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ชื่อผลงาน กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบพกพาราคาประหยัด 
เจ้าของผลงาน นายอนันทพล พลเยี่ยม  นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

นายกิตติศักดิ์ พรมสาเทศ นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ดร.ชลธี  โพธ์ิทอง  อาจารยส์าขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กลุ่มผลงาน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน การเรียนการสอนในปัจจุบันนิยมใช้การเขียนกระดาน (Whiteboard) ร่วมกับการ
น าเสนอบทเรยีนด้วยคอมพิวเตอรผ์่านจอโปรเจคเตอร์ การใช้กระดานมีข้อดีด้านความอิสระในการเขยีนข้อความ ของผู้สอนได้อยา่ง
รวดเร็วและมีราคาที่ประหยัด แตอ่าจประสบปัญหาเกี่ยวกับขนาดของกระดานที่ใหญส่ าหรับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ต าแหน่งติดตั้งท่ีต้อง
เหมาะสมกับระดับสายตา ความเปาะเปื้อนของหมึกปากกา สีสันท่ีไม่หลากหลายของปากกา ไม่สามารถบันทึกข้อความบนกระดาน
ได้โดยตรง และต้องท าการลบข้อความเดมิก่อนที่จะเขียนข้อความใหม่ท าให้เสยีเวลา การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรเจคเตอร์อาจมี
ความเหมาะสมมากกว่า แต่อาจมีความไม่สะดวกเมื่อต้องการอธิบายหน้าช้ันเพิ่มเติมด้วยปากกาในขณะที่ต้องควบคุมการน าเสนอที่
หน้าจอคอมพิวเตอร ์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive board) เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได ้
ด้วยการรวมข้อดีของการเขียนด้วยกระดานกับการน าเสนอด้วยหนา้จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟในปัจจุบันยังมีราคาแพง (150,000 – 250,000 บาท) และอาจประสบปัญหาเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายกระดาน
เนื่องจากขนาดกระดานที่ใหญ่ ดงันั้นหากสามารถสรา้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟท่ีสามารถพกพาได้และมรีาคาที่ประหยดักว่า น่าจะ
อีกทางเลือกที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินการ คณะผู้ด าเนินการได้ศึกษา ออกแบบ และ
จัดสร้างกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถพกพาได้และมีราคา
ประหยัด กระดานที่ออกแบบได้ประยุกต์หลักการของเกมวี (Wii) 
หรือ วีโมท (Wiimote) ซึ่งท าให้สามารถบังคับการเขียนหรือการ
เลือกวัตถุที่ต้องการบนจอคอมพิวเตอร์ด้วยการบังคับมือคล้าย
เกมบังคับท่ัวไป โดยในท่ีนี้จะเป็นปากกาอินฟราเรด ซึ่งท าหน้าที่
เสมือนเมาส์หรือปากกาเขียนกระดานนั่นเอง ข้อความหรือ
รูปภาพที่ปรากฏและควบคุมจะถูกขยายบนฉากภาพหรือผนังได้
ด้วยโปรเจคเตอร์แบบธรรมดาทั่วไป กล่าวโดยสรุป ระบบ
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ วีโมท ปากกาอินฟราเรด และ
โปรเจคเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้มีขนาดไม่ใหญ่สามารถ
พกพาได้ ราคาการจัดสร้างประมาณ 60,000 บาท (หรือ
ประมาณ 3,500 บาท หากไม่รวมคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์) 
ซึ่งถูกกว่ากระดานอินเตอร์แอคทีฟโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก   

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 1. ความรู้และความเข้าใจในการท างานของ วีโมท (Wiimote) และอุปกรณ์ประกอบ 
 2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการจากทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลส าเร็จของงาน ได้ต้นแบบกระดานอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถพกพาได้และมรีาคาประหยดักว่ากระดานอินเตอร์แอคทีฟท่ัวไป 
ประมาณ 3 – 4 เท่า   
ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้ ผลสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 0307410 Power 
Electronics และ 0307412 Motor Control and Protection ซึ่งอยู่ในข้ันตอนการทดลองใช้และพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาความรู้และเพ่ิมทักษะประสบการณ์นักศึกษาด้านการจัดการผลิตอ้อยเพ่ืออุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์น ้าตาล 

เจ้าของผลงาน   นางสุกัญญา  ทองโยธี    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน  อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์น ้าตาลที่มีอยู่จ้านวนมากของ

ประเทศไทย ท้าให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรด้านพืชไร่ ซึ่งมักจะสนองตอบต่อความต้องการของตลาดผลผลิตเป็นหลักมีการ
ขยายตัวขึ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมน ้าตาลได้จัดตั งโรงงานผลิตกระจายอยู่มากโดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ท้าให้
เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพ่ือป้อนสู่โรงงานกันมากขึ น โรงงานน ้าตาลในปัจจุบันมีความต้องการผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพและปริมาณ 
ดังนั น จึงได้มีการน้าเทคโนโลยีการผลิตถ่ายทอดสู่เกษตรกรที่ยังไม่มีความรู้ความช้านาญในด้านการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการ
ผลิตเท่าท่ีควร เน่ืองจากเพ่ิงเปลี่ยนการเพาะปลูกจากพืชหลัก คือการท้านามาเป็นการท้าไร่อ้อย ดังนั น ปัญหาที่ตามมาคือ ผลผลิตที่
ได้ไม่สามารถควบคุมทั งคุณภาพและปริมาณ ท้าให้รายได้จากการขายผลผลิตให้กับโรงงานจึงไม่คงที่และได้ราคาต้่า จากปัญหา
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบถึงโรงงานที่รับซื อผลผลิตอ้อยของเกษตรกรที่ต้องมีการจัดการวัตถุดิบที่ยุ่งยากและซับซ้อน สิ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายสูงขึ น 

วิธีการด าเนินงาน  ส้ารวจข้อมูลพื นฐานและความต้องการของอุตสาหกรรมอ้อยและผลิตภัณฑ์น ้าตาล จากนั นประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ท้าการศึกษาปัญหาแนวคิดจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนคือ นักศึกษาใน
สาขาฯ กับโรงงานน ้าตาลในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือที่จะฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถในการใช้งานและการจัดการเครื่องจักรกล
เกษตรส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อย และผลิตภัณฑ์น ้าตาล น้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน ก่อให้เกิดองค์ความรู้กับชุมชนให้สามารถพัฒนาสู่การกินดีอยู่ดีต่อไปได้ 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
 1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติม ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
 2. นักศึกษาสามารถน้าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร และวางแผนพัฒนาจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ผลส าเร็จของงาน  สามารถน้าโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และยังส่งผลให้ผู้ส้าเร็จการศึกษามี
งานท้าภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังส้าเร็จการศึกษา อีกทั งสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และเน้นความเป็นเลิศหรือมีจุดเน้น
การศึกษาของภาคอุตสาหกรรมต่อไป  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ นักศึกษาและบุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกี่ยวกับ
งานด้านเครื่องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งสามารถน้าความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงหลักสูตรและ
วางแผนในการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปได้ อีกทั งสามารถน้าเอาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบอาชีพได้
ภายหลังจากส้าเร็จการศึกษาแล้ว  
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 ชื่อผลงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนวิชาอนินทรีย์เคมีโดยใช้สังคมออนไลน์   

เจ้าของผลงาน  ผศ. วรวรรณ ธุลีจันทร์  ต าแหน่ง  อาจารย์  
สังกัดสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  

กลุ่มผลงาน  ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อมูลผลงาน   
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการด าเนินการ 

 
 
 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

การร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

ผลส าเร็จของงาน 
 จากการต้ังกลุ่ม Inorganic Chemistry พบว่านักศึกษามีผลการเรียนที่ดีข้ึน คือมี A  2 คน  B+  4 คน  B  4  คน  C+  1  
คน   C 2 คน และ D+  1 คน 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน และทีความสนใจในการเรียนมากข้ึน

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน   ในการเรียนการสอนรายวิชา 02-021-202  เคมีอนินทรีย์ 1  ใน
กระบวนการเรียนการสอนในเวลาเรียนปกติท่ีมีการจัดแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น พบว่าต้องใช้เวลาเรียนมา
กว่าปกติเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและได้แสดงความคิดเห็นอย่างเติมท่ี อีกท้ังเพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้สอนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสังคมออนไลน์(Social networked) 
โดยจัดต้ังกลุ่ม Inorganic Chemistry ขึ้นมา บน Face book เพื่อตอบปัญหาและเรียนรู้ร่วมกันในส่ิงทีไม่เข้าใจ
หรือสงสัยในรายวิชา รวมท้ังปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

 จัดต้ังกลุ่ม Inorganic Chemistry  บน Face book  จากนั้นจัดผู้เรียนในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เข้าไปอยู่ใน
กลุ่ม จากนั้นผู้เรียนจะสามารถเข้าไปในกลุ่มและสามารถสอบถามปัญหาและข้อข้องใจต่างๆในรายวิชา 202  
เคมีอนินทรีย์ 1   
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ชื่อผลงาน         การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือส าหรับรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์   
เจ้าของผลงาน   นายสายันต์  โพธิ์เกตุ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มงาน           ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน  จากการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ซึ่งเป็นวิชาที่ท าการทดลองเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่าง ๆ แล้วน ามาสอบเทียบกับทฤษฎี ซึ่งประสบปัญหาในการควบคุมดูแลเน่ืองจากผู้สอน
มีอยู่ 2 คน ท าให้การดูแลนักศึกษาไม่ท่ัวถึง ในแต่ละการทดลองก็พบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการทดลอง อาจารย์ผู้สอนต้อง
คอยอธิบายและแก้ปัญหาเป็นรายกลุ่ม  สัปดาห์ต่อมาก็จะพบปัญหาในการทดลองของกลุ่มอื่น ๆ ในลักษณะเดิมอีก เพ่ือให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงได้แก้ปัญหาโดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกทักษะกระบวนการคิดน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างย่ังยืน มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์    

วิธีด าเนินการ จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน จ านวน 10 กลุ่ม เข้าท าการทดลองกลุ่มละ 1 การทดลองที่ไม่ซ้ ากันซึ่งมี 10 การ
ทดลอง  ในสัปดาห์ที่เริ่มการทดลองก็จะให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาการทดลองที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบให้เข้าใจโดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบซึ่ง
กันและกันซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมน ามาซึ่งการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผู้สอนจะคอยให้ค าปรึกษาและให้เวลากับ
แต่ละกลุ่มอย่างเต็มที่เพ่ือจะช่วยให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในสัปดาห์ถัดไปผู้เรียนจะย้ายไปท าการ
ทดลองอื่นโดยกลุ่มที่เคยท าการทดลองที่ 1  ก็จะไปท าการทดลองที่ 2  กลุ่มที่เคยท าการทดลองที่ 2 ก็จะไปท าการทดลองท่ี 3 
ตามล าดับ ดังรูปที่ 1 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผิดชอบในสัปดาห์แรกจะเป็นกลุ่มที่คอยให้ค าแนะน ากับกลุ่มที่มาท าการทดลองน้ัน ๆ  

 
รูปท่ี 1 แสดงการเปล่ียนกลุ่มการทดลองในสัปดาห์ถัดไป 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1.สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเรียนรู้จากกันและกัน จะพ่ึงพาอาศัยกันเรียนรู้ 
2.ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล 
3.การใช้กระบวนการกลุ่ม 
4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ผลส าเร็จของงาน กระบวนการกลุ่มเป็นการช่วยกันเรียนรู้และช่วยกันท างานโดยมีความรับผิดชอบของตนเองเป็นพ้ืนฐานซึ่งทุก
คนจะต้องเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบซึ่งจะเกิดผลส าเร็จตามมา สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งไม่ได้ใช้กระบวนการกลุ่มมีนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ 11% และในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่มมีนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ 8 % ผลสัมฤทธ์ิมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ จากการที่นักศึกษามีทักษะกระบวนการกลุ่มสามารถใช้ทักษะทางสังคมและ
มนุษยสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เมื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
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ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกรด้วยกิจกรรม  “กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน” 

เจ้าของผลงาน ผศ.นิตยา  แจ่มยวง  ต าแหน่ง  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  

กลุ่มผลงาน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  

ปัญหาใหญ่ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คือนักศึกษาสอบตกหรือไม่ ผ่านเกณฑ์วัดและประเมินผลการ
เรียน หรือยกเลิกการเรียน (Drop)  เป็นจ านวนมาก  และต้องเรียนซ้ าหลายครั้ง  ส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของสาขาวิชาอื่นๆ ที่
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาวิธีการคิดและฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาวิชาการ  ตามล าดับข้ันตอน อย่างเป็นระบบ     

วิธีการด าเนินการ  
1.  จัดสถานท่ี  อุปกรณ์การเรียนเช่น กระดานไวท์บอร์ด ปากกา  แปรงลบกระดาน  โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม 2 เครื่อง โดยใช้

งบประมาณวัสดุสิ้นเปลืองในสาขาฯ  ที่ลานหน้าห้อง 12208  (หน้าห้องพักอาจารย์) 
2. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละ section ที่ส ารวจแล้วอยู่ในกลุ่มที่ 1  เป็นผู้น ากลุ่มโดยสลับหมุนเวียนกันมาในช่วงพักหรือ

หลังเลิกเรียน (น.ศ.ก าหนดเวลากันเอง)  
3.  ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากลุ่ม 2 , 3, 4 ที่มีปัญหาการเรียนหรือต้องการท าการบ้านในวิชา Calculus 3 for 

Engineers ทราบถึงกิจกรรม  กลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน  ตามวัน เวลา ที่นักศึกษาก าหนดกันไว้  ถ้ามีเวลาว่างไม่ตรงที่กลุ่มก าหนด ให้
เขียนโจทย์ปัญหาไว้ที่กระดาน แล้วมาคอยรับค าแนะน า  ภายใน 3 ชั่วโมง (จะมีกลุ่มเรียนต่างๆ หมุนเวียนมาตอบค าถาม) 

4.  ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลเพ่ือนๆ  ที่มาเข้ากลุ่มเรียน ตามแบบฟอร์มที่ผู้สอนก าหนดให้  เพ่ือติดตามผลการ
เรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มปัญหา 

5.  ประเมินผลการเรียนกลุ่ม  เปรียบเทียบกับคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นรายบุคคล  และเปรียบเทียบผล
การเรียนระหว่างนักศึกษาท่ีเข้ากลุ่มกิจกรรมและนักศึกษาไม่ร่วมกิจกรรมการเรียนกลุ่ม 

6. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเป็นงานวิจัย  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา และ อาจารย์ผู้สอน 
 

ผลส าเร็จของงาน  นักศึกษาสอบผ่านมากข้ึน  ลดจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน  ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ให้มีเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ ผลจากการจัดกิจกรรมทีผ่่านมาได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 3 
ส าหรับวิศวกร  และ รายวิชาอื่นๆ  ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  และก าลังด าเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป  
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2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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ชื่อผลงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณภาพข้าวเพ่ือการจ าหน่ายทางการเกษตร 

เจ้าของผลงาน   นางสุกัญญา  ทองโยธี    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้จัดโครงการร่วมมือ

