน์เพื่อความส าเร็จของการเรียนการสอน 

 

 

 (..อาจารย์กัญญมน  มีแก้ว..) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 
…14….. / …พฤษภาคม.. / …2564 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย : เพ่ือสกัดองค์ความรู้ วิธีการท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ และงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืน 

ขอบเขต : ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การวิจัยเชิงพ้ืนที่ และงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจกอ่ืน 

ผู้น าการเสวนา : ดร.วันทนา  สังข์ชุม 

ผู้บันทึกการเสวนา : ผศ.กมลวรรณ บุญเจริญ 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผศ.ส าคัญ รัตนบุรี 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

2.  ผศ.ดร.ธนากรณ์ ด าสุด 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

3.  ผศ.ศิริลักษณ์ อินทสโร 
 

สาขาเทคโนโลยี 

4.  ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

5.  ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ 
 

สาขาเทคโนโลยี 

6.  ดร.วรวิทู มีสุข 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

7.  ดร.เดี่ยว สายจันทร์ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

8.  อ.วาสนา ณ.สุโหลง 
 

สาขาศึกษาทั่วไป 

9.  ดร.อภิรดี  โพธิพงศา สาขาวิทยาศาสตร์ 

10.  อ.ศรินทร์รัตน์ จิตจ า 
 

สาขาการแพทย์แผนไทย 

11.  ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

12.  ดร.วันทนา สังข์ชุม 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

13.  ผศ.ดร.ชัชฏา  หนูสาย สาขาเทคโนโลยี 

14.  ผศ.ดร.กฤตยา  หนูสาย สาขาวิทยาศาสตร์ 

15.  ผศ.กมลวรรณ  บุญเจริญ สาขาวิทยาศาสตร์ 

 
กระบวนการด าเนินงาน  : 

 นักวิจัย ควรมีความพร้อมขององค์ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบองค์
รวม ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เข้ากับบริบทของชุมชนนั้นๆ  การ
ปรับตัวและ mind set ของนักวิจัยให้เข้ากับชุมชน เพ่ือให้ให้ชาวบ้านไว้ใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต้องมีการลง
พ้ืนที่เพ่ือเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่จะน าไปใช้ได้จริง นักวิจัยควรมี partner 
ในการร่วมแก้ปัญหา ส ารวจสัดส่วนความต้องการของนักวิจัยที่มีความต้องการท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่  

 ชุมชนและพื้นที่  ต้องเป็นไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย นักวิจัยอาจมีการบูรณา
การข้ามพ้ืนที่ได้ การเลือกพ้ืนที่วิจัย ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้น าชุมชนที่เป็นนักพัฒนา มีความพร้อม หรือเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้  

 นโยบายของแหล่งทุน งบประมาณที่จัดสรรให้ควรเหมาะสมและครอบคลุม นักวิจัยต้องมี
การเรียนรู้ทักษะการเขียนทุน วิเคราะห์บริบทของแหล่งทุน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  
ควรมีการจัดอบรมการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 องค์ความรู้และนวัตกรรม ควรมีการผลักดันให้น าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ ส่งเสริม
การสร้างโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่จากการบริการวิชาการ 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :  

 นักวิจัย ยังขาดองค์ความรู้  ทักษะ และความม่ันใจที่จะท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่  
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  ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
นักวิจัย 
 
 

- ยังขาดองค์ความรู้  ทักษะ และความ
มั่นใจที่จะท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

- สัดส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าของมหาวิทยาลัย 

- จัดอบรมการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
 

- กระตุ้น/ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

ชุมชนและพ้ืนที่ - ชุมชนไม่มีความพร้อม - ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้น าชุมชนที่เป็นนักพัฒนา   
มีความพร้อม หรือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

น โ ย บ า ย ข อ ง
แหล่งทุน 

- ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนยังมี
ข้อจ ากัด 

- ควรมีการจัดอบรมการเขียนโครงการเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

- หน่วยงานยังขาดประสบการณ์ การ
ผลักดันองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