กับภาคเอกชนในหลายๆ ด้าน และหน่ึงในน้ันคือ การเก็บเกี่ยวข้าวและการผลิตข้าวสารท่ีมีคุณภาพ โดยการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในระดับชุมชนเพ่ือเป็นการส่งเสริมวิทยาการท่ีทันสมัยและเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงที่อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ ซึ่งอาศัยทรัพยากรเครื่องจักรกลเกษตร และบุคลากรที่มีความช านาญจากภาคเอกชนและ
สาขาวิชาฯ จากเหตุผลดังกล่าว เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาฯ 
จึงด าเนินการจัดโครงการร่วมมือของสถานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพ่ือการจ าหน่ายและการยกระดับไปสู่อาเซียนข้ึน ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นส าหรับชุมชนและเกษตรกร เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ แก่ชุมชนได้ เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้แบบยั่งยืนกับชุมชนให้สามารถพัฒนาสู่การกินดีอยู่ดีได้
ต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน  ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจากสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ท่ีมีประสบการณ์และความ
ช านาญ บรรยาย ฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่เกษตรกร – ชุมชนกลุ่มเป้าหมายในการผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพ การเก็บเกี่ยว และการ
จัดการข้าว ซึ่งน ากลุ่มเป้าหมายศึกษา – ดูงานการผลิตข้าวคุณภาพของภาคเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้และแรงจูงใจกับ
ชุมชนให้สามารถพัฒนาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพต่อไป 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติม ทันต่อ
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
 2. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริการวิชาการแก่
สังคมต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน  สามารถน าโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ความรู้ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานการผลิตข้าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการอย่างบูรณา
การให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว 
การปลูก การเก็บเกี่ยว และการผลิตข้าวสารให้ได้คุณภาพ และการประยุกต์กระบวนการ การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือการผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ ประกอบอาชีพได้อย่าง
ภาคภูมิใจ มีความพอเพียงในอาชีพ พัฒนาต่อสู่การพ่ึงพาตนเองได้มีความเข้มแข็งในระดับชุมชน และเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน
ให้กับครอบครัว และยกระดับสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน  
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ชื่อผลงาน   การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผู้พิการและผู้สงูอายุ 
เจ้าของผลงาน   นายอดิเรก  จันตะคุณ  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมมาคม 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  
จากข้อมูลของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ากลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น จะต้องอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวเพียงล าพัง เพราะลูกหลานจ าเป็นต้องออกไป
ท างานภายนอกบ้าน เน่ืองจากครอบครัวมีรายได้น้อย การน าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทีเ่หมาะสม มาประยุกต์ใช้กับคนในกลุ่มน้ีจะช่วยให้เกิดประโยชน์ ทั้งในส่วนของผู้พิการเองที่จะ
ท าให้เกิดการพ่ึงพาตัวเองได้มากข้ึน และในส่วนของผู้ดูแลที่จะช่วยลดภาระการดูแลในระยะ
ยาว  ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ (RF1:4) และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน จึงเป็นอีก
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างหน่ึงที่เหมาะสม เน่ืองจากผู้พิการและสูงอายุสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเองได้ และในกรณีมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านข้างเคียงได้  อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกยังจัดว่า
เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่มีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่าน้ันที่เข้าใจ เข้าถึง และยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยี   

 
 

วิธีการด าเนินงาน   
ประสานงานกับเทศบาลนครขอนแก่น ด าเนินโครงการ การผลิต ติดต้ังและซ่อมบ ารุงเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ฝึกอบรมช่างชมชน
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ในการพัฒนา ผลิต ติดต้ังและซ่อมบ ารุงชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชน ตลอดจนออกติดต้ัง/ซ่อมบ ารุงชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับช่างชุมชน 
นักศึกษา โดยด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่ปีที่ 7 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. ความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น 
2. ความร่วมมือจากช่างชุมชน และนักศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ในสาขาวิชา 
4. ความร่วมมือจากคณาจารย์ในสาขาวิชา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลส าเร็จของงาน   
ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมโครงการ มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของญาติและผู้ดูแล ก่อให้เกิดมีช่างชุมชนที่มีความรู้ ทักษะในการผลิต 
ติดต้ังและซ่อมบ ารุง ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 
อีกทั้งเป็นการปลูกฝัง การมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ 
การด าเนินโครงการสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบการบริการ
วิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งยัง
เป็นการสร้างชื่อเสียงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
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  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  

ชื่อผลงาน บริการวิชาการพัฒนาฝีมือสู่บัณฑิตปฏิบัติ 
เจ้าของผลงาน นายจิระยุทธ เนื่องรินทร ์ ต าแหน่ง อาจารย์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มงาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน  
ปัญห า เ ดิ มหรื อ เ ห ตุ จู ง ใ จ ใ นก า ร ส ร้ า ง ผ ล ง า น  ต า ม ที่ ค ณ ะ วิ ศ วก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ม หา วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี - 
ราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีฝีมือ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะ
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงให้เกิดความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการวิชาการที่จะได้ฝึกพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โดยการจัดท าโครงการบริการวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพในการติดต้ังระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัยและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
โรงเรียน/วัดในเขตเทศบาลต าบลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการด าเนินโครงการมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านช่างฝีมือให้
เชี่ยวชาญและถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับบริการให้ได้ฝึกปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

วิธีด าเนินโครงการ แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มส าหรับเป็นผู้ช่วยวิทยากรคือ กลุ่มงานติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและกลุ่มงานฝึกทักษะการต่อ
สายไฟฟ้า โดยมีการปฏิบัติติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ พัดลมโคจรและเต้ารับ อีกกลุ่มที่เหลือให้ฝึกต่อ
สายไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ สวิตช์ และฝึกต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เช่น แบบหางเปีย ต่อแยกสามทาง ต่อระหว่างสายอ่อนและ  
สายแข็ง หลังจากน้ันก็ให้สลับกลุ่มการฝึก 

   

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. นักศึกษามีความต้ังใจใฝ่เรียนรู้ 
2. ผู้รับบริการมีความสนใจในการฝึกทักษะวิชาชีพ 
3. มีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 
4. มีอาจารย์คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

ผลส าเร็จของงาน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงรวมทั้งเป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการท าให้ผู้เข้ารับบริการ
สามารถติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ จากการด าเนินโครงการดังกล่าวนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
แล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการได้ นอกจากน้ียังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย 
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ชื่อผลงาน “ห้องสมุดนี้...พีใ่ห้น้อง” 

เจ้าของผลงาน    นายปัญญา  วินทะไชย  นายอภิศักด์ิ  หาญพิชาญชัย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน    ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น    ได้ท าการส ารวจพ้ืนที่ที่ยังขาดแคลนและขาดโอกาสที่จะได้รับห้องสมุดที่มีคุณภาพ
และมีความพร้อมทางการเรียนอีกมาก  โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเวียงแก้วบ้านเวียงแก้วหมู่ที่ 11  บ้านศรีเวียงชัย  ต าบลหนองกุงใหญ่   
อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่นซึ่งห้องสมุดมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียน  สภาพ
ภายในห้องสมุดยังไม่เหมาะสมกับการที่จะให้นักเรียน  ได้ท าการศึกษาหาความรู้เท่าที่ควร และสนามเด็กเล่นที่ช ารุดไม่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตของน้องๆ นักเรียน  

 

วิธีการด าเนินงาน    
1)  วางแผนและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2)  ส ารวจพ้ืนที่โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 3)  ติดต่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 4)  ก าหนดกิจกรรมที่จะท าในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
 5)  ด าเนินกิจกรรมโครงการตามรายละเอียดที่แนบมา 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 1. ความร่วมมือ ร่วมใจของนักศึกษา คณาจารย์  
 2. เงินทุนสนับสนุน จากบริษัท เดอเบล จ ากัด  เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 

ผลส าเร็จของงาน    
 ได้ห้องสมุดท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมแก่การอ่านหนังสือ  มีสนามเด็กเล่นท่ีมีอุปกรณ์การเล่นท่ีปลอดภัย 

แข็งแรง และสวยงาม  นักเรียนสนใจท่ีจะเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้มากขึ้น 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้   
         โรงเรียนบ้านเวียงแก้วได้มีห้องสมุดท่ีสวยงามและมีสถานท่ีเหมาะสมส าหรับใช้งาน  มีส่ือการเรียนท่ีครบครัน

ต่อความต้องการกับนักเรียน  ตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุดประจ าโรงเรียน 
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ชื่อผลงาน การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  เพ่ือการเกษตร 

เจ้าของผลงาน   นายเขมวัตร  อินทรวิเศษ    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ปัจจุบันเกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเป็นหน้ีสิน เน่ืองจากผลผลิตทางการ

เกษตรต่ า ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเหล่าน้ี คือ เกษตรกรขาดความรู้ทางวิชาการ  ขาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การขาดจัดการด้านการผลิตที่เหมาะสม และที่ส าคัญขาดความรู้ ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการเกษตร  เช่น เครื่องตัดหญ้า รถ
ไถนา เครื่องสูบน้ า เป็นต้น ท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องทุ่นแรงเหล่าน้ีต่ า อายุการใช้งานสั้น น าไปใช้งานได้ไม่เต็มที่ ดังน้ันเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เป็นระบบเกษตรอุตสาหกรรม  เกษตรกรจ าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้   ความสามารถในการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดโครงการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร อีกทั้งยังสร้างภูมิปัญญาของเกษตรกรให้มีคุณค่า รู้จักการประกอบอาชีพที่มีความ
พอเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 

วิธีการด าเนินงาน   
1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก  เพื่อการเกษตร  
3. ท าการประเมินเกษตรกรหลังฝึกอบรม โดยใช้เครื่องยนต์เล็ก ของผู้เข้ารับการอบรมเอง เป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ใน

การแสดงวิธีการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องทุ่นแรง จากปัญหาที่พบ 
4. คณะวิทยากรและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา เครื่องยนต์เล็กต่างๆ ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าแรงงาน 
5. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และแรงจูงใจกับชุมชน สามารถพัฒนาผลผลิตได้ต่อไป 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
 2. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป 

3. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เกษตรกร 
ในการฝึกอบรม  
 4. นักศึกษาสาขาวิชาฯ ให้ความร่วมมือ และมคีวามกระตือรอืร้นในการฝึกอบรม และปฏิบัติงาน  

5. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรม  
 

ผลส าเร็จของงาน  สามารถน าโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ความรู้ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซ่ึงเกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  เพื่อการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ
การบริการวิชาการอย่างบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิ์ภาพการท างานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และเมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหาขัดข้องหรือช ารุด เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตัวเองหรือใช้เป็นวิชาชีพเสริมได้ อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถน าเอาความรู้ไปเผยแพร่สู่ชนบทได้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
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ชื่อผลงาน การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  เพ่ือการเกษตร 

เจ้าของผลงาน   นายเขมวัตร  อินทรวิเศษ    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ปัจจุบันเกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเป็นหน้ีสิน เน่ืองจากผลผลิตทางการ

เกษตรต่ า ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเหล่าน้ี คือ เกษตรกรขาดความรู้ทางวิชาการ  ขาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การขาดจัดการด้านการผลิตที่เหมาะสม และที่ส าคัญขาดความรู้ ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการเกษตร  เช่น เครื่องตัดหญ้า รถ
ไถนา เครื่องสูบน้ า เป็นต้น ท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องทุ่นแรงเหล่าน้ีต่ า อายุการใช้งานสั้น น าไปใช้งานได้ไม่เต็มที่ ดังน้ันเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เป็นระบบเกษตรอุตสาหกรรม  เกษตรกรจ าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้   ความสามารถในการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดโครงการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร อีกทั้งยังสร้างภูมิปัญญาของเกษตรกรให้มีคุณค่า รู้จักการประกอบอาชีพที่มีความ
พอเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 

วิธีการด าเนินงาน   
1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก  เพื่อการเกษตร  
3. ท าการประเมินเกษตรกรหลังฝึกอบรม โดยใช้เครื่องยนต์เล็ก ของผู้เข้ารับการอบรมเอง เป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ใน

การแสดงวิธีการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องทุ่นแรง จากปัญหาที่พบ 
4. คณะวิทยากรและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา เครื่องยนต์เล็กต่างๆ ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าแรงงาน 
5. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และแรงจูงใจกับชุมชน สามารถพัฒนาผลผลิตได้ต่อไป 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
 2. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และนักศึกษาสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป 

3. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เกษตรกร 
ในการฝึกอบรม  
 4. นักศึกษาสาขาวิชาฯ ให้ความร่วมมือ และมคีวามกระตือรอืร้นในการฝึกอบรม และปฏิบัติงาน  

5. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรม  
 

ผลส าเร็จของงาน  สามารถน าโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ความรู้ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  เพื่อการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ
การบริการวิชาการอย่างบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการท างานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และเมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหาขัดข้องหรือช ารุด เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตัวเองหรือใช้เป็นวิชาชีพเสริมได้ อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถน าเอาความรู้ไปเผยแพร่สู่ชนบทได้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
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ชื่อผลงาน :  การบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  
ชื่อเจ้าของผลงาน :  นางจุฑามาส  ถิ่นทัพไทย,อาจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์,นายธรรมรงค์ เชียวดี,นางสาวธันยกานต์ คูณสิน, นายศิริชัย สมปาง,บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี,และบุคลากรส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์                                         
กลุ่มผลงาน :  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
ข้อมูลผลงาน : ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 
 จากพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ว่าคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้น าจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีความ
เป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้ และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
น้ัน  การบริการวิชาการจึงต้องมีแนวทางทั้งลงพื้นที่ชุมชนและจัดให้แหล่งเรียนรู้ภายในเพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย 
ดังน้ัน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดโครงการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการต่อเน่ืองเป็ นปีที่ 3 กิจกรรมจะ
เป็นการบูรณาการณ์ร่วมกันของทุกสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมด้วยสื่อวิทยุกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุ  99.75 
MHz’s อสมท.   
วิธีการแกป้ัญหาหรือวิธีการด าเนินการ :   
 1.  จัดประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  ในรูปแบบของเสียง ขออนุมัติแล ะด าเนิน
กิจกรรม โครงการ (โครงการต่อเน่ือง 3 ปี ที่ทุกสาขามีส่วนร่วม)  โดยให้คณาจารย์ผู้ให้ข้อมูลบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ตามตารางออกอากาศที่
ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน   
 2.  คณาจารย์ผู้ให้บริการร่วมจัดรายการกับคุณศิริชัย สมปาง ผู้จัดรายการวิทยุคลื่น 99.75 MHz’s อสมท. ตามผังรายการที่ได้ร่วมประชุม และส่ง
เน้ือหาให้สถานีวิทยุ ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 16.00 น. ตามแผนการด าเนินงาน 
 3.  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการจัดรายการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  โดยการรวบรวมเน้ือหา ค าถาม และค าตอบให้บริการวิชาการทุก
คร้ัง เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเล่มเอกสาร 
 4.  ประเมินและสรุปผลโครงการเพื่อปรับปรุงผลการประเมินคร้ังต่อไป    

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ : 
   1.  คณาจารย์และทุกสาขาวิชา ได้ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อวิทยุ 
   2.  ได้เอกสารที่รวบรวมเน้ือหาจากการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ  
  3.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2556 เชิงคุณภาพของผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม  มีความพึงพอใจร้อยละ 84     
  4.  มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ หรืองานวิจัย น าไปเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ  เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การผลิตข้าวอินทรีย์ การจัดการพลังงาน เป็นต้น 

ภาพประกอบผลงาน 
1. รูปภาพกิจกรรมการ           2. รูปภาพรูปเล่มคู่มืออบรมอาชีพ 
 
 

   
3. บรกิารวิชาการให้วามรูอ้บรมอาชีพเกษตรกร               4. บริการวิชาการให้ความรู้อบรมอาชีพเกษตรกรเย่ียมชมฟาร์ม แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมในงาน 

    
  

 
 
 

ผลส าเร็จของงาน : ได้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางของการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับรากฐานให้มีประสิทธิสูงสุด นอกจากน้ียังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ
และเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และที่ภูมิใจที่สุดคือการจัดกิจกรรมให้เป็นประเพณีเกษตรแฟร์ของจังหวัดต่อไปในอนาคต 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ :  นอกจากการให้บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุแล้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยียังได้
รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดรายการในปีที่ 1 จ านวน 38 คร้ัง มาเป็นเอกสารรูปเล่มเพื่อเป็นการเผยแพร่ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อไป และน าไป
ปรับปรุงในปีที่ 3 ต่อไป โดยที่ทุกสาขาวิชาภายในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ฟังรายการวิทยุ เช่น การจัดสวนแนวต้ัง 
(สาขาวิชาภูมิทัศน์) อาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) อาหารปลากัด (สาขาวิชาประมง) น้ ามันไบโอดีเซล (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล) เป็นต้น   
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  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ชื่อผลงาน         ตอบปัญหาการเล้ียงสุกร ผ่าน Social media (Facebook) 
 