- ควรมี การผลั กดั น ให้น าองค์ ความรู้ และ
นวัตกรรมไปใช้ ส่งเสริมการสร้างโจทย์วิจัยเชิง
พ้ืนที่ จากการบริการวิชาการ 

 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  

- จัดอบรมการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- กระตุ้น/ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้น าชุมชนที่เป็นนักพัฒนา  มีความพร้อม หรือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
- ควรมีการจัดอบรมการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 

 

 (ผศ.กมลวรรณ  บุญเจริญ) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

14 / พฤษภาคม / 2564 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ 3: การบริการวิชาการ 

เป้าหมาย :เพ่ือสกัดองค์ความรู้ วิธีการท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน และ การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

ขอบเขต : การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และ การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ผู้น าการเสวนา : นางสาวอุไรวรรณ  สุกยัง  

ผู้บันทึกการเสวนา : นางสาวเพียงออ  ยีสา 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  นางสาวราชวดี  จันทร์ทอง สาขาศึกษาทั่วไป 

2.  ผศ.กลอยใจ ครุฑจ้อน สาขาเทคโนโลยี 

3.  นางจรินทร์  พูดงาม สาขาวิทยาศาสตร์ 

4.  นางสาวเกวลี ชัยชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ 

5.  ผศ.ดร.อวยพร  วงศ์กูล สาขาวิทยาศาสตร์ 

6.  นางบุญเรือน  สรรเพชร สาขาวิทยาศาสตร์ 

7.  นางสาวเปรมจิต  รองสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

8.  นายคมสัน  นันทสุนทร สาขาวิทยาศาสตร์ 

9.  ผศ.ชฏาพร เกลี้ยงจันทร์ สาขาการแพทย์แผนไทย 

10.  นางฐิติกร  พรหมบรรจง สาขาวิทยาศาสตร์ 

11.  ผศ.พงษ์พันธ์  ราชภักดี สาขาเทคโนโลยี 

12.  นายรุ่งโรจน์  จีนด้วง สาขาเทคโนโลยี 
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 ประเด็นปัญหา : 

การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

1.การบริหารจัดการของสมาชิกในชุมชนยังไม่ดีพอ ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน   
2.ผู้น าชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการสนับสนุนการท างานของกลุ่มในชุมชน 
3.ขาดงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.ขาดเครือข่าย ความร่วมจากหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณภายนอก 

 
การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1.บุคลากรไม่ทราบถึงวิธีการข้ันตอน กฎระเบียบการด าเนินงาน 
2.ปัญหาเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก และไม่ทราบระเบียบชัดเจน 
3.หากลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการได้ไม่ตรงตามเป้า  
4.ขาดแรงบันดาลใจในการท าโครงการ 
5. เกิดปัญหาในด้านกระบวนการในการบริการวิชาการในช่วงการเกิดโรคระบาด  

  
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
1.การมีกระบวนการและระบบที่ชัดเจนท าให้การบริการวิชาการประสบความส าเร็จ 
2.การมีศาสตร์ความรู้ของบุคลากรในหลายสาขาท่ีสามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้ 

 
การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

แนวทาง กฎระเบียบ ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
 
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

1.ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในศาสตร์ของตนเองของบุคลากรในคณะท าให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชน ชุมชนมีความเชื่อมั่นและสามารถท าให้การบริการวิชาการประสบความส าเร็จ 

2.การทราบถึงศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ของเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้สามารถใช้คนให้ถูกกับงาน 
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 การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
1.การมเีครือข่ายในองค์กรและนอกองค์กร 
2.การไม่ละท้ิงโอกาส และไม่ปฏิเสธงาน 
3.การมทีัศนคตทิี่ดีในการท างาน (can do attitude) และมองหาโอกาส 
4.การท างานเป็น Team work ที่ด ี
5.การคิดวางแผน และการต่อยอด เช่น การวางแผนในการเก็บค่าลงทะเบียนที่ราคาต่ าในช่วงแรก

เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและได้ต่อยอดการบริการวิชาการ
ต่อไป 
 
แนวปฏิบัติที่ดี :  

การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
1.การประชุมจัดท าแผนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อ 