เจ้าของผลงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงชัย หนุนชู , นายศุภกร  ศรีสุข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
                      และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
กลุ่มผลงาน      ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน ตามองค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) ซึ่งมีให้หน่วยงานเป็นท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพและสังคม ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมนั้น เดิมการตอบปัญหา
เรื่องการเล้ียงสุกร เป็นการเชิญเป็นวิทากรไปตามแหล่งชุมชน และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจ ซึ่งท าให้ต้อง
ส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาในการเดินทาง ซึ่งมีขั้นตอนในการขอใช้รถและงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯใน
การออกเดินทางไปตามแหล่งชุมชนท่ีมีหนังสือเชิญ จึงเป็นปัญหาส าหรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม วิทยากรจึง
แก้ปัญหาเบื้องต้นดังกล่าวโดยใช้ Social Media (Facebook) ในการสร้างกลุ่มเพื่อตอบปัญหาการเล้ียงสุกร แก่
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร ท าให้ประหยัดเวลาและต้นทุน ในการบริการวิชาการเป็นอย่างมาก  
 

วิธีการด าเนินการ 
 
 
 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1. Social Media (Facebook) 
2. วิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3. เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบกลุ่มใน Social Media (Facebook)  
4. สมาชิกของกลุ่มและผู้ท่ีสนใจทุกคน 

ผลส าเร็จของงาน 
          ได้รับความพึงพอใจในการใช้ กลุ่ม Social Media (Facebook) ถึงร้อยละ 85 สามารถบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึ่งของหน่วยงาน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ในการตอบปัญหาและบริการวิชาการของ
การเล้ียงสุกร ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภายในสาขา เป็นผู้ให้วิทยาทานความรู้แก่เกษตรกร และ
สมาชิก Social Media (Facebook) 
 

ลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน Facebook.com และก าหนดสร้างกลุ่มข้ึนมาในระบบ โดยต้ังชื่อกลุ่มเป็น “ทรงชัย ตอบปัญหาการเลี้ยงสุกร” 
ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกเครือข่าย ตามแหล่งชุมชน และหน่วยงาน เพ่ิมสมาชิกเข้ากลุ่ม สมาชิกสามารถต้ังค าถาม โพสรูปภาพสุกร ท่ีมี
ปัญหาเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะถาม-ตอบ   
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ชื่อผลงาน         ตอบปัญหาการเล้ียงสุกร ผ่าน Social media (Facebook) 
 

เจ้าของผลงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงชัย หนุนชู , นายศุภกร  ศรีสุข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
                      และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
กลุ่มผลงาน      ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน ตามองค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) ซึ่งมีให้หน่วยงานเป็นท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพและสังคม ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมนั้น เดิมการตอบปัญหา
เรื่องการเล้ียงสุกร เป็นการเชิญเป็นวิทากรไปตามแหล่งชุมชน และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจ ซึ่งท าให้ต้อง
ส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาในการเดินทาง ซึ่งมีขั้นตอนในการขอใช้รถและงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯใน
การออกเดินทางไปตามแหล่งชุมชนท่ีมีหนังสือเชิญ จึงเป็นปัญหาส าหรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม วิทยากรจึง
แก้ปัญหาเบื้องต้นดังกล่าวโดยใช้ Social Media (Facebook) ในการสร้างกลุ่มเพื่อตอบปัญหาการเล้ียงสุกร แก่
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร ท าให้ประหยัดเวลาและต้นทุน ในการบริการวิชาการเป็นอย่างมาก  
 

วิธีการด าเนินการ 
 
 
 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1. Social Media (Facebook) 
2. วิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3. เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบกลุ่มใน Social Media (Facebook)  
4. สมาชิกของกลุ่มและผู้ท่ีสนใจทุกคน 

ผลส าเร็จของงาน 
          ได้รับความพึงพอใจในการใช้ กลุ่ม Social Media (Facebook) ถึงร้อยละ 85 สามารถบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึ่งของหน่วยงาน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ในการตอบปัญหาและบริการวิชาการของ
การเล้ียงสุกร ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภายในสาขา เป็นผู้ให้วิทยาทานความรู้แก่เกษตรกร และ
สมาชิก Social Media (Facebook) 
 

ลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน Facebook.com และก าหนดสร้างกลุ่มข้ึนมาในระบบ โดยต้ังชื่อกลุ่มเป็น “ทรงชัย ตอบปัญหาการเลี้ยงสุกร” 
ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกเครือข่าย ตามแหล่งชุมชน และหน่วยงาน เพ่ิมสมาชิกเข้ากลุ่ม สมาชิกสามารถต้ังค าถาม โพสรูปภาพสุกร ท่ีมี
ปัญหาเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะถาม-ตอบ   
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ชื่อผลงาน โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กิจกรรมการฝึกอบรมการสอนงานนวด
และผลิตลูกประคบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนวด ณ เรือนจ ากลางนครพนม จังหวัดนครพนม 

เจ้าของผลงาน อาจารย์จงกล พูลสวัสด์ิ อาจารย์ธนวรรธน์ เน่ืองศรี อาจารย์วิวัฒน์ ศรีวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

กลุ่มผลงาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลผลงาน  ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน ตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศยอมรับการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในนามข้อก าหนดกรุงเทพ หรือ BANGKOK RULES เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงผลักดันจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งข้อก าหนดกรุงเทพ มีสาระส าคัญ 2 ประการคือ 1 ลด
จ านวนผู้ต้องโทษหญิงท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดซึ่งมิได้มีลักษณะของอาชญากรไปสู่เรือนจ า /ทัณฑสถานให้น้อยที่สุด และ 2 
พัฒนาชีวิตผู้ต้องโทษหญิงท่ีอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ไม่ต่างไปจากสภาพชีวิตภายนอก ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมี
ผู้หญิงที่ตกเป็นผู้ต้องหาและต้องโทษคดีอาญา เพ่ิมสูงข้ึน จากสถิติของกรมราชทัณฑ์เมื่อปี 2556 พบว่ามีผู้หญิง 27,782 คน เป็น
นักโทษเด็ดขาดต้องโทษจ าคุกอยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ และมีอีก 10,084 คน ถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนและ
พิจารณาคดี ผู้หญิงเหล่าน้ีกระท าผิดเพราะมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นผู้หารายได้จุนเจือครอบครัว สาเหตุของความผิดส่วนใหญ่
เป็นความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งมีมากถึงร้อยละ 80 ท าให้เกิดปัญหาคนล้นเรือนจ า ใน
การน้ีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ ส านักกิจการในพระด าริฯ ได้จัดให้มีโครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา กิจกรรมการฝึกอบรมการสอนงานนวดและผลิตลูกประคบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนวด ณ เรือนจ ากลางนครพนม จังหวัด
นครพนม ข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง และมีอาชีพติดตัว เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้ไม่กระท าผิดซ้ าอีก 
 

วิธีด าเนินการ ตามแนวพระด าริโครงการก าลังใจ ที่ทรงริเริ่มต้ังแต่ปี 2549 เพ่ือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
สกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ากลาง
นครพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 2 รุ่น ๆ 10 ราย รวม 20 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 โดยมีคณะวิทยากรเป็น
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา ได้ประทานประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงที่จบการอบรมรุ่นแรก  
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. การให้ความอนุเคราะห์จากผู้บัญชาการเรือนจ านครพนมและเจ้าหน้าท่ี 
2. การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมของผู้ต้องขังหญิง 
3. ความร่วมมือระหว่างส านักกิจการในพระด าริฯ กระทรวงยุติธรรม และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ผลส าเร็จของงาน ได้ด าเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ากลางนครพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 2 
รุ่น ๆ 10 ราย รวม 20 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 ผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจในการเข้ารับ
การอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  ประโยชน์ในหน่วยงาน ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชาเวชกรรมไทย การนวดไทย และเภสัชกรรมไทย ประโยชน์นอกหน่วยงาน ผู้ต้องขังหญิง
ที่เข้ารับการอบรมเม่ือพ้นโทษสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบวิชาชีพได้ 
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3
ด้านการนำากระบวนการวิจัย

มาใช้ในการเรียนการสอน
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ชื่อผลงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ้อยแก่เกษตรกร 
 

เจ้าของผลงาน   นางสุกัญญา  ทองโยธี    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 

กลุ่มผลงาน   ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน อ้อยเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  เพราะเป็นวัตถุดิบที่ใช้
ส าหรับผลิตน  าตาล และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ในปีการผลิต 2555/56 สามารถผลิตอ้อยได้สูงถึง 95.36 ล้านตัน ผลิตน  าตาล
ได้ 9.64 ล้านตัน ใช้ในประเทศประมาณ 2.3 ล้านตัน ส่วนที่เหลือส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า
รวมได้สูงถึง 180,000 ล้านบาท ท าให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน  าตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ซึ่ง
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลของไทยจะมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามชาวไร่อ้อย
ยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งเกิดจากผลผลิตต่อไร่ของอ้อยไทยยังคงต่ ากว่าคู่แข่งทางการค้า ส่งผลให้ศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมด้านนี ยังคงด้อยกว่าประเทศคู่แข่ง ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหน่ึง คือความไม่มีเสถียรภาพของปริมาณอ้อยใน
แต่ละปี ท าให้การค้าขายน  าตาลกับต่างประเทศเกิดความยากล าบาก เพราไม่สามารถคาดคะเนปริมาณน  าตาลที่จะผลิตได้อย่าง
แม่นย า สาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงเป็นเพราะพื นที่ปลูกอ้อยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยังคงต้องอาศัยน  าฝนที่มีความแปรปรวนสูง 
ท าให้ผลผลิตของอ้อยขาดเสถียรภาพตามไปด้วย นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว สภาพดินที่ผ่านการปลูกอ้อยมาอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนานขาดการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของดินตามมา ประกอบกับการระบาดของ
โรคและแมลงที่ส าคัญ เช่น โรคใบขาว เหี่ยวเน่าแดง แส้ด า และหนอนกออ้อยชนิดต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่จ ากัดผลผลิตทั งสิ น 
 

วิธีการด าเนินงาน  จากการส ารวจลงพื นที่ ศึกษาข้อมูลอ้อยกับเกษตรกรชาวไร่นั น ได้ท าการศึกษาปัญหาความคิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนคือ นักศึกษาในสาขาฯ กับโรงงานน  าตาลในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอ้อย น  าตาล เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เทคโนโลยีการผลิตน  าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าวแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาเป็นจ านวนมาก และได้ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอ้อยแก่เกษตรกรที่คิดค้นขึ นให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ออก
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั งระดับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 1.ภาครัฐ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทวงพลังงาน 
 2.ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานน  าตาล หน่วยงานวิจัยในสังกัดของโรงงานน  าตาลต่างๆ สมาคมชาวไร่อ้อยเกษตรกร รวมทั ง
ผู้ค้าและผู้ใช้ประโยชน์จากน  าตาลทุกระดับ 
  

ผลส าเร็จของงาน ได้ผลตอบรับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ้อยแก่เกษตรกรเป็นอย่างดี สามารถ
น าเอาเทคโนโลยีไปใช้ในพื นที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า และยัง นักวิชาการ นักศึกษามีแนวคิดในการคิดค้น
ประดิษฐ์เครื่องมือใช้ในพื นที่และอุตสาหกรรมอ้อยต่อไป 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในสมาคมชาวไร่อ้อยเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับเกษตรกร และน ามาใช้ในกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนในสภาพความเป็นจริงได้อย่างผลสัมฤทธ์ิมากขึ น 
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ชื่อผลงาน การบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
เจ้าของผลงาน  นางสาววิมลรัตน์   ทองภูธร   ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
กลุ่มผลงาน ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 
ด้วยปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมให้

นักศึกษาท างานวิจัยให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ อันมีผลโดยตรงต่อนักศึกษา ต่อการประกันคุณภาพของคณะฯ 
และภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าวิจัยหรือโครงงานในหัวข้อที่ทันสมัยโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนอยู่แล้ว จะท าให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฏีมาปฏิบัติได้จริง มีการแก้ปัญหา มี
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ถูกต้อง มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถท างานวิจัยให้
ส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ดังน้ันการต้ังเป้าหมายในการท าวิจัยจึงควรก าหนดหัวข้อโดยค านึงถึงความน่าสนใจในปัจจุบัน องค์ความรู้
พ้ืนฐานที่เรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น อีกท้ังสามารถก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการได้ ตลอดจนสามารถน างานวิจัยไป
เสนอผลงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นทีย่อมรับได้ และมีการเผยแพร่ผลงานให้แก่ผู้ที่สนจนใจทั่วไปได้อีกด้วย 

วิธีการแก้ปัญหา หรอืวิธีการด าเนินการ 
       

 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล       
2. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานวิจัย 
3. การวางแผนด าเนินการที่ถูกต้องและเป็นล าดับข้ันตอน 

ผลส าเร็จของงาน 
            ได้งานวิจัยหรือโครงงานท่ีมีความทันสมัย น่าสนใจ และมีคุณภาพซึ่งอาจจะขยายผลน าไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม 
หรือต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้   

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ในหน่วยงาน : ผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร นักศึกษาในสาขาวิชา

สามารถน าความรู้จากทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยได้ 
- ในคณะ : สามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะฯ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

หรืองานแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาของคณะฯ 
- นอกคณะ : สามารถน างานงานวิจัยไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรบัได้ 

สืบค้นข้อมูลหัวข้อที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและศึกษาวิธีการด าเนินการ 

ส ารวจความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีหรือหน่วยงานที่จะ
สามารถสนับสนุนการท าวิจัยได้ 

 

ส ารวจทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มี
ศักยภาพที่มีในท้องถ่ินและมีปริมาณ
มากเพียงพอที่จะท าวิจัยจนแล้วเสร็จ

ได้ 
 

ก าหนดขอบเขต วางแผนข้ันตอน และ
ก าหนดระยะเวลาการท าวิจัย 

สรุปและประเมินผลงานวิจัย 
แล้วน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ปฏิบัติการตามล าดับ
ข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 
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ชื่อผลงาน การบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
เจ้าของผลงาน  นางสาววิมลรัตน์   ทองภูธร   ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
กลุ่มผลงาน ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 
ด้วยปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมให้

นักศึกษาท างานวิจัยให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ อันมีผลโดยตรงต่อนักศึกษา ต่อการประกันคุณภาพของคณะฯ 
และภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าวิจัยหรือโครงงานในหัวข้อที่ทันสมัยโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนอยู่แล้ว จะท าให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฏีมาปฏิบัติได้จริง มีการแก้ปัญหา มี
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ถูกต้อง มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถท างานวิจัยให้
ส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ดังน้ันการต้ังเป้าหมายในการท าวิจัยจึงควรก าหนดหัวข้อโดยค านึงถึงความน่าสนใจในปัจจุบัน องค์ความรู้
พ้ืนฐานที่เรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น อีกท้ังสามารถก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการได้ ตลอดจนสามารถน างานวิจัยไป
เสนอผลงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นทีย่อมรับได้ และมีการเผยแพร่ผลงานให้แก่ผู้ที่สนจนใจทั่วไปได้อีกด้วย 

วิธีการแก้ปัญหา หรอืวิธีการด าเนินการ 
       

 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล       
2. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานวิจัย 
3. การวางแผนด าเนินการที่ถูกต้องและเป็นล าดับข้ันตอน 

ผลส าเร็จของงาน 
            ได้งานวิจัยหรือโครงงานที่มีความทันสมัย น่าสนใจ และมีคุณภาพซึ่งอาจจะขยายผลน าไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม 
หรือต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้   

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ในหน่วยงาน : ผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร นักศึกษาในสาขาวิชา

สามารถน าความรู้จากทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยได้ 
- ในคณะ : สามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะฯ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

หรืองานแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาของคณะฯ 
- นอกคณะ : สามารถน างานงานวิจัยไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรบัได้ 

สืบค้นข้อมูลหัวข้อที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและศึกษาวิธีการด าเนินการ 

ส ารวจความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีหรือหน่วยงานที่จะ
สามารถสนับสนุนการท าวิจัยได้ 

 

ส ารวจทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มี
ศักยภาพที่มีในท้องถ่ินและมีปริมาณ
มากเพียงพอที่จะท าวิจัยจนแล้วเสร็จ

ได้ 
 

ก าหนดขอบเขต วางแผนข้ันตอน และ
ก าหนดระยะเวลาการท าวิจัย 

สรุปและประเมินผลงานวิจัย 
แล้วน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ปฏิบัติการตามล าดับ
ข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 