- ส ารวจความต้องการของชุมชน 
- เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย 
- หารือประเด็นและล าดับความส าคัญในการให้ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
- การติดตามผลการด าเนินการของการบริการวิชาการ 

2. การจัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
3. การประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินงานโครงการตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาและจัดท า

แผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอน รวมถึงบูรณาการศาสตร์ความรู้ในแต่
ละสาขา 

4. ด าเนินงานตามแผน 
5. การติดตามผลการด าเนินโครงการและรายงานผล 
6. ประชุมเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินการ 
7. การถอดบทเรียนและเผยแพร่ 

 

การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ประเด็นโครงการที่สามารถด าเนินการให้เป็นการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้มีดังนี้ 

-จัดประชุมเสวนา ท าความเข้าใจกระบวนการ ระเบียบ ท าแผนบริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-หลักสูตรระยะสั้นโครงการอบรม/การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
-ให้บริการเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ 
-สร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
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วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

1.การใช้ศักยภาพของบุคลากรได้ตรงตามความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในหลากหลายศาสตร์  
2.การเป็นศูนย์กลางความรู้ (Center of excellent : CLE) 
3.การสร้างกลุ่มเพ่ือให้เกิดการพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ หรือ มีการนัดเวลาเพ่ือพูดคุยกันแบบพิเศษ

เพ่ือให้เกิดการพูดคุยในเรื่องต่างๆและต่อยอดไปสู่งานบริการวิชาการที่ดีได ้
4.การสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนให้มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากรในคณะ 
5.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท างานเป็น Team Work ที่ด ี

 
 
 
 (นางสาวเพียงออ  ยีสา) 

ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP3 
14 / พ.ค./ 2564 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ :  4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม                 

เป้าหมาย : เพ่ือสกัดองค์ความรู้ วิธีการท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรม และ Green Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ขอบเขต :  นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม และ Green Campus หรือมหาวิทยาลัย 

ผู้น าการเสวนา : อาจารย์ราตรี  เขียวรอด, อาจารย์ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย     

ผู้บันทึกการเสวนา : อาจารย์ภัชญาภา ทองใส        

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  อาจารย์ราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.  อาจารย์นิธิพร วรรณโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  อาจารย์เสริมศักดิ์ เกิดวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  อาจารย์สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.  อาจารย์ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.  ผศ.พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  อาจารย์วุฒินันท์ ศิริรัตนวรากูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8.  อาจารย์ภัชญาภา ทองใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9.  นางปรัชญาภรณ์ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ขอบเขตที่ 1 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม  

ประเด็นปัญหา :  

1. ต้องคิดนวัตกรรมข้ึนมาใหม่และต้องน านวัตกรรมนั้นไปช่วยพัฒนาวิสาหกิจทางวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

2. มีความรู้แต่ขาดงบประมาณ 
 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

คือ ความรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงความรู้ตามหลัก
ทฤษฎี หรือความรู้ในทางวิชาการพ้ืนฐานที่บุคลากรภายในคณะได้ศึกษาเรียนรู้มา เช่น ความรู้เกี่ยวกับกลไกใน
การประกอบเครื่องจักร ความรู้ในการท า Application ต่างๆ ความรู้ทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

คือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล โดยไม่สามารถ
ถ่ายทอดเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ความรู้ในการคิดวิเคราะห์และใช้ความรู้พ้ืนฐานมา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

การใช้ความรู้ทางด้านกลไกในการประกอบเครื่องจักรไปสร้างเครื่องปอกเปลือกลูกจันทน์เทศ ลักษณะ
โครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีตัวถังปอกเปลือกที่ผิวด้านในเคลือบด้วยหินกากเพชร มีจานหมุนที่หมุนให้ลูก
จันทน์เทศหมุนขัดกับผิวด้านในถัง มีความเร็ว 200 รอบ/นาที โดยใช้น้ าช่วยในการล้างผิว สามารถผลิตได้ครั้ง
ละ 4-5 กิโลกรัม ก าลังการผลิตประมาณ 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปจันทน์เทศ
บ้านร่อนนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ของ ผศ.พงษ์พันธ์  ราชภักดี ที่ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในการปอกเปลือกลูกจันท์เทศ และลดระยะเวลาในการผลิตลง เพ่ิมปริมาณในการผลิตได้มากขึ้น ท า
ให้กลุ่มวิสาหกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน ซึ่งได้ท าการส่งมอบเครื่องเรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุสิทธิบัตร 
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วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

1. ติดต่อกับชาวบ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือรับทราบปัญหา และใช้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือ 
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา คิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความส าเร็จสู่บุคลากรอ่ืนๆ ภายในคณะ 
 3. สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสในการท างาน 
 
ขอบเขตที่ 2 Green Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว  

ประเด็นปัญหา : ต้องมีการพัฒนาอนุรักษ์และสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

คือ ความรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงความรู้ตามหลัก
ทฤษฎี หรือความรู้ในทางวิชาการพ้ืนฐานที่บุคลากรภายในคณะได้ศึกษาเรียนรู้มา เช่น ความรู้เกี่ยวกับกลไกใน
การประกอบเครื่องจักร ความรู้ในการท า Application ต่างๆ ความรู้ทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

คือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล โดยไม่สามารถ
ถ่ายทอดเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ความรู้ในการคิดวิเคราะห์และใช้ความรู้พื้นฐานมา
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ข้ึนมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ 
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 แนวปฏิบัติที่ดี : เครื่อง PM Monitoring ของ ดร.ประเสริฐ  นนทกาญจน์ 

คิดประดิษฐ์ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับต าแหน่ง
จีพีเอส โดยที่ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับต าแหน่งจีพีเอ
สมีความสามารถในวัดค่าฝุ่นได้ทุกระดับคือ PM 1 PM 2.5 PM 10 และค่า AQI รวมถึงมีการวัดสภาพแวดล้อม
ในส่วนของอุณหภูมิและความชื้น มีการแสดงต าแหน่งต าแหน่งในการตรวจวัด โดยออกแบบและเขียน
โปรแกรมให้มีการเก็บค่าต่างๆ บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ใน Google Sheet และจะมีการแสดงค่าผ่านบนเว็บ
เพจและบนสมาร์ทโฟน โดยมีการแจ้งเตือนค่าผ่านทางไลน์เมื่อมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้
ง่ายและรายงานสภาพต่างๆทางไกลผ่านอินเทอร์เนตโดยที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ ในปัจจุบันได้ติดตั้งใช้งานที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 11 จุด โดยใช้ส าหรับแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะน าแนวทาง
ป้องกันตวัเอง 

 



 
 

6 
 

RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

1. มองปัญหาในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา คิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความส าเร็จสู่บุคลากรอ่ืนๆ ภายในคณะ 
3. สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสในการท างาน 

 

 

             

 (อาจารย์ตรีวนันท์  เนื่องอุทัย) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP4 

14 / พฤษภาคม / 2564 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ  

เป้าหมาย : การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการคัดกรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของบุคคล
ที่เข้าใช้อาคารเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ขอบเขต :  นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล      

ผู้น าการเสวนา :  ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์       

ผู้บันทึกการเสวนา :  นางสาวปัทมาพร ค าแหง       

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผศ.เอกรัตน์  โภคสวัดิ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

2.  ผศ.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

3.  นางสาวลดาวัลย์ จันทวงค์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

4.  นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน ฝ่ายบริหารและวางแผน 

5.  ผศ.อรุณ  เอียดฤทธิ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

6.  นางสาวอุไรวรรณ เพ็ชรกูล ฝ่ายบริหารและวางแผน 

7.  ผศ.วลัยรัชช ์นุ่นสงค์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

8.  ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา ฝ่ายบริหารและวางแผน 

9.  ผศ.อรยา สุขนิตย์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

10.  ผศ.สุพดี  ธรรมเพชร ฝ่ายบริหารและวางแผน 

11.  นายสุธาพร  เกตุพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

12.  นางนงค์ฤดี  รัตนบุรี ฝ่ายบริหารและวางแผน 

13.  นางสาวปัทมาพร ค าแหง ฝ่ายบริหารและวางแผน 
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