 



24

 

 
ชื่อผลงาน   การวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ MN421 (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2/2556 
เจ้าของผลงาน    นางสาวกัลยรัศมิ์  ทิณรัตน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ  

คณะเทคโนโลยีสังคม  มทร.กาฬสินธ์ุ  
กลุ่มผลงาน   ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  มูลเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 

จากการเป็นอาจารย์ในรายวิชา การบริหารโครงการ (Project  Management)  และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
MN421 (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2/2556 สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรมและการ
เรียนของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาบางคนในห้องเรียนไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและ
ระเบียบวินัย โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักศึกษาในชั่วโมงให้ค าปรึกษา ขณะที่ท าการสอน  และสอบถามจากอาจารย์แต่ละวิชาที่ท าการ
สอน ซึ่งพบว่ามีนักศึกษาที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน ขาดวินัยและความรับผิดชอบ เช่น  มาสาย  ไม่สนใจเรียน  ไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา บางคร้ัง
ไม่มาเรียน  จึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักศึกษา
บางคนที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ าจึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ  และทฤษฎีการวางเงื่อนไข มาใช้
กับนักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วิธีแก้ปัญหา  
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาเป็นผู้ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ

การเรียนดีขึ้นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ MN421 (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2/2556 สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และการตอบแบบสอบถาม
จากนักศึกษา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากอาจารย์ ท า
การวิจัยกับประชากร  จ านวน 31  คน ซึ่งอาจารย์เป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
ผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความสุข การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ทั้งกายและใจน้ัน จะเร่ิมจากการสร้างความศรัทธาทั้งต่อตัว
ผู้สอน และต่อวิชาที่เรียน ให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน 
  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนน้ัน เป็นวิธีการที่มุ่งให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาทุกคนเป็นผู้
ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การท ากิจกรรมกลุ่ม การเรียนเป็นกลุ่มย่อย  หรือการเรียนร่วมกัน 
พฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องหลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ๆ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 

ผลส าเร็จของงาน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา การตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาและจากการ

ใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่เข้า
สอนแต่ละวิชา  ปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ MN421 (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2/2556 สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจากบรรยากาศการ
เรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียน มีความต้ังใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ยังส่งผลท าให้ผลการเรียนมีวินัย 
ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักศึกษา 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่จะท าไปใช ้
1. เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน  และอาจารย์ทุกท่านที่จะน าผลการวิจัยประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณค่ามี

คุณประโยชน์ต่อครอบครัว  มหาวิทยาลัย  สังคมและประเทศชาติต่อไป 
2. เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ ในการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพัฒนานักศึกษาชั้นเรียนและรายวิชาอื่น ๆ  
3.  เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสังคม  ที่ต้องสอนนักศึกษาห้องน้ีต่อ ในเร่ืองของพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี 

ส่งผลให้การสอนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

G03-03
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สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  
 

 

ชื่อผลงาน   กรณีศึกษา “การพัฒนาเครื่องบดอาหารปลอดภัย” กลุ่มแม่บ้าน บ้านเลิง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
เจ้าของผลงาน    ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
กลุ่มผลงาน   ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  มูลเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 
 

กลุ่มแม่บ้าน บ้านเลิง ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ มากมาย  แต่กระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ถูกสุขลักษณะในส่วนของ
สถานที่ต้ังและอาคารผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านขาดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มแม่บ้านประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมาเป็นจ านวนมาก  เช่น  จ าหน่วยสินค้าไม่ได้  สินค้าเนาเสีย  ท าให้ผลผลิตที่ผลิตออกมาต้อง
เป็นของไม่มีคุณภาพ  และขาดทุนเป็นจ านวนมาก 
 

วิธีแก้ปัญหา  
    ทางสาขาวิชาฯ ได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ท าให้มีผลกระทบต่อการผลิตของกลุ่มแม่บ้าน  เพ่ือจะได้หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยสรุปปัญหาหลักๆ ดังน้ี 

- สถานที่ต้ังและอาคารผลิต ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
-   กลุ่มแม่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการผลิต 
- การขาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัย 

  ทางสาขาวิชาได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้วจึงท าการสังเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยจัดต้ังกลุ่ม
แม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด GMP สุขลักษณะทั่วไป มีอยู่ 6 ข้อก าหนด ได้แก่ 
 1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต    4. การสุขาภิบาล 
 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต   5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต    6. บุคลากรและสุขลักษณะ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
ทางสาขาวิชาได้จัดอบรมด้านเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรทดแทนการแปรรูปด้วยแรงงานคน และจัดอบรม GMP แก่กลุ่มแม่บ้านฯ 

            
ผลส าเร็จของงาน 
 กลุ่มแม่บ้านมีโรงงานขนาดเล็กในการผลิตสินค้า  และสินค้าได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้อุปโภค บริโภค  ท าให้มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน  และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่จะท าไปใช ้
- กลุ่มแม่บ้านได้ความรู้แนวทางการขอรับรองมาตรฐานสินค้า และการส่งมอบเครื่องบทวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ 
เจ้าของผลงาน  ผศ.นิตยา  แจ่มยวง  ต าแหน่ง  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
กลุ่มผลงาน ด้านการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน 
การศึกษาผลเฉลย (solution)ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary  Differential Equations) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายวิชา

ที่นักศึกษาในชั้นเรียน มีปัญหา ที่ผู้เรียนไม่สามารถบอกชนิดและลักษณะของสมการเชิงอนุพันธ์ได้  โดยเฉพาะสมการเชิงอนุพันธ์
อันดับหน่ึง  ซึ่งมีหลายชนิดและหลากหลายวิธีการ  โจทย์ปัญหาบางชนิดสามารถแก้ได้หลายวิธี บางชนิดท าได้เพียงวิธีเดียว เป็น
ปัญหาหน่ึงที่ผู้เรียนสับสน  ไม่มีล าดับและข้ันตอนการหาผลเฉลยที่ถูกต้อง เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงพัฒนา
บทเรียนดังกล่าวข้ึน   เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการสอนของผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตรงกับ
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและเป็นการทบทวนลักษณะรายวิชาได้ตลอดเวลา  

วิธีการแก้ปัญหา หรอืวิธีการด าเนินการ 
1) ศึกษาวิเคราะห์บทเรียน   ผู้ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาจาก เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับการหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

[1],[2],[3],[6],[7] และจากปัญหาของการเรียนการสอนของนักศึกษาเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบบทเรียนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษา 

 2) ออกแบบและพัฒนาบทเรียน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยตามหลักการพัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (The 
System Development Life Cycle : SDLC) ท าการสร้างบทเรียน สร้างแบบทดสอบ [4],[5] ส าหรับส่วนต่อประสานใช้
โปรแกรม HTML, PHP พัฒนารูปแบบเมนูการใช้งาน   

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. การวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดและมีข้อมูลที่ครบถ้วน    2.  มีบุคลากรที่มคีวามพร้อมในการด าเนินงาน 
3. มีการท างานตามข้ันตอนและแผนงานที่ก าหนด 

ผลส าเร็จของงาน 
            นักศึกษามีความรู้ และ มีความเข้าใจ ในการเรียนรายวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ มากขึ้น และสามารถสอบผ่านในรายวิชา
ดังกล่าวมากขึ้น 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  การน าไปใช้ประโยชน์ 
น าผลงานดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเน้ือหาในรายวิชาในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 
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ด้านการสอดแทรกศิลปะและ

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

เจ้าของผลงาน   นางสุกัญญา  ทองโยธี    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมาก 
เพ่ือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รัฐบาลจึงได้พัฒนาเมืองหลวงและเมืองส าคัญต่างๆ ให้มีความเจริญและสะดวกสบาย สาเหตุ
ดังกล่าวท าให้เกิดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเมืองใหญ่และชนบทที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนในชนบทมักจะได้รับการพัฒนาด้าน
สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนในเขตเมือง จึงเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนอกจาก
จะเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่ด้อยกว่าจะเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งผลที่ดีในอนาคตต่อตัวนักศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมที่บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้ อื่นเป็น
การพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดคุณธรรม อีกทั้งช่วยท านุบ ารุงวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มจัด
โครงการจัดการทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์และซ่อมบูรณะห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กในชนบทข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี 
อีกท้ังเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาพร้อมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการตอบแทนสังคม  

วิธีการด าเนินงาน  ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและพ้ืนที่ ความต้องการและประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการ โดยน านักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรจากสาธารณสุข ท าการปรับปรุงห้องสมุด ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ช ารุดทรุดโทรมให้ดีข้ึน, ปรับปรุงพ้ืนอาคาร ท่ีน่ังศาลาพักผ่อนที่ช ารุดให้ใช้งานได้, ปรับปรุงเพ่ิมเติมลานเสาธงให้สวยงาม, ส่งเสริม
และแนะน าการท าสวนครัวอาหารกลางวัน เพ่ือถูกสุขลักษณะในการน ามาประกอบอาหารและบริโภค , ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียน  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เกิด
ความสามัคคี อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาพร้อมตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการตอบแทนสังคม เพ่ือเกิดการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีระหว่างสถานศึกษา บุคลากร นักศึกษาสู่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน  นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการตอบแทนสังคม และเรียนรู้ที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งในเรื่องของ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบูรณาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากร นักศึกษาใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
ถูกสุขลักษณะอนามัยการบริโภค มีห้องสมุดที่เหมาะสม ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ช่วยสนับสนุนการศึกษาของ 
ประเทศไทย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดี และยังสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
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ชื่อผลงาน  ของเล่นภูมิปัญญาไทยกับการเรียนรู้ที่น ามาใช้จริง 

เจ้าของผลงาน  นางยุพาภรณ์   น้อยหนองสวง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวสมฤดี   ทินจอง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวนิติกา จาตุเทน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวพิมพ์พร ผิวใส  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
   สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน  ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  ตามองค์ประกอบการที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   สถาบัน/หน่วยงานต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิผล  มีการบูรณาการการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการน ามาตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อปีการศึกษา  2556  เป็นเพียงแค่การน ารายวิชาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาสอดแทรกในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น
คือการท ากระทง โดยการน าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาท ากระทง  เช่น  ใบตอง  ขนมปัง  เป็นต้น  ซึ่งท าให้เกิดการบูรณากับการเรียน
การสอนไม่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์มากนัก 
 
 
 
 
  

 
 

  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  

1.ความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
2.การใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3.การน าความรู้ที่เรียนมาน ามาบูรณาการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับของเล่น 
   พื้นบ้านส าหรับเด็กได้   

 
 

 

 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้  ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถน าเอาความรู้
ในห้องเรียนของนักศึกษามาใช้กับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในโครงการได้ท าให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น่าเบื่อ  ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนาน
กับการสร้างสรรค์ผลงานโดยความสามารถของเขาเองได้ 

ผลส าเร็จของงาน  ได้ต้ังเป้าหมายในการส่งผลงานเข้าประกวดไม่น้อยกว่า  20  ผลงาน  ผลที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  35  
ผลงาน  และได้น าไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ร่วมกับโครงการห้องสมุดน้ีพี่ให้น้อง  โดยการจัดมุมของเล่นให้กับโรงเรียนภายใน
ห้องสมุด  และจากผลการประเมินโครงการโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่เรียนมามาประยุกต์ใช้
ในการประดิษฐ์ของเล่น  คิดเป็นร้อยละ  95  รองมาคือการเลือกวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ  93  และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  คิดเป็นร้อยละ 90  ตามล าดับ   
 

วิธีการด าเนินการ  ท าการเพิ่มกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้แนวความคิดใน
การประดิษฐ์ผลงานด้วยตนเองและการน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน  ร่วมกับโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวความคิด “การประกวด
ของเล่นภูมิปัญญาไทย  แม่แด่ลูก”  เป็นผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง  วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีขั้นตอนในการประดิษฐ์ที่ชัดเจน  
การน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน  การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และต้องมีที่ปรึกษาผลงานเป็นอาจารย์ที่
สอนในรายวิชาที่น าความรู้ในรายวิชาเหล่าน้ันมาคิดประดิษฐ์ชิ้นงาน  ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้สอนได้น าการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาไป
เพิ่มใน มคอ.3 ได้ตรงกับการเรียนรู้จริง 
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ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

เจ้าของผลงาน   นางสุกัญญา  ทองโยธี    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน   ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมาก 
เพ่ือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รัฐบาลจึงได้พัฒนาเมืองหลวงและเมืองส าคัญต่างๆ ให้มีความเจริญและสะดวกสบาย สาเหตุ
ดังกล่าวท าให้เกิดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเมืองใหญ่และชนบทที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนในชนบทมักจะได้รับการพัฒนาด้าน
สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนในเขตเมือง จึงเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงนอกจาก
จะเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่ด้อยกว่าจะเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งผลที่ดีในอนาคตต่อตัวนักศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมที่บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้ อื่นเป็น
การพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดคุณธรรม อีกทั้งช่วยท านุบ ารุงวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มจัด
โครงการจัดการทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์และซ่อมบูรณะห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กในชนบทข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี 
อีกท้ังเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาพร้อมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการตอบแทนสังคม  

วิธีการด าเนินงาน  ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและพ้ืนที่ ความต้องการและประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบของกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการ โดยน านักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรจากสาธารณสุข ท าการปรับปรุงห้องสมุด ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ช ารุดทรุดโทรมให้ดีข้ึน, ปรับปรุงพ้ืนอาคาร ท่ีน่ังศาลาพักผ่อนที่ช ารุดให้ใช้งานได้, ปรับปรุงเพ่ิมเติมลานเสาธงให้สวยงาม, ส่งเสริม
และแนะน าการท าสวนครัวอาหารกลางวัน เพ่ือถูกสุขลักษณะในการน ามาประกอบอาหารและบริโภค , ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียน  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เกิด
ความสามัคคี อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาพร้อมตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการตอบแทนสังคม เพ่ือเกิดการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีระหว่างสถานศึกษา บุคลากร นักศึกษาสู่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน  นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการตอบแทนสังคม และเรียนรู้ที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งในเรื่องของ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบูรณาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากร นักศึกษาใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
ถูกสุขลักษณะอนามัยการบริโภค มีห้องสมุดที่เหมาะสม ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ช่วยสนับสนุนการศึกษาของ 
ประเทศไทย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดี และยังสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
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ชื่อผลงาน  ของเล่นภูมิปัญญาไทยกับการเรียนรู้ที่น ามาใช้จริง 

เจ้าของผลงาน  นางยุพาภรณ์   น้อยหนองสวง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวสมฤดี   ทินจอง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวนิติกา จาตุเทน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวพิมพ์พร ผิวใส  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
   สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน  ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  ตามองค์ประกอบการที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   สถาบัน/หน่วยงานต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิผล  มีการบูรณาการการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการน ามาตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อปีการศึกษา  2556  เป็นเพียงแค่การน ารายวิชาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาสอดแทรกในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น
คือการท ากระทง โดยการน าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาท ากระทง  เช่น  ใบตอง  ขนมปัง  เป็นต้น  ซึ่งท าให้เกิดการบูรณากับการเรียน
การสอนไม่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์มากนัก 
 
 
 
 
  

 
 

  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  

1.ความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
2.การใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3.การน าความรู้ที่เรียนมาน ามาบูรณาการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับของเล่น 
   พื้นบ้านส าหรับเด็กได้   

 
 

 

 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้  ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถน าเอาความรู้
ในห้องเรียนของนักศึกษามาใช้กับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในโครงการได้ท าให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น่าเบื่อ  ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนาน
กับการสร้างสรรค์ผลงานโดยความสามารถของเขาเองได้ 

ผลส าเร็จของงาน  ได้ต้ังเป้าหมายในการส่งผลงานเข้าประกวดไม่น้อยกว่า  20  ผลงาน  ผลที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  35  
ผลงาน  และได้น าไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ร่วมกับโครงการห้องสมุดน้ีพี่ให้น้อง  โดยการจัดมุมของเล่นให้กับโรงเรียนภายใน
ห้องสมุด  และจากผลการประเมินโครงการโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่เรียนมามาประยุกต์ใช้
ในการประดิษฐ์ของเล่น  คิดเป็นร้อยละ  95  รองมาคือการเลือกวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ  93  และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  คิดเป็นร้อยละ 90  ตามล าดับ   
 

วิธีการด าเนินการ  ท าการเพิ่มกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้แนวความคิดใน
การประดิษฐ์ผลงานด้วยตนเองและการน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน  ร่วมกับโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวความคิด “การประกวด
ของเล่นภูมิปัญญาไทย  แม่แด่ลูก”  เป็นผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นเอง  วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีขั้นตอนในการประดิษฐ์ที่ชัดเจน  
การน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน  การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และต้องมีที่ปรึกษาผลงานเป็นอาจารย์ที่
สอนในรายวิชาที่น าความรู้ในรายวิชาเหล่าน้ันมาคิดประดิษฐ์ชิ้นงาน  ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้สอนได้น าการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาไป
เพิ่มใน มคอ.3 ได้ตรงกับการเรียนรู้จริง 
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ชื่อผลงาน มหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์ 
เจ้าของผลงาน อาจารย์ทรงยศ  กิตติชนม์ธวัช ,อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธ์ิ,  

นางมนัสชนก วรธงไชย และนางสาวกุลวดี เรืองเกษม  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่มผลงาน ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  ปัญหาเดิม หรอืเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 

ไหมไทยเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีการผลิตมาช้านานควบคู่กับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมรายส าคัญ
ของโลกรองจากจีนและอินเดีย โดยมีมูลค่าส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมปีละ ๙๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท และจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกปีละ
ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์ได้ท าการทอผ้าไหมเป็นเวลานาน ซ่ึงเป็นการสืบทอดสายใยแห่งวัฒนธรรมขอม และมีประวัติ ความเป็นมา
ยาวนาน และยังคงรักษาลวดลายสีสันที่แปลกตา ความประณีต และกลวิธีการทอแบบโบราณไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงผลิตผ้าไหมที่มี
เทคนิคการผลิตเฉพาะตัว ซึ่งบรรพบุรุษได้สืบทอดหลักการและวิธีการผลิต เช่น การเลี้ยงไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอผ้าไหม ซึ่งการทอผ้าไหมจะ
มีเอกลักษณ์เด่นชัดและแตกต่างจากไหมของชาวอีสานทั่วไป คือ เป็นผ้าทอเส้นพุ่งแบบสานตะกอ การทอไหมที่มีความละเอียดและพิถีพิถัน การย้อมสีไหม
ด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ท าให้มีความโดดเด่น สวยงาม ซึ่งมีลวดลายของผ้า ได้แก่ ลายผ้าปูม ลายผ้าพระตะบอง ลายผ้าช้าง ลายผ้า
ม้า ลายผ้านกยูง ลายผ้าไก่ ส่วนลายผ้าผสม เป็นลายที่เกิดจากการทอเส้นพุ่ง ย้อมสีและมัดย้อมสลับกันจนเต็มผืน เรียกว่า หมี่คั่น เช่น ลายหมี่โฮล ลาย
โคม ลายขอ ลายลูกแก้ว โดยแหล่งผลิตผ้าไหมที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ บ้านท่าสว่าง บ้านจันรม บ้านสวาย บ้านแกใหญ่ และบ้านเขวาสินรินทร์ ดังน้ัน
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ไหม จึงได้จัดโครงการ “มหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและนักศึกษา จากหน่วยงานภายในและภายนอก ได้ร่วม
อนุรักษ์ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์และประเทศไทยสืบไป 
วิธีการด าเนินการ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม เพื่อจัดเตรียมงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเสริมความรู้ และเอกลักษณ์ของผ้าไหมจังหวัด

สุรินทร์ เพื่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์ 
๓. ประสานบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔. จัดท า Web เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
๕. ด าเนินการจัดการประกวดงานผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไหม ๗ รายการ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ การแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหารจากไหม   ๕.๒ การประกวดผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมืองสุรินทร์ 
๕.๓ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม   ๕.๔ การแข่งขันมัดหมี่ไหมพื้นเมืองสุรินทร์ 
๕.๕ การประกวดผ้าไหมพื้นเรียบเมืองสุรินทร์  ๕.๖ การแข่งขันทอเสื่อกก 
๕.๗ การประกวดเสื่อกกทอมือลวดลายสร้างสรรค์  

๖. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ในสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ  มีการเรียนการสอนวิชา ๐๙-๐๗๑-๒๑๑ สิ่งทอพื้นเมืองในค าอธิบายรายวิชานี้  มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น พื้นเมือง  โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีการทอผ้าไหม  การจักสาน  การทอเสื่อ  ทางสาขาวิชาได้มีการฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษารู้จักการทอผ้าไหมได้  ทอเสื่อได้  จักสานได้  นักศึกษาจึงมีทักษะในการฝึกปฏิบัติและความเชี่ยวชาญในงานด้านการออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถไปใช้ปฏิบัติจริงในการท างานได้  จึงสง่ผลให้เป็นปัจจัยที่ท าให้ KM การจัดโครงการประสบความส าเร็จ 
ผลส าเร็จของงาน 

๑. ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์ 
๒. บุคลากรและนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้รู้คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ที่ดี และการร่วมอนุรักษ์    ผ้าไหมของจังหวัด

สุรินทร์ต่อไป 
๓. ผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ได้มีการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพสินค้าที่มาจากไหมให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ 
 วิชาสิ่งทอพื้นเมืองน้ี สามารถบูรณาการเข้ากับโครงการมหกรรมไหมราชมงคล  จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์  โดยให้กลุ่มโอทอปที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการทอผ้า  ทอเสื่อ มาเข้าร่วมโครงการ  พร้อมกันน้ัน  นักศึกษาที่เรียนในวิชานี้  สามารถน าความรู้ที่มีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความถนัด  ประโยชน์ที่
ได้จะเกิดทั้งชุมชน ทั้งสถาบันการศึกษา รวมถึงตัวนักศึกษาเอง  อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกด้วย
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ชื่อผลงาน มหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์ 
เจ้าของผลงาน อาจารย์ทรงยศ  กิตติชนม์ธวัช ,อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธ์ิ,  

นางมนัสชนก วรธงไชย และนางสาวกุลวดี เรืองเกษม  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่มผลงาน ด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลผลงาน  ปัญหาเดิม หรอืเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 

ไหมไทยเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีการผลิตมาช้านานควบคู่กับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมรายส าคัญ
ของโลกรองจากจีนและอินเดีย โดยมีมูลค่าส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมปีละ ๙๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท และจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกปีละ
ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์ได้ท าการทอผ้าไหมเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการสืบทอดสายใยแห่งวัฒนธรรมขอม และมีประวัติ ความเป็นมา
ยาวนาน และยังคงรักษาลวดลายสีสันที่แปลกตา ความประณีต และกลวิธีการทอแบบโบราณไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงผลิตผ้าไหมที่มี
เทคนิคการผลิตเฉพาะตัว ซึ่งบรรพบุรุษได้สืบทอดหลักการและวิธีการผลิต เช่น การเลี้ยงไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอผ้าไหม ซึ่งการทอผ้าไหมจะ
มีเอกลักษณ์เด่นชัดและแตกต่างจากไหมของชาวอีสานทั่วไป คือ เป็นผ้าทอเส้นพุ่งแบบสานตะกอ การทอไหมที่มีความละเอียดและพิถีพิถัน การย้อมสีไหม
ด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ท าให้มีความโดดเด่น สวยงาม ซึ่งมีลวดลายของผ้า ได้แก่ ลายผ้าปูม ลายผ้าพระตะบอง ลายผ้าช้าง ลายผ้า
ม้า ลายผ้านกยูง ลายผ้าไก่ ส่วนลายผ้าผสม เป็นลายที่เกิดจากการทอเส้นพุ่ง ย้อมสีและมัดย้อมสลับกันจนเต็มผืน เรียกว่า หมี่คั่น เช่น ลายหมี่โฮล ลาย
โคม ลายขอ ลายลูกแก้ว โดยแหล่งผลิตผ้าไหมที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ บ้านท่าสว่าง บ้านจันรม บ้านสวาย บ้านแกใหญ่ และบ้านเขวาสินรินทร์ ดังน้ัน
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ไหม จึงได้จัดโครงการ “มหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและนักศึกษา จากหน่วยงานภายในและภายนอก ได้ร่วม
อนุรักษ์ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์และประเทศไทยสืบไป 
วิธีการด าเนินการ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม เพื่อจัดเตรียมงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเสริมความรู้ และเอกลักษณ์ของผ้าไหมจังหวัด

สุรินทร์ เพื่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์ 
๓. ประสานบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔. จัดท า Web เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
๕. ด าเนินการจัดการประกวดงานผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไหม ๗ รายการ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ การแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหารจากไหม   ๕.๒ การประกวดผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมืองสุรินทร์ 
๕.๓ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม   ๕.๔ การแข่งขันมัดหมี่ไหมพื้นเมืองสุรินทร์ 
๕.๕ การประกวดผ้าไหมพื้นเรียบเมืองสุรินทร์  ๕.๖ การแข่งขันทอเสื่อกก 
๕.๗ การประกวดเสื่อกกทอมือลวดลายสร้างสรรค์  

๖. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ในสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ  มีการเรียนการสอนวิชา ๐๙-๐๗๑-๒๑๑ สิ่งทอพื้นเมืองในค าอธิบายรายวิชานี้  มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น พื้นเมือง  โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีการทอผ้าไหม  การจักสาน  การทอเสื่อ  ทางสาขาวิชาได้มีการฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษารู้จักการทอผ้าไหมได้  ทอเสื่อได้  จักสานได้  นักศึกษาจึงมีทักษะในการฝึกปฏิบัติและความเชี่ยวชาญในงานด้านการออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถไปใช้ปฏิบัติจริงในการท างานได้  จึงสง่ผลให้เป็นปัจจัยที่ท าให้ KM การจัดโครงการประสบความส าเร็จ 
ผลส าเร็จของงาน 

๑. ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์ 
๒. บุคลากรและนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้รู้คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ที่ดี และการร่วมอนุรักษ์    ผ้าไหมของจังหวัด

สุรินทร์ต่อไป 
๓. ผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ได้มีการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพสินค้าที่มาจากไหมให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ 
 วิชาสิ่งทอพื้นเมืองน้ี สามารถบูรณาการเข้ากับโครงการมหกรรมไหมราชมงคล  จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์  โดยให้กลุ่มโอทอปที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการทอผ้า  ทอเสื่อ มาเข้าร่วมโครงการ  พร้อมกันน้ัน  นักศึกษาที่เรียนในวิชานี้  สามารถน าความรู้ที่มีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความถนัด  ประโยชน์ที่
ได้จะเกิดทั้งชุมชน ทั้งสถาบันการศึกษา รวมถึงตัวนักศึกษาเอง  อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกด้วย



32

5
ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี

(Good Governance : GG)

 

  

 

ข้อมูลผลงาน 
 ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ได้มีการก าหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนโดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 การลงทะเบียนเรียนแบบ
กระเช้า(แบบตามแผน) และช่วงที่ 2 การลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (Section) ซึ่งการลงทะเบียนในแบบรายวิชา (Section) น้ันจะมีนักศึกษา
ส่วนมากที่ไม่สามารถด าเนินการได้เองตามแผนการเรียน จึงต้องมาใช้บริการให้ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย แผนกงานทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา ให้ด าเนินการลงทะเบียนในส่วนของรายวิชาที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ ซึ่งภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ในส่วนของภาระ
หลักก็ยังคงมีอยู่ และต้องด าเนินการในส่วนงานบริการให้กับนักศึกษาซึ่งจ านวนมาก ท าให้เกิดการผลกระทบต่อการท างานหลักซึ่งบางครั้งมีงาน
ด่วนและท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้าลงไปอีก และนักศึกษาที่มาติดต่อประสานงานเรื่องลงทะเบียนน้ันมีจ านวนค่อนข้างมากและไม่ค่อยมีระเบียบ
วินัยในการเข้ารับการบริการจึงท าให้เกิดการบริหารจัดการล าดับนั้นเป็นไปค่อนข้างยากในการรับการบริการก่อนและหลัง 
 
วิธีด าเนินการ 
การรับค าร้องในการลงทะเบียนและปัญหาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ได้ จากเดิมรับลงทะเบียน
โดยด าเนินการให้บริการทั้งวัน และได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) และการด าเนินการให้บริการนักศึกษาน้ันจะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว
ส าหรับนักศึกษาที่มาติดต่อตามล าดับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามล าดับ
ก่อนหลัง 
 

ชื่อผลงาน การจัดคิวพร้อมบริหารเวลา การลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 เจ้าของผลงาน  นางสาวกนกลักษณ์  ตรีเดช และนายมรรควิทย์  โสพุดอ่อน 
  สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ให้บริการ 
 2. นักศึกษาใหค้วามร่วมมือ 
 3. การด าเนินการบริการนักศึกษาเกิดความคล่องตัว 
 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นบุคลกรสามารถแก้ไขสถาณการณ์ได้อย่างฉบัไว 
 
 
 
 
 
           
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ให้เกิดความส าเร็จ 

ผลส าเร็จของงาน 
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในส่วนของภาระงาน
ได้มากขึ้นในระยะเวลาที่รับลงทะเบียน และส่วน
ของนักศึกษาที่มาเข้ารับการบริการ ได้รับบัตร
คิวตามล าดับก่อนหลัง ท าให้เกิดความมี
ระเบียบวินัยในการเข้ารับบริการ  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่
น าไปใช ้

ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ในฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -   
ราชมงคลอีสาน วิทยา เขตขอนแก่น ในช่ว ง
ระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียน ท าให้เจ้าหน้าที่
ที่ให้การบริการน้ัน สามารถท าหน้าที่หลักได้มากขึ้น
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และส่วนของนักศึกษาเอง
น้ันสามารถเข้ารับการบริการได้ตามล าดับ  และ
สะดวกรวดเร็ว 

G05-01
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ข้อมูลผลงาน 
 ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ได้มีการก าหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนโดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 การลงทะเบียนเรียนแบบ
กระเช้า(แบบตามแผน) และช่วงที่ 2 การลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (Section) ซึ่งการลงทะเบียนในแบบรายวิชา (Section) น้ันจะมีนักศึกษา
ส่วนมากที่ไม่สามารถด าเนินการได้เองตามแผนการเรียน จึงต้องมาใช้บริการให้ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย แผนกงานทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา ให้ด าเนินการลงทะเบียนในส่วนของรายวิชาที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ ซึ่งภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ในส่วนของภาระ
หลักก็ยังคงมีอยู่ และต้องด าเนินการในส่วนงานบริการให้กับนักศึกษาซึ่งจ านวนมาก ท าให้เกิดการผลกระทบต่อการท างานหลักซึ่งบางครั้งมีงาน
ด่วนและท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้าลงไปอีก และนักศึกษาที่มาติดต่อประสานงานเรื่องลงทะเบียนน้ันมีจ านวนค่อนข้างมากและไม่ค่อยมีระเบียบ
วินัยในการเข้ารับการบริการจึงท าให้เกิดการบริหารจัดการล าดับนั้นเป็นไปค่อนข้างยากในการรับการบริการก่อนและหลัง 
 
วิธีด าเนินการ 
การรับค าร้องในการลงทะเบียนและปัญหาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ได้ จากเดิมรับลงทะเบียน
โดยด าเนินการให้บริการทั้งวัน และได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) และการด าเนินการให้บริการนักศึกษาน้ันจะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว
ส าหรับนักศึกษาที่มาติดต่อตามล าดับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามล าดับ
ก่อนหลัง 
 

ชื่อผลงาน การจัดคิวพร้อมบริหารเวลา การลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 เจ้าของผลงาน  นางสาวกนกลักษณ์  ตรีเดช และนายมรรควิทย์  โสพุดอ่อน 
  สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ให้บริการ 
 2. นักศึกษาใหค้วามร่วมมือ 
 3. การด าเนินการบริการนักศึกษาเกิดความคล่องตัว 
 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นบุคลกรสามารถแก้ไขสถาณการณ์ได้อย่างฉบัไว 
 
 
 
 
 