14.  นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค ฝ่ายบริหารและวางแผน 

15.  นางสาวเสาวรัตน์  แสงมณ ี
 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 

16.  ผศ.สุวรรณา  ผลใหม ่ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

17.  นายเชาวลิต  เศรษฐสุข ฝ่ายบริหารและวางแผน 

18.  นางสาวฝนทิพย์  ไกรนรา ฝ่ายบริหารและวางแผน 

19.  นางสาวศิริวรรณ ปานเมือง ฝ่ายบริหารและวางแผน 

20.  นายวิญญู  วงศ์วิวัฒน์ ฝ่ายบริหารและวางแผน 

 
ประเด็นปัญหา :  

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คน
รวมกันเป็นจ านวนมาก อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของบุคลากรและ
นักศึกษา การป้องกันการติดเชื้อโควิดจึงมีความส าคัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการคัดกรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของบุคคลที่เข้าใช้อาคาร เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย โดยไดค้ านงึถึงการคัดกรองผู้เข้าใช้อาคาร แต่ปัจจุบันคณะฯ 
ใช้การคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้เข้าใช้อาคารบ้าง 
หรือหากในกรณีท่ีคนเข้าใช้อาคารมีอุณหภูมิสูงเกินที่ก าหนด ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลใด ๆ ได ้

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

1. มหาวิทยาลัยค านึงถึงมาตรการการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
2. คณะออกประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การเข้าใช้อาคาร         

และมีการแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาทราบผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ 
3. คู่มือ/ขั้นตอนการเข้าใช้อาคารที่ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน     

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

1. บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม 
2. บุคลากรมีทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ 
3. บุคลากรมีการค านึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 แนวปฏิบัติที่ดี :  

มีระบบการคัดกรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของบุคคลที่เข้าใช้อาคารเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา (COVID-19) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ : 

1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบคัดกรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของบุคคลที่เข้าใช้อาคารเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2. ระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าใช้อาคาร 
3. รายงานสถิติผู้เข้าใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องตามมาตรการเฝ้าระวังโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

 

 

 (นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค) 
    ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

14/ พฤษภาคม / 2564 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ : 6 การประกันคุณภาพการศึกษา                                        

เป้าหมาย : เพ่ือให้หลักสูตรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และส่งมอบเอกสารทันตามเวลาที่ก าหนด                                                    

ขอบเขต : การประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา                      

ผู้น าการเสวนา : ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี                                                               

ผู้บันทึกการเสวนา : ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ และ นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง                 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร สาขาศึกษาทั่วไป 

2.  นางกมลเนตร เอียดเกิด สาขาศึกษาทั่วไป 

3.  นายคมสิทธิ์ สิทธิประการ สาขาศึกษาทั่วไป 

4.  นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

5.  ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี สาขาเทคโนโลยี 

6.  ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ สาขาการแพทย์แผนไทย 

7.  นางสาวกัญทร ยินเจริญ สาขาการแพทย์แผนไทย 

8.  นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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 ประเด็นปัญหา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดทักษะและความเข้าใจ ในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามระบบของ AUN-QA V 4.0 (ระดับหลักสูตร) 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : 

(1) คูม่ือ AUN-QA V 4.0  
(2) เอกสารประกอบการบรรยาย AUN-QA Implementation and Gap Analysis at Programme 

Level โดย รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญคดา อนุวงศ์  
(3) ระบบสารสนเทศส าหรับงานประกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(4) คู่มือการใช้งาน Application Zoom  

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : 

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกาศึกษาภายใน 

(1) การประยุกต์ใช้ตัวแบบการบริหารคุณภาพ P-D-C-A ในการจัดท าแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2) การประเมินตนเอง (AUN-QA Assessment) โดยหลักสูตรสามารถประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเองและระบุประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ (Gap Analysis) เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป   