           
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ให้เกิดความส าเร็จ 

ผลส าเร็จของงาน 
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในส่วนของภาระงาน
ได้มากขึ้นในระยะเวลาที่รับลงทะเบียน และส่วน
ของนักศึกษาที่มาเข้ารับการบริการ ได้รับบัตร
คิวตามล าดับก่อนหลัง ท าให้เกิดความมี
ระเบียบวินัยในการเข้ารับบริการ  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่
น าไปใช ้

ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ในฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -   
ราชมงคลอีสาน วิทยา เขตขอนแก่น ในช่ว ง
ระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียน ท าให้เจ้าหน้าที่
ที่ให้การบริการน้ัน สามารถท าหน้าที่หลักได้มากขึ้น
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และส่วนของนักศึกษาเอง
น้ันสามารถเข้ารับการบริการได้ตามล าดับ  และ
สะดวกรวดเร็ว 
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Knowledge Management Faculty of Engineering               RMUTI Khon Kaen Campus 
 

  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ช่ือผลงาน : ข้อมูลท ำเนียบสถำนประกอบกำร 

เจ้าของผลงาน :  นำงสำวอุไรวรรณ  อูปแก้ว  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตขอนแก่น 

กลุ่มงาน : ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance : GG) 

ข้อมูลงาน :ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  งำนสหกิจศึกษำ ในกำรออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของ
นักศึกษำสหกิจแต่ละปีกำรศึกษำ นักศึกษำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทรำบถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรท่ี
นักศึกษำมีควำมสนใจและลักษณะงำนในสถำนประกอบกำรท่ีตรงตำมสำขำวิชำของตัวนักศึกษำเอง ดังนั้นส ำนักงำน
โครงกำรสหกิจศึกษำ จึงมีกำรรวบรวมจัดท ำข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรในแต่ละปีกำรศึกษำท่ีมีนักศึกษำรุ่น
พี่ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจได้ศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนประกอบกำรท่ีตัวเองสนใจและต้องกำรออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

วิธีด าเนินการ : หลังจำกท่ีนักศึกษำสหกิจศึกษำได้ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำแล้ว ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจฯ ก็จะ
รวบรวมข้อมูลสถำนประกอบกำรเพื่อจัดท ำท ำเนียบสถำนประกอบกำร ลงเวปไซต์ www.eng.co.th ส ำนักงำนฯ ไว้
เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษำรุ่นท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในภำคกำรศึกษำถัดไปเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
รำยละเอียดในกำรตัดสินใจเลือกสถำนประกอบกำรเพื่อ ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำด้วย ในท ำเนียบสถำน
ประกอบกำรก็จะประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ (ตัวอย่ำง) 

 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1) อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ สำมำรถค้นหำข้อมูลสถำนประกอบกำรท่ีนักศึกษำไม่สำมำรถท่ีจะ

สอบถำมทำงสถำนประกอบกำรได้เช่น เรื่องค่ำตอบแทน 
2) นักศึกษำท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมีควำมพร้อมค้นคว้ำหำข้อมูลสถำนประกอบท่ีสนใจและตรงสำขำ 
3) นักศึกษำได้สถำนประกอบกำรท่ีตรงตำมสำขำวิชำท่ีเรียนมำ 

ผลส าเร็จของงาน   

ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ มีท ำเนียบสถำนประกอบกำรไว้ให้นักศึกษำท่ีสนใจเข้ำมำดูข้อมูลท่ีผ่ำนมำ
ได้ และท ำให้นักศึกษำมีข้อมูลสถำนประกอบกำรเพื่อประกอบกำรเลือกสถำนประกอบกำรท่ีจะออกไปปฏิบัติงำน  
สหกิจศึกษำด้วย  
ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่จะท าไปใช้  ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ มีข้อมูลให้นักศึกษำท่ีออกปฏิบัติงำน 
สหกิจศึกษำ ได้เลือก และท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีประสำนโครงกำรฯ ได้รู้จักกับเจ้ำหน้ำท่ีในสถำนประกอบกำรท่ีดูแลเรื่อง
นักศึกษำสหกิจศึกษำ จึงท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนสถำนประกอบกำรและส ำนักงำนโครงกำรฯ ประสำนงำนกัน
ง่ำยและสะดวกขึ้น 

 

  

 
 
ชื่อผลงาน   การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินการตามเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์      

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เจ้าของผลงาน ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
 

กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
 

ข้อมูลผลงาน 
 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้รับข้อมูลผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ   
และการรายงานผลตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาก าหนด และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
  

การวิเคราะห์สาเหตุ 
 

1. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ไม่เข้าใจในเกณฑ์และความหมายของตัวบ่งชี้น้ัน 
2. ผู้บริหารระดับกลางบางส่วนไม่ตระหนักเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

1. อบรมทบทวนเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพ  
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้และปรับทัศนคติที่เกี่ยวข้อง 
กับงานประกันคุณภาพการศึกษา (30 ตุลาคม 2556)  

2. ก าหนดผู้รับผิดขอบตัวชี้วัด  และผู้รายงานให้ชัดเจน 
3. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับปฏิบัติ 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย 
5. ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น   

และเครือข่ายฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 12 คณะ           
จัดโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านประกันคุณภาพ  
และรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 12 คณะ  
ในเรื่องของ D-SAR (21 มีนาคม 2557) 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 12 คณะ ใน มทร.อีสาน 

1. บุคลากรเข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

ผลส าเร็จของงาน 
 เป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยให้คะแนน SAR ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ิมข้ึน จาก 3.77 ในปีการศึกษา 2555  เป็น 4.31 
ในปีการศึกษา 2556 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  
 หน่วยงานระดับทั้งผู้บริหารและบุคลากรระดับสาขาตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญ และเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถน าโปรแกรม  D-SAR  มาประยุกต์ใช้ในการท า SAR และรายงานผลภายในระยะเวลาก าหนด 
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Knowledge Management Faculty of Engineering               RMUTI Khon Kaen Campus 
 

  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ช่ือผลงาน : ข้อมูลท ำเนียบสถำนประกอบกำร 

เจ้าของผลงาน :  นำงสำวอุไรวรรณ  อูปแก้ว  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตขอนแก่น 

กลุ่มงาน : ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance : GG) 

ข้อมูลงาน :ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  งำนสหกิจศึกษำ ในกำรออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของ
นักศึกษำสหกิจแต่ละปีกำรศึกษำ นักศึกษำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทรำบถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรท่ี
นักศึกษำมีควำมสนใจและลักษณะงำนในสถำนประกอบกำรท่ีตรงตำมสำขำวิชำของตัวนักศึกษำเอง ดังนั้นส ำนักงำน
โครงกำรสหกิจศึกษำ จึงมีกำรรวบรวมจัดท ำข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรในแต่ละปีกำรศึกษำท่ีมีนักศึกษำรุ่น
พี่ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ ท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจได้ศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนประกอบกำรท่ีตัวเองสนใจและต้องกำรออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

วิธีด าเนินการ : หลังจำกท่ีนักศึกษำสหกิจศึกษำได้ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำแล้ว ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจฯ ก็จะ
รวบรวมข้อมูลสถำนประกอบกำรเพื่อจัดท ำท ำเนียบสถำนประกอบกำร ลงเวปไซต์ www.eng.co.th ส ำนักงำนฯ ไว้
เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษำรุ่นท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในภำคกำรศึกษำถัดไปเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
รำยละเอียดในกำรตัดสินใจเลือกสถำนประกอบกำรเพื่อ ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำด้วย ในท ำเนียบสถำน
ประกอบกำรก็จะประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ (ตัวอย่ำง) 

 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1) อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ สำมำรถค้นหำข้อมูลสถำนประกอบกำรท่ีนักศึกษำไม่สำมำรถท่ีจะ

สอบถำมทำงสถำนประกอบกำรได้เช่น เรื่องค่ำตอบแทน 
2) นักศึกษำท่ีจะออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมีควำมพร้อมค้นคว้ำหำข้อมูลสถำนประกอบท่ีสนใจและตรงสำขำ 
3) นักศึกษำได้สถำนประกอบกำรท่ีตรงตำมสำขำวิชำท่ีเรียนมำ 

ผลส าเร็จของงาน   

ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ มีท ำเนียบสถำนประกอบกำรไว้ให้นักศึกษำท่ีสนใจเข้ำมำดูข้อมูลท่ีผ่ำนมำ
ได้ และท ำให้นักศึกษำมีข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือประกอบกำรเลือกสถำนประกอบกำรท่ีจะออกไปปฏิบัติงำน  
สหกิจศึกษำด้วย  
ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่จะท าไปใช้  ส ำนักงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ มีข้อมูลให้นักศึกษำท่ีออกปฏิบัติงำน 
สหกิจศึกษำ ได้เลือก และท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีประสำนโครงกำรฯ ได้รู้จักกับเจ้ำหน้ำท่ีในสถำนประกอบกำรท่ีดูแลเรื่อง
นักศึกษำสหกิจศึกษำ จึงท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนสถำนประกอบกำรและส ำนักงำนโครงกำรฯ ประสำนงำนกัน
ง่ำยและสะดวกขึ้น 
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ชื่อผลงาน         บัญชีควบคุมรายละเอียดการส่ังซื้อส่ังจ้าง 
เจ้าของผลงาน   นางชุลีกร  สุชล  สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน        ด้านระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Hovernance: GG) 

ข้อมูลผลงาน                                                                                                 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 

                                                                    
 
 
 

 

  ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน      ตามทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี และได้
จัดสรรใหส้าขาวิชาฯ ทั้งหมดจ านวน 14 สาขา เพ่ือด าเนินการสั่งซื้อวัสดุฝึก และซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อนักศึกษา เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มจี านวนสาขาวิชาฯ และศูนย์ฝึกปฏิบัติ รวมถึงส านักงาน
คณบดี ซึ่งมีการสัง่ซื้อสั่งจ้างเป็นจ านวนมาก จึงได้จัดท าบัญชีควบคุมไว้ เพ่ือสรุปส่งใหส้าขาวิชาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ
ถึงข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลของยอดเงินที่ใช้ไป และยอดเงินคงเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมถึงการน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณในปีต่อไป 

            วิธีการด าเนินการ  
สั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ ในระบบ ERP แล้วเสร็จ 
โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก่อนจัดเก็บเอกสาร จะน าข้อมูลมาบันทึกในตาราง
บัญชีควบคุมการสั่งซื้อ สั่งจ้าง โดยระบุสาขาวิชาฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การสั่งซื้อสั่งจ้างในแต่ละ
ครั้งจะมีรายละเอียดของเลขที่ใบขอซื้อ ขอจ้าง วันที่
ด าเนินการ วันที่อนุมัติ ประเภทวัสดุ จ านวนเงินที่ใช้
ไป และจ านวนเงินคงเหลือ ในกรณีการขอจ้างจะมีเลข
ครุภัณฑ์ประกอบด้วย เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 
 

   ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ   
รายละเอียดที่ครอบคลุม ชัดเจนและถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

ผลส าเร็จของงาน  การจัดท าบัญชีควบคุม 
การสั่งซื้อสั่งจ้าง ท าให้การท างานเป็นระบบมากย่ิงข้ึน 
สามารถอ านวยความสะดวกให้สาขาวิชาฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสั่ง
จ้างได้ การค้นหาข้อมูลก็สามารถท าได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
รวมถึงการน าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไปจัดท าแผน
งบประมาณในปีต่อไปได้   
 

 ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  องค์กร
สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของสาขาวิชา
ฯ ในแต่ละปีและยังน าข้อมูลไปท าแผนในปีต่อไป รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกให้สาขาวิชาฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดในการสั่งซื้อสั่งจ้างได้รวดเร็ว 
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ชื่อผลงาน  ปรับระบบการบริการเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
เจ้าของผลงาน ว่าท่ี ร.ต.พลนิกรณ์  ไสวงาม ฝ่ายพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 

ข้อมูลผลงาน  ปัญหาเดิม หรอืเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 
  ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาได้รับข้อมูล จ านวน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จาก
ฝ่ายทะเบียนฯ  เพ่ือน าข้อมูลมาประมวลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีปัญหาในเรื่องของรายชื่อที่ต้องด าเนินการจัดพิมพ์
ข้อมูลใน Excel เพ่ือจัดท าแฟ้มสอบสอบสัมภาษณ์ โดยแยกเป็นสาขาวิชา และมีการเรียงแฟ้มเอกสารตามล าดับของเอกสารการสอบ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นรายงาน  ดังน้ี ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อ เซ็นชื่อเข้าห้องสอบ บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
สรุปคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน แบบรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศรายชื่อ เพ่ือส่งต่อ
ให้กับ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการต่อในส่วนของประกาศ โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลข้อมูลจากเดิมเป็น โปรแกรม Excel 
ซึ่งต้องใช้เวลานาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งแฟ้มเอกสารการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อให้กับคณะ ท้ังสองคณะ 
 
วิธีการด าเนินการ  
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ได้พัฒนาระบบโปรแกรมการออกรายงาน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็นโปรแกรม ดาต้าเบส ประเภทหน่ึงเข้ามาช่วยในการจัดการ โดยมี
กระบวนการด าเนินการ คือ การสร้างฐานข้อมูลสาขาวิชา คณะ และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล จากน้ัน
ด าเนินการออกแบบรายงานท่ีใช้ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยร้องขอความช่วยเหลือจากฝ่าย
บริหารงานทั่วไปในเรื่องรูปแบบหัวข้อประกาศในการออกค าสั่งเพ่ือออกแบบรายงานที่ถูกต้อง เป็นผลให้สามารถด าเนินงานได้ จากปี
การศึกษา 2555-2557 ท าให้เกิดความสะดวกกับคณะ และสาขาวิชาในการตรวจสอบรายชื่อ ในการสอบสัมภาษณ์ และการ
ประกาศผลการสอบ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 

๑. บุคลากรใหค้วามส าคัญในการพัฒนาระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรระหว่างฝ่ายได้ให้ความส าคัญในการแสดงความคิดเห็นและการสนับสนุนข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับการท างานของระบบการรายงานผล 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ได้น าโปรแกรมในการจัดการข้อมูลการรายงานผลดังกล่าวน้ีมาใช้ในการ
ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กับคณะทั้งสองในการออกรายงานประกาศ
รายชื่อผู้สิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อ รายงานเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ รายงานบัญชีรายชื่อผู้
เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานสรุปคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน รายงานแบบ
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ รายงานรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น 
 

ความภาคภูมิใจ 
  เป็นผลจากการน าปัญหาจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาระบบงานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สนับสนุนนโยบายของวิทยา
เขตในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ชื่อผลงาน  ปรับระบบการบริการเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
เจ้าของผลงาน ว่าท่ี ร.ต.พลนิกรณ์  ไสวงาม ฝ่ายพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 

ข้อมูลผลงาน  ปัญหาเดิม หรอืเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 
  ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาได้รับข้อมูล จ านวน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จาก
ฝ่ายทะเบียนฯ  เพ่ือน าข้อมูลมาประมวลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีปัญหาในเรื่องของรายชื่อที่ต้องด าเนินการจัดพิมพ์
ข้อมูลใน Excel เพ่ือจัดท าแฟ้มสอบสอบสัมภาษณ์ โดยแยกเป็นสาขาวิชา และมีการเรียงแฟ้มเอกสารตามล าดับของเอกสารการสอบ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นรายงาน  ดังน้ี ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อ เซ็นชื่อเข้าห้องสอบ บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
สรุปคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน แบบรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศรายชื่อ เพ่ือส่งต่อ
ให้กับ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการต่อในส่วนของประกาศ โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลข้อมูลจากเดิมเป็น โปรแกรม Excel 
ซึ่งต้องใช้เวลานาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งแฟ้มเอกสารการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อให้กับคณะ ท้ังสองคณะ 
 
วิธีการด าเนินการ  
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ได้พัฒนาระบบโปรแกรมการออกรายงาน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงเป็นโปรแกรม ดาต้าเบส ประเภทหน่ึงเข้ามาช่วยในการจัดการ โดยมี
กระบวนการด าเนินการ คือ การสร้างฐานข้อมูลสาขาวิชา คณะ และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล จากน้ัน
ด าเนินการออกแบบรายงานที่ใช้ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร้องขอความช่วยเหลือจากฝ่าย
บริหารงานทั่วไปในเรื่องรูปแบบหัวข้อประกาศในการออกค าสั่งเพ่ือออกแบบรายงานที่ถูกต้อง เป็นผลให้สามารถด าเนินงานได้ จากปี
การศึกษา 2555-2557 ท าให้เกิดความสะดวกกับคณะ และสาขาวิชาในการตรวจสอบรายชื่อ ในการสอบสัมภาษณ์ และการ
ประกาศผลการสอบ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 

๑. บุคลากรใหค้วามส าคัญในการพัฒนาระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรระหว่างฝ่ายได้ให้ความส าคัญในการแสดงความคิดเห็นและการสนับสนุนข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับการท างานของระบบการรายงานผล 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ได้น าโปรแกรมในการจัดการข้อมูลการรายงานผลดังกล่าวน้ีมาใช้ในการ
ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กับคณะท้ังสองในการออกรายงานประกาศ
รายชื่อผู้สิทธ์ิสอบเข้าศึกษาต่อ รายงานเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ รายงานบัญชีรายชื่อผู้
เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานสรุปคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน รายงานแบบ
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ รายงานรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น 
 

ความภาคภูมิใจ 
  เป็นผลจากการน าปัญหาจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาระบบงานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สนับสนุนนโยบายของวิทยา
เขตในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



38

 

 
Knowledge Management Faculty of Engineering               RMUTI Khon Kaen Campus 
 

  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ชื่อผลงาน          ปรับวิธีการส่งหนังสือ 
เจ้าของผลงาน      นางสาวมัชรินทร  ผิวขาว  และนางอุมาพร ปฏิมาประกร 
                สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 
กลุ่มผลงาน     ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Hovernance: GG) 
 
ข้อมูลผลงาน 

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน คือ การเสนอหนังสือถึงรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต
ขอนแก่น ลงนาม เช่น ใน 1 วัน จะเสนอหนังสือถึงรองอธิการบดีฯ โดยไม่มีการลงเลขท่ีหนังสือว่ามีเรื่องไหนบ้างท่ี
เสนอ ท าให้จ าไม่ได้ว่าใน 1 วัน มีกี่เรื่อง เรื่องไหนบ้าง ของใครบ้าง และบางครั้ง ท าให้หนังสือหาย หนังสือไม่กลับมา
คณะฯ บ้าง ท าให้เป็นการยาก ในการติดตาม หนังสือแต่ละเรื่อง ในแต่ละวัน ท่ีน าเสนอ  
 
วิธีการด าเนินการ   

แผนกสารบรรณ ได้ท าสมุดมา 1เล่ม เพื่อท าสมุดบันทึก การส่งออกของหนังสือ คือมีการลงวันท่ี ล าดับท่ี 
เรื่อง เจ้าของเรื่อง หน่วยงานท่ีน าเสนอ  เพื่อง่ายต่อการค้นหา และติดตามหนังสือท่ีเสนอต่อรองอธิการบดีฯ   
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1.  ความร่วมมือจากหน่วยสารบรรณกลางในการติดตามหนังสือ 
2.  แต่ละฝ่ายมีการลงเลขท่ีหนังสือในสมุดคุมของสารบรรณ 

 
ผลส าเร็จของงาน   

ท าให้หนังสือทุกๆเรื่องท่ีส่งออกได้มีการเสนอต่อรองอธิการบดีฯ ครบถ้วน และหนังสือส่งออกได้กลับมายัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบถ้วน และการติดตามท่ีสะดวกและรวดเร็ว ข้ึน ท าให้หนังสือในแต่ละวันไม่สูญหาย  
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานของแผนกงานสารบรรณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และฝ่ายต่างๆๆในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้น ามาใช้ในหน่วยงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งท าให้การท างานละเอียด รอบคอบและรวดเร็ว 
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          ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น ามาใช ้
          ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในแผนกงานทะเบียน
และประเ มินผลการศึกษา ฝ่ ายวิชาการและวิจั ย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ท าให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถและ
ควบคุมเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมี   ประสิทธิ์ และสะดวกต่อการ
ค้นหาเอกสาร 
 
 

ผลส าเร็จของงาน 
     ท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่มีระบบในการควบคุม
เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาได้รับการบริการที่คล่องตัว และ  
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว  
  

ชื่อผลงาน :   ปรับวิธีการใหม่ ควบคุมเอกสารและค้นหาเอกสารได้ง่ายข้ึน 
เจ้าของผลงาน : นางสาวกนกลักษณ์  ตรีเดช และ  นายมรรควิทย์  โสพุดอ่อน สงักัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
- การด าเนินการบริการนักศึกษาเกิดความคล่องตัว 
- สามรถตรวจสอบเอกสารได้ง่าย และป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี 
- ปัญหาที่เกิดข้ึนบุคลกรสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างฉับไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ  ในการสร้างผลงาน 
               ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น แผนกงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา ซึ่งมีการรับเรื่องค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาอยู่เป็นประจ าและด าเนินการตามกระบวนการที่มีอยู่ โดยการลงทะเบียนรับและส่ง
เอกสารพร้อมทั้งเสนอเอกสารต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร โดยทีม่เีอกสารเป็นจ านวนมากและบางครั้งเอกสารดังกล่าวเกิดการศูนย์หายระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงาน แต่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบในส่วนของเอกสารที่ขาดหายไปได้  และยังท าให้สิ้นเปลืองปริมาณของกระดาษ A4 เป็นจ านวนมากในถ่าย
เอกสารเพื่อส่งต่อเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดรับตามขั้นตอนต่อไป 

วิธีด าเนินงาน  
              การรับเรื่องหรือเอกสารใบค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาจะด าเนินการในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารก่อนรับจากนักศึกษาและท าการลงทะเบียนรับเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  จากเมื่อก่อนที่ผู้บริหารลงนามเป็นเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการ
ถ่ายเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ โดยท าให้สิ้นเปลืองกระดาษเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยน
มาใช้วิธีการ Scan  เก็บเพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานแทนที่การถ่ายเอกสารทีละมาก ๆ  และป้องการการสูญหายของเอกสารโดยการท าบัญชี
ควบคุมการส่งเอกสาร เช่น ส่งเอกสารต่อไปยังสาขาวิชาฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งต่อไปยังงานทะเบียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  โดยการให้
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องเซ็นรับเอกสารในบัญชีควบคุมไวเ้ป็นหลักฐาน 
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ชื่อผลงาน  ช่องทางสื่อสารทีมี่ประสิทธิภาพ 
เจ้าของผลงาน  นางยุพาภรณ์   น้อยหนองสวง   ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวสมฤดี   ทินจอง  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวนิติกา จตุเทน  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวพิมพ์พร ผิวใส  ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
   สังกัดสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG) 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  จากการปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ี
ต้องการค้นคว้าข้อมูล การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.rmuti.ac.th  
ซ่ึงการลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์น้ัน เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายสามารถเข้าไปลงข่าวสารได้หมด โดยการใช้รหัสผ่านรหสัเดียวกัน จึงทําให้ข้อมูล
ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ไม่มีความเป็นระเบียบ เกิดความซํ้าซ้อนกันของข้อมูล ท่ีสําคัญคือการใช้ข้อความในการประชาสัมพันธ์น้ันไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จึงทําให้เกิดการสื่อสารที่คาดเคลื่อนและส่งผลให้งานไม่ได้ประสิทธิภาพด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเรจ็  
1.ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร 
2.มีช่องการสื่อสารที่มีความเหมาะสมและรวดเร็ว 
3.มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการทํางาน   

 
 

 

 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่นําไปใช ้ ผลงานดังกล่าวได้นําไปใช้ในองค์กร โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานให้ดีขึ้นโดยใช้เครื่องมือและวิธีปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความ
ซํ้าซ้อนกันของข้อมูล รวมท้ังเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลก็สามารถตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มได้ 

ผลสําเร็จของงาน  จากการนําแบบฟอร์ม“ลงข่าว/ประกาศ/ข้อความ บนเว็ปไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์”  ทําให้บุคลกรได้ฝึก
การเขียนหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  และจากสถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์จากเดิม สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ปี 2556 จํานวน  245  คน  มีข่าว  
345 เรื่อง  เพิ่มข้ึนปี 2557 จนถึงปัจจุบัน  มีสถิติผู้เข้าชมเว็ปไวต์เพิ่มข้ึนจํานวน  361  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.35  มีข่าวเพิ่มข้ึน 
416 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.58  

วิธีการดําเนินการ  สร้างแบบฟอร์มในการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปแบบของเอกสารซึ่งสามารถตรวจทานตัวอักษรได้
อย่างละเอียดและแม่นยํา สําหรับผู้ท่ีประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 
“ลงข่าว/ประกาศ/ข้อความ บนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์”  ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มท่ีมีรายเอียดท่ีชัดเจน  มีการรับรองข้อมูลของผู้ส่งข่าว 
การตรวจสอบพร้อมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร  สุดท้ายผู้รับผิดชอบในการลงข่าวต้องเป็นผู้ยืนยันการลงข่าวเสร็จ
เรียบร้อย และทําการเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซ่ึงหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
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  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ชื่อผลงาน  ผู้ช่วยอนุมัติโครงการ 
เจ้าของผลงาน  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
ปัญหาเดิม  หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายงาน จากเดิม 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปลี่ยนเป็น 4 ฝ่ายงาน 

ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการ
รวมระหว่ างงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานแผน ของคณะฯ 
เข้าด้วยกัน  
 จากการด าเนินในช่วงไตร-
มาสแรกของฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า เกิดปัญหา

และอุปสรรคในการจัดงบท าเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือ ง .8 เน่ืองจากทาง
สาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการมีการใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน การก าหนด
ตัวช้ีวัดไม่ถูกต้อง เอกสารแนบไม่ครบถ้วน การเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน 
และไม่มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล   เป็นต้น ดังน้ัน ทางฝ่ายแผนและประกัน

คุณภาพฯ จึงมีความพยายามท่ีจะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด 

วิธีการด าเนินการ         
   1. จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการของคณะฯ 
        วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามการด าเนินโครงการของคณะฯ 
 1.2 เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทุกฝ่ายงาน 
   2. จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบการเสนออนุมัติโครงการ 
   3. ทดลองใช้ ก่อนน ามาใช้งานจริง 
   4. แก้ไขปรับปรุงและน าไปใช้งาน 
ผลในการด าเนินงาน 
    1. สามารถตรวจสอบจ านวนโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณต้ังแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไป 
   2. สามารถก ากับดูแลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่
การเริ่มขออนุมัติงบประมาณ และติดตามตัวชี้วัดเมื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
   3. แผนกงานงบประมาณและบัญชีสามารถควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เริ่มต้น 

จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า

โครงการ 

ทดลองใช้ ก่อนน ามาใช้งานจริง 

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบการ
เสนออนุมัติโครงการ 

แก้ไขปรับปรุงและน าไปใช้งาน 

จบ 



41
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ชื่อผลงาน  ผู้ช่วยอนุมัติโครงการ 
เจ้าของผลงาน  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
ปัญหาเดิม  หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายงาน จากเดิม 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปลี่ยนเป็น 4 ฝ่ายงาน 

ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการ
รวมระหว่ างงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานแผน ของคณะฯ 
เข้าด้วยกัน  
 จากการด าเนินในช่วงไตร-
มาสแรกของฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า เกิดปัญหา

และอุปสรรคในการจัดงบท าเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือ ง .8 เน่ืองจากทาง
สาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการมีการใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน การก าหนด
ตัวช้ีวัดไม่ถูกต้อง เอกสารแนบไม่ครบถ้วน การเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน 
และไม่มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล   เป็นต้น ดังน้ัน ทางฝ่ายแผนและประกัน

คุณภาพฯ จึงมีความพยายามท่ีจะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด 

วิธีการด าเนินการ         
   1. จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการของคณะฯ 
        วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามการด าเนินโครงการของคณะฯ 
 1.2 เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทุกฝ่ายงาน 
   2. จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบการเสนออนุมัติโครงการ 
   3. ทดลองใช้ ก่อนน ามาใช้งานจริง 
   4. แก้ไขปรับปรุงและน าไปใช้งาน 
ผลในการด าเนินงาน 
    1. สามารถตรวจสอบจ านวนโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณต้ังแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไป 
   2. สามารถก ากับดูแลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่
การเริ่มขออนุมัติงบประมาณ และติดตามตัวชี้วัดเมื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
   3. แผนกงานงบประมาณและบัญชีสามารถควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เริ่มต้น 

จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า

โครงการ 

ทดลองใช้ ก่อนน ามาใช้งานจริง 

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบการ
เสนออนุมัติโครงการ 

แก้ไขปรับปรุงและน าไปใช้งาน 

จบ 
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ชื่อผลงาน :  ระบบจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการ 

เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตยา   รุ้งพิมาย, นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล,นายศตวรรษ  ศรีชาติ 
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มผลงาน :  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG)  

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน: ปัญหาการบริหารจัดการเอกสารในปัจจุบันยังเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มงาน 
มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุดและการจัดหมวดหมู่เอกสารไม่เป็นระบบท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเอกสารต่างๆ ข้ึน 
เช่น เกิดการสูญหาย เสียเวลาในการค้นหาเอกสารค่อนข้างมาก ขาดระบบการป้องกันความปลอดภัยให้กับเอกสาร เป็นต้น เพ่ือช่วย
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการสืบค้นหนังสือราชการ เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ลดพ้ืนที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวข้ึน ระบบจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการ เป็นระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร เพ่ือบริหาร
จัดการข้อมูลเอกสาร โดยสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นระบบระเบียบมาก
ข้ึนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเอกสาร สามารถเรียกใช้หรือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนกับเอกสารในระหว่างการใช้งาน  

วิธีด าเนินการ: 
 1.  ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ใชโ้ดยตรง  
 2.  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
 3.  จัดท าระบบด้วยเทคโนโลยี php MySql  
 4.  ทดลองใช้งานระบบ 
 5.  ปรับปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทดลองใช้ระบบ 
 6.  อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใชร้ะบบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ: 
1.  บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
3.  บุคลากรและฝ่ายมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

          4.   ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผลส าเร็จของงาน: 
1.  ส่งผลดีต่อการบรหิารจัดการงานด้านเอกสารช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ 
    สืบค้น มีไฟล์เอกสารหนังสือส ารอง 
2.  การบริหารจัดการงานด้านเอกสารเป็นระบบมากข้ึน ลดพ้ืนที่ สถานที่ในการจัดเก็บ 
     ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
3.  ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษเกินความจ าเป็น และประหยัดงบประมาณ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช:้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  
ซึ่งท าให้การจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการเป็นระบบ สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 

  

 

วิธีด ำเนินกำร 
เมื่อจัดท ำค่ำสอนในแต่ละเดือนเสร็จแล้ว จึงน ำเอกสำรมำกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มเพื่อส่งให้ 
ผู้สอน และให้หัวหน้ำสำขำวิชำฯ เซ็นลงนำม เมื่อสำขำวิชำฯ เซ็น เสร็จแล้วจะส่งเอกสำร
กลับคืนมำยัง คณะฯ เรำก็ใช้แบบฟอร์มที่ส่งให้สำขำวิชำฯ เป็นตัวตรวจสอบว่ำเรำได้รับเอกสำร
ค่ำสอนกลับมำ และเซ็นรับคืน พร้อมลงวันที่ ว่ำได้รับคืนวันที่เท่ำไหร่  และน ำเอกสำรค่ำสอน
มำแยก เอกสำรค่ำสอนในส่วนสำขำวิชำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ที่คณะวิศวะฯ สอนให้ 
และสำขำวิชำของคณะ ฯ ในส่วนสำขำวิชำของคณะวิศวะฯ ก็ลงเลขรับตำมปกติ ส่วนของ
สำขำวิชำของคณะครุศำสตร์ก็น ำไปกรอกในแบบฟอร์มกำรรับส่ง เพื่อส่งให้คณะครุศำสตร์เซ็น
รับและน ำไปด ำเนินกำรต่อไป  
 