ความรู้ด้านการจัดประชุมแบบ Online โดย Application Zoom  

(1) แจ้งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ เพื่อขอสิทธิ์ในการสร้างการประชุม (Host) 
(2) สร้างห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ก าหนดช่วงเวลาในการประชุม  
(3) สร้างห้องย่อย (Breakout rooms) ส าหรับการแบ่งกลุ่มย่อย 
(4) เปิดการประชุม ตอบรับการเข้าร่วมประชุม และด าเนินการแยกห้องย่อยตามล าดับ 

ความรู้ด้านการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับงานประกันคุณภาพ  

ส าหรับความรู้ด้านการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาไม่มีความรู้มากนัก จึงเป็น
เพียงการเสนอแนะข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับงานประกันเท่านั้น โดยผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพเป็นผู้รับไปด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับงานประกันให้เป็นรูปธรรมต่อไป  

แนวปฏิบัติที่ดี : การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ตัวแบบคุณภาพ PDCA ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี และการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน มีข้ันตอนดังนี้  
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 (1) ขั้นตอนการวางแผน : P 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 งานประกันคุณภาพจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี (ร่าง) 
1.3 ประชุมชี้แจง/ท าความเข้าใจเกณฑ์และกระบวนการ AUN-QA พิจารณาแผนฯ และท าข้อตกลง

ระดับเป้าหมายในแต่ละเกณฑ์ประเมิน (8 เกณฑใ์หญ่ 53 เกณฑ์ย่อย)  
ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง กรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้เข้าร่วมประชุม
แบบ Online ผ่าน Application Zoom ทุกครั้ง   

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน : D 
2.1 ด าเนินการประเมินตนเอง 
2.2 เก็บข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ  
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ประเมิน เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บนระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานประกันคุณภาพ  
2.3 ประธานหลักสูตรตรวจสอบข้อบกพร่อง (Gap Analysis) และด าเนินการแก้ไข 

(3) ขั้นตอนการตรวจเช็ค : C 
3.1 ตรวจสอบและทวนสอบรายงาน SAR (อาจมีการประชุมชี้แจงเป็นรายเฉพาะหลักสูตร) 
3.2 รวบรวมข้อมูลป้อนกลับและส่งมอบให้กับหลักสูตร ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับงานประกันฯ 

(4) ขั้นตอนการปรับปรุง : A  
4.1 ปรับปรุงแก้ไขตามที่ระบุในเอกสารการป้อนกลับข้อมูล  
4.2 จัดท ารายงาน SAR ฉบับสมบูรณ์ 
4.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรายงาน SAR แบบ Online ผ่าน Application Zoom 
4.4 เตรียมความพร้อมส าหรับการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจากภายนอก  
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 วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

(1) ขั้นตอนการวางแผน  
เป็นขั้นตอนที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานประจ าปี 
และก าหนดระดับเป้าหมายของผลการด าเนินงานในแต่ละเกณฑ์ (คะแนนประเมิน) จึงจ าเป็นที่ต้อง
ให้ที่ประชุมได้มีการต่อรองกันด้วยเหตุและผล พร้อมทั้งข้อตกลงในการส่งมอบข้อมูลกันให้ชัดเจน 
บทสรุปของแผนที่ได้จากการประชุมจึงถือเป็นพันธสัญญา (Commitment) ร่วมกัน ที่จะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุผลให้จงได้  

(2) ขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตร 
เป็นขั้นตอนที่หลักสูตรต้องด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดและ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ท าข้อตกลงไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับ KPI ของคณะฯ ด้วย ดังนั้น หลักสูตรต้องมี
การประชุมเพ่ือการแบ่งภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ความช านาญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

(3) ขั้นตอนการตรวจเช็ค  
เป็นขั้นตอนที่งานประกันคุณภาพจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนการ
ที่ก าหนดหรือไม่ และมีแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และหากพบว่ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น 
ผู้รับผิดชอบงานประกันต้องร่วมกันพิจารณาแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการเขียนรายงาน SAR (จัดประชุมเฉพาะหลักสูตร) ที่จะต้องส่งมอบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ให้กับหลักสูตร ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานประกันต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินหลักสูตรด้วย 
 

 

 

 (นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

14 / พฤษภาคม / 2564 
 



 
 

1 
 

RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที ่7 :  การพัฒนานักศึกษา 

เป้าหมาย : : เพ่ือสกัดองค์ความรู้ วิธีการท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ขอบเขต : แนวปฏิบัติที่ดีของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ผู้น าการเสวนา : ผศ.สิงหา จงุศิริ 

ผู้บันทึกการเสวนา : อาจารย์แพรพรรณ เอียดแก้ว 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผศ.รัตนีกรณ์  นาคปลัด สาขาศึกษาทั่วไป 

2.  นางแพรพรรณ เอียดแก้ว สาขาศึกษาทั่วไป 

3.  ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์  ไชยศร สาขาศึกษาทั่วไป 

4.  นายวสันต์ หะยียะห์ยา สาขาการแพทย์แผนไทย 

5.  นางสาวธิติมา  รักถนอม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

6.  ผศ.สิงหา  จุงศิริ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

7.  ผศ.อุทิพย์  หยงสตาร์ สาขาศึกษาทั่วไป 

8.  นายศุภเวทย์  สงคง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

9.  นายอนิรุทธิ์  ส่งศรี สาขาวิทยาศาสตร์ 
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 ประเด็นปัญหา :  

1. กระบวนการที่จะน าชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
2. ส ารวจความต้องการของแต่ละชุมชน  
3. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน 
 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

1. คู่มือการใช้สมุนไพรทางเลือกเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19  
2. คู่มือสื่อการเรียนรู้หรือคู่มือภาษาอังกฤษออนไลน์ 
3. สื่อวีดิโอเกี่ยวกับกีฬาลีลาศลงใน YouTube 
4. งานวิจัยถ่านกัมมันต์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ถ่านดูดกลิ่นของน  ายางพาราหรือยางแผ่นโดยการเผา

ถ่านจากไม้ไผ่ 
5. รายงานสรุปเล่มโครงงานของนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย: มีความรู้เรื่องสมุนไพรและประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรต่างๆ ซึ่ง
สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได ้

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิทยาศาสตร์: มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจัยถ่านกัมมันต์จากวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือลดกลิ่นเหม็นจากน  าเน่าเสียหลังจากการผลิตยางแผ่น ซึ่งเป็นประโยชน์กับชุมชน 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ: มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านงานช่างต่างๆ  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ: มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ IoT 

(Internet of Things) 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 

ประกอบด้วยเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือสังคม ได้แก่ 

1. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์จึงน ามาคิดเป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง 
2. ลงพื นที่ส ารวจชุมชนเพ่ือทราบความต้องการของชาวบ้านในท้องที่นั นๆ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรง

จุด 
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 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและชุมชนโดยให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตนเองหรือใกล้เคียงอย่างไร 

4. น าผลงานของนักศึกษาไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ น เพ่ือเป็นการผลักดันการสร้างผลงานในทางบวก 
5. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 

วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

1. หน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนงบประมาณ 
2. ชุมชนให้การยอมรับนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปพัฒนาให้กับชุมชน 
3. หาเครือข่ายชุมชนผ่านนักศึกษาในสังกัดแต่ละสาขา เช่น นักศึกษาที่เป็นลูกหรือหลานของ

ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนอ่ืนๆ 
4. ท า MOA หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษากับชุมชน 
5. โครงการต้นกล้าที่มีการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้และอุปกรณ์พร้อมในการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 (อาจารย์แพรพรรณ เอียดแก้ว) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

14 / พฤษภาคม / 64 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

CoP ที่ :  8  ประเด็นการด าเนินงานของสายสนับสนุน 

เป้าหมาย : การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document ในงานสารบรรณของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขอบเขต : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้การด าเนินงานของสายสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

ผู้น าการเสวนา : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี 

ผู้บันทึกการเสวนา : นางพรประภา  ปานสีนุ่น 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  นายพิชัย  คุณชล สาขาเทคโนโลยี 

2.  นางมธุรส  ไชยศร ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3.  นางสาวเพชรลดา  เรืองเพชร ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4.  นางพัชรินทร์  เต็งมีศรี สาขาการแพทย์แผนไทย 

5.  นางสาวสุขใจ พรหมมาศ สาขาวิทยาศาสตร์ 

6.  นางชมพูนุท  คงรอด สาขาวิทยาศาสตร์ 

7.  นางสาวธนิดา  ยิ่งค านึง     สาขาเทคโนโลยี 

8.  นางสาวจุติมา  จามิตร    ส านักงานคณบดี 

9.  นายสุรศักดิ์  รักษ์ศรีทอง สาขาวิทยาศาสตร์ 

10.  นายอดิศักดิ์  ตุ้งซี่        ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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 ประเด็นปัญหา : การน าระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document  มาประยุกต์ใช้ในงานสาร
บรรณของคณะ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารเอกสาร ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน  
การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร  

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) :  

การเข้าใช้งานในระบบ E-document เพ่ือรับ-ส่ง หนังสือราชการ ที่เกษียนหนังสือผ่านระบบ   ส่งให้
ฝ่าย/สาขา ด าเนินการ ส่งให้หัวหน้างานเกษียนหนังสือส่งต่อไปยังสาขาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากเดิมใช้เอกสาร
ที่เป็นกระดาษ ที่ต้องส าเนาเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซี่งต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ เมื่อน าระบบ E-document มาจัดการเอกสาร ท าให้ลดระยะเวลาในการด าเนินการ 
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) :  

     การด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการเดิมใช้สมุดทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง  ที่ใช้การเขียนด้วยมือ ซึ่งต้องใช้
เวลาในการเขียน ท าให้เอกสารเกิดการล่าช้า การติดตามเอกสารสูญหายบ่อยมาก หาผู้รับเอกสารไม่ได้ การ
ส าเนาเอกสาร ต้องท าส าเนาให้ต้นเรื่องทุกครั้ง ท าให้สิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองหมึกถ่ายเอกสาร จากนั้น 
มหาวิทยาลัย จึงได้ออกแบบระบบ e-document เป็นระบบที่น ามาใช้ในงานสารบรรณของคณะ โดยผู้ใช้เป็น
สารบรรณกลางของแต่ละคณะได้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ Version 1 จนปัจจุบัน Version 
2019 (ใหม่) ปัจจุบันได้ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ของฝ่ายและสาขา ได้เข้าถึงข้อมูลตอบโจทย์การใช้งานสารบรรณ 
รองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการลงรับหนังสือ ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ สามารถค้นหาเอกสารได้อย่าง
รวดเร็ว ติดตามเอกสารได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ไปสอบถามว่าเอกสารอยู่ขั้นตอนไหน ท าให้การด าเนินงานของ
คณะส าเร็จลุล่วงได้ทุกงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี :  
1.   คณะฯ ได้อบรมการใช้ระบบ e-document ให้กับเจ้าหน้าที่และพูดคุยเพ่ือน ามาปรับใช้ภายในคณะ  
2.   จากเดิมใช้ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง หนังสือภายในคณะด้วยการเขียน ปัจจุบันได้ใช้การรับ-ส่ง เอกสาร 

โดยใช้ระบบ e-doc 
3.   การด าเนินการรับ-ส่ง หนังสือในระบบ e-document ให้หัวหน้างานเกษียน บุคลากรของคณะฯ     

ได้ใช้วิธีการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยวาจาหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ เมื่อมีหนังสือเร่งด่วน  
4. ระบบการใช้ e-signature ส าหรับผู้บริหาร รองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นระบบ Android ไม่รองรับ

ระบบ IOS  แก้ไขปัญหา ให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศ น าใช้โปรแกรมจ าลอง Android มาปรับใช้ให้ผู้บริหาร 
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 วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

การปรับใช้ระบบ e-document ให้ครอบคลุมการท างานด้านเอกสาร สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้
กับบุคลากรภายในคณะแจ้งข่าวสารให้บุคลากรในคณะได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จะท าให้การรับรู้ข้อมูล 
ที่ต้องด าเนินการได้ทันเวลา  

 

 

 (นางพรประภา  ปานสีนุ่น) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

14 / พฤษภาคม / 2564 
 