ข้อมูลผลงำน 
 ปัญหำเดิม หรือเหตุจูงใจ ในกำรสร้ำงผลงำน ฝ่ำยบริหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำ
วิชำฯ โดยด ำเนินกำรจัดท ำค่ำสอนให้อำจำรย์เพื่อช่วยให้อำจำรย์สำมำรถใช้เวลำเพื่อเตรียมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรท ำวิจัย ได้อย่ำงเต็มที่ แต่
เน่ืองจำกในกำรส่งค่ำสอนไปยังสำขำวิชำฯ ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำสำขำวิชำใดส่งค่ำสอนกลับมำครบ หรือสูญหำยได้ เพื่อให้ทันต่อกำรเบิกค่ำ
สอนในแต่ละเดือน ภำยในปีกำรศึกษำ และปีงบประมำณ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

ชื่อผลงำน ฟอร์มรับส่งค่ำสอนช่วยตรวจสอบกำรรับส่งเอกสำรและลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำรค่ำสอน  
เจ้ำของผลงำน  นำงสำวพรทิพำ  พันธ์คูณ สังกัดส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร ์
กลุ่มผลงำน ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance : GG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
   
     
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและกำรเรียนรู้ที่น ำไปใช้  
สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำได้รับเอกสำรค่ำสอนกลับมำครบ และไม่สูญหำย ท ำให้อำจำรย์ได้รับค่ำสอนได้เร็วขึ้น 

 
 
 

ปัจจัย ที่ท ำใหเ้กิด
ควำมส ำเร็จ 

2. มีหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
 

1.มีแบบฟอร์มที่ชัดเจน 
 

ผลส ำเร็จของงำน 
ช่วยให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ
เอกสำรค่ำสอนส่งกลับมำครบแลว้
ไม่เกดิกำรสูญหำยและทันต่อกำร
เบิกจ่ำยค่ำสอนและรวดเร็วขึ้น 

G05-010
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ชื่อผลงาน :  ระบบจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการ 

เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตยา   รุ้งพิมาย, นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล,นายศตวรรษ  ศรีชาติ 
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มผลงาน :  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG)  

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน: ปัญหาการบริหารจัดการเอกสารในปัจจุบันยังเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มงาน 
มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุดและการจัดหมวดหมู่เอกสารไม่เป็นระบบท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเอกสารต่างๆ ข้ึน 
เช่น เกิดการสูญหาย เสียเวลาในการค้นหาเอกสารค่อนข้างมาก ขาดระบบการป้องกันความปลอดภัยให้กับเอกสาร เป็นต้น เพ่ือช่วย
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการสืบค้นหนังสือราชการ เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ลดพ้ืนที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวข้ึน ระบบจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการ เป็นระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร เพ่ือบริหาร
จัดการข้อมูลเอกสาร โดยสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นระบบระเบียบมาก
ข้ึนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเอกสาร สามารถเรียกใช้หรือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนกับเอกสารในระหว่างการใช้งาน  

วิธีด าเนินการ: 
 1.  ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ใชโ้ดยตรง  
 2.  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
 3.  จัดท าระบบด้วยเทคโนโลยี php MySql  
 4.  ทดลองใช้งานระบบ 
 5.  ปรับปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทดลองใช้ระบบ 
 6.  อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใชร้ะบบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ: 
1.  บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
3.  บุคลากรและฝ่ายมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

          4.   ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผลส าเร็จของงาน: 
1.  ส่งผลดีต่อการบรหิารจัดการงานด้านเอกสารช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ 
    สืบค้น มีไฟล์เอกสารหนังสือส ารอง 
2.  การบริหารจัดการงานด้านเอกสารเป็นระบบมากข้ึน ลดพ้ืนที่ สถานที่ในการจัดเก็บ 
     ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
3.  ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษเกินความจ าเป็น และประหยัดงบประมาณ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช:้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  
ซึ่งท าให้การจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการเป็นระบบ สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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ชื่อผลงาน :  ระบบตรวจสอบการพิมพ์เอกสารจากเคร่ืองปริ๊นเตอร์ 

เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตยา   รุ้งพิมาย, นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล,นายศตวรรษ  ศรีชาติ 
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มผลงาน :  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน: ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีการใช้เอกสารและการ
พิมพ์เอกสารในปริมาณมาก โดยในแต่ละเดือนมีการเบิกกระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์และซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง โดยงานส่วน
ใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและโครงการต่างๆ แต่การปริ๊นงานในแต่ละครั้งไม่ได้มีการตรวจสอบปริมาณกระดาษที่ใช้ ท าให้
ไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมจ านวนปริมาณการใช้กระดาษและการพิมพ์เอกสารในแต่ละเดือนได้ ดังน้ันจึงได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยได้พัฒนาระบบตรวจสอบการพิมพ์เอกสารเครื่องปริ๊นเตอร์  ใช้ในการจัดการระบบเครื่องพิมพ์ผ่าน
เครือข่าย ระบบสามารถตรวจสอบประวัติการพิมพ์เอกสารจากเครื่องปริ๊นเตอร์รายบุคคลผ่านทางอินเตอร์เฟซสามารถส่งข้อมูล
ออกเป็น CSV (MS Excel) ได้ ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

วิธีด าเนินการ: 
 1.  ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ใชโ้ดยตรง 
 2.  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
 3.  จัดท าระบบด้วยเทคโนโลยี CSS  php  
 4.  ทดลองใช้งานระบบ 
 5.  ปรับปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทดลองใช้ระบบ 
 6.  อบรม ให้ความรู้แกผู่้ใชร้ะบบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ: 
1.  บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ช่วยให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
3.  บุคลากรและฝ่ายมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
4.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผลส าเร็จของงาน: 
1.  มีการตรวจสอบและควบคุมการพิมพ์ของเครื่องปริ๊นเตอร์ และสามารถน าเสนอข้อมูลความต้องการใช้ กระดาษต่อ

ผู้บริหารได้ 
2.  ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษเกินความจ าเป็น และประหยัด งบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์ส านักงาน 
3.  สามารถตรวจสอบประวัติการพิมพ์เอกสารจากเครื่องปริ๊นเตอร์รายบุคคล 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช:้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง 4 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริม
การศึกษา ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณการพิมพ์เอกสารได้ดีย่ิงข้ึน 
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ชื่อผลงาน :  ระบบบริหารจัดการพัสดุ  

เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตยา   รุ้งพิมาย, นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล,นายศตวรรษ  ศรีชาติ 
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มผลงาน :  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG)  

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน:งานด้านการบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์เป็นปัจจัยหน่ึงส าหรับการบริหารงาน
องค์กรตามการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังน้ัน การดูแล การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุจึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนควบคุม และก ากับดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ จากความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีการ
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลคลังวัสดุและครุภัณฑ์ของฝ่ายพัฒนา
วิชาการและส่งเสริมการศึกษา แต่เดิมเป็นการจัดเบิกจ่ายและตรวจสอบการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร  ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
การตรวจสอบและสรุปข้อมูลด้านการบริหารจัดการพัสดุ ประกอบกับฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษามีนโยบายพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุข้ึนมา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล
พัสดุส านักงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกระดับในการตรวจสอบ การสรุปผล การเบิก-จ่ายพัสดุส านักงานของ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

วิธีด าเนินการ: 
 1.  ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ใชโ้ดยตรง 
 2.  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
 3.  จัดท าระบบด้วยเทคโนโลยี VB.net 
 4.  ทดลองใช้งานระบบ 
 5.  ปรับปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทดลองใช้ระบบ 
 6.  อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใชร้ะบบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ: 
1.  บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ช่วยให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
3. บุคลากรมคีวามพร้อมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
4.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผลส าเร็จของงาน: 
1.  การบริหารจัดการงานด้านพัสดุสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีมาตรฐานในการเบิก จ่าย ยืม คืน พัสดุ 
3.  สามารถสืบค้นวัสดุที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
4.  สามารถตรวจสอบพัสดุคงเหลือ และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช:้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
ซึ่งท าให้การจัดเก็บและตรวจสอบการเบิกจ่าย ยืม คืน พัสดุและครุภัณฑ์ มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  
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ชื่อผลงาน :  ระบบบริหารจัดการพัสดุ  

เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตยา   รุ้งพิมาย, นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล,นายศตวรรษ  ศรีชาติ 
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มผลงาน :  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG)  

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน:งานด้านการบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์เป็นปัจจัยหน่ึงส าหรับการบริหารงาน
องค์กรตามการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังน้ัน การดูแล การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุจึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนควบคุม และก ากับดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ จากความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีการ
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลคลังวัสดุและครุภัณฑ์ของฝ่ายพัฒนา
วิชาการและส่งเสริมการศึกษา แต่เดิมเป็นการจัดเบิกจ่ายและตรวจสอบการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร  ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
การตรวจสอบและสรุปข้อมูลด้านการบริหารจัดการพัสดุ ประกอบกับฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษามีนโยบายพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุข้ึนมา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล
พัสดุส านักงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกระดับในการตรวจสอบ การสรุปผล การเบิก-จ่ายพัสดุส านักงานของ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

วิธีด าเนินการ: 
 1.  ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ใชโ้ดยตรง 
 2.  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
 3.  จัดท าระบบด้วยเทคโนโลยี VB.net 
 4.  ทดลองใช้งานระบบ 
 5.  ปรับปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทดลองใช้ระบบ 
 6.  อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใชร้ะบบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ: 
1.  บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ช่วยให้การท างานเกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
3. บุคลากรมคีวามพร้อมในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
4.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผลส าเร็จของงาน: 
1.  การบริหารจัดการงานด้านพัสดุสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีมาตรฐานในการเบิก จ่าย ยืม คืน พัสดุ 
3.  สามารถสืบค้นวัสดุที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
4.  สามารถตรวจสอบพัสดุคงเหลือ และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช:้ ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
ซึ่งท าให้การจัดเก็บและตรวจสอบการเบิกจ่าย ยืม คืน พัสดุและครุภัณฑ์ มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  
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ชื่อผลงาน สนับสนุนวิธีใหม่  เก็บหลักฐานได้เพ่ิมข้ึน 
เจ้าของผลงาน นางสาวกัลยา  ประจุทะเน  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
  สังกัด ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance : GG)  
ข้อมูลผลงาน 

 ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 
 จะเห็นได้ว่าการวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การก าหนดตามพันธกิจอย่าง          

มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น     
ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการท าวิจัย ท าให้มีงานวิจัยเกิดข้ึนใหม่เป็นจ านวนมาก แต่
เน่ืองจากหลังการสรุปรายงานวิจัย  มีผลงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีน้อย ส่งผลให้ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน               
ส่วนขององค์ประกอบที่ 4 เรื่องงานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในเกณฑ์ท่ีควร
ปรับปรุง จึงเป็นเหตุให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 

 
 วิธีการด าเนินการ   

ขั้นตอนที่ 1  เมื่อนักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จให้นักวิจัยส่ง   
File โปสเตอร์และ File Full paper ให้กับแผนกงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
ขั้นตอนที่  2 คัดกรองเวทีประชุมวิชาการและคัดกรองงานวิจัย 
ขั้นตอนที่  3 แจ้งให้นักวิจัยทราบถึงเรื่องที่จะน าผลงานวิจัยไปน าเสนอ  
ขั้นตอนที่  4  แก้ไขบทคัดย่อและบทความวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และส่งผลงานเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
ขั้นตอนที่  5  เมื่อทางเวทีประชุมวิชาการแจ้งผลการพิจารณาแล้ว   
จัดท าเอกสารขออนุมัติทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าจัดท าโปสเตอร์ 
ขั้นตอนที่  6  จัดท าโปสเตอร์และช าระค่าลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่  7  ติดต้ังโปสเตอร์น าเสนอ และเก็บหลักฐาน 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
1.  ความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการวิจัยและเจ้าหน้าท่ีเพ่ือนร่วมงาน 
2.  ทรัพยากรที่เอื้อและให้การสนับสนุน 
 

ผลส าเร็จของงาน   ได้งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมข้ึน 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  
 ผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ภายในแผนกงานวิจัยและบริการวิชาการ    
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแก่น 

 

 
 

           ระบบจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลา 
 

              นางสาวพัชชาพร พลชนะ, นางสาว    า    สน    ง      
            ส ง   ส าน  งาน        ว  ว     าส      ส า         าส    
     าว   า       น     า  ง    สาน น   า ส  า 
 

            ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG) 
            
                                        ด้วยแผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ ต้องสรุปรายชื่อบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ
ต่อคณบดีทุกวัน และสรุปสถิติการลาของบุคลากรให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือ ค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานราชการปีงบประมาณละ 2 คร้ังภายในเจ็ดวันท าการนับต้ังแต่วันสิ้นสุด
รอบการประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง การลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการน้ัน เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มีบุคลากรในสังกัดจ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
โดยเฉพาะการติดตาม บุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังน้ันจึงมีการท าระบบการจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลา มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

                   
1. ส ารวจปัญหาของการตรวจสอบและบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์ความต้องการ 
2. ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ในการท าระบบสารสนเทศมาใช้ 
3. เขียน Diagramการท างานและออกแบบระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร

จากน้ันได้ท าการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาPHPและฐานข้อมูลMysqlในการพัฒนาระบบเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็ท าการทดสอบระบบและปรับเปลี่ยนโดยใช้
ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าโดยมีการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าข้อมูลมีความถูกต้องและตรงกันหรือไม่ 

4. น ามาเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้ใช้งานในเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลาโดยคนที่ใช้
โปรแกรมน้ีคือผู้ปฏิบัติงานบุคลากรของคณะ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกคน โดยแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ไม่
เหมือนกันสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานบุคลากรของคณะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลการลาของบุคลากรทุกคนได้ทั้งคณะส่วนบุคลากรของคณะจะเข้าดู
ได้เฉพาะข้อมูลของตัวเอง 

 

                               
1. เคร่ืองมือต่างๆ ที่ใชใ้นการพัฒนาระบบ  
2. ความร่วมมือจากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
4. ค านึงถึงประโยชน์ความส าคัญและความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่ที่มสี่วนเกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรภายในคณะ 
 

ผลส ำเร็จของงำน   การตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยลดเวลาในการปฏิบัติงานและมีความถูกต้องรวดเร็ว 
 

ป                                             
1. แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ใช้สรุปรายชื่อบุคลากร

ที่ไม่มาปฏิบัติราชการเพื่อเสนอต่อคณบดีทุกวัน และสรุปสถิติการลาของบุคลากรให้กองบริหารงานบคุคล 
2. บุคลากรสามารถเข้าไปตรวจสอบวันมาปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 
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           ระบบจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลา 
 

              นางสาวพัชชาพร พลชนะ, นางสาว    า    สน    ง      
            ส ง   ส าน  งาน        ว  ว     าส      ส า         าส    
     าว   า       น     า  ง    สาน น   า ส  า 
 

            ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG) 
            
                                        ด้วยแผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ ต้องสรุปรายชื่อบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ
ต่อคณบดีทุกวัน และสรุปสถิติการลาของบุคลากรให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือ ค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานราชการปีงบประมาณละ 2 คร้ังภายในเจ็ดวันท าการนับต้ังแต่วันสิ้นสุด
รอบการประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง การลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการน้ัน เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มีบุคลากรในสังกัดจ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
โดยเฉพาะการติดตาม บุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังน้ันจึงมีการท าระบบการจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลา มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

                   
1. ส ารวจปัญหาของการตรวจสอบและบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์ความต้องการ 
2. ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ในการท าระบบสารสนเทศมาใช้ 
3. เขียน Diagramการท างานและออกแบบระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร

จากน้ันได้ท าการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาPHPและฐานข้อมูลMysqlในการพัฒนาระบบเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็ท าการทดสอบระบบและปรับเปลี่ยนโดยใช้
ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าโดยมีการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าข้อมูลมีความถูกต้องและตรงกันหรือไม่ 

4. น ามาเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้ใช้งานในเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบจัดการวันลา และรายงานสถิติยอดวันลาโดยคนที่ใช้
โปรแกรมน้ีคือผู้ปฏิบัติงานบุคลากรของคณะ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกคน โดยแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ไม่
เหมือนกันสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานบุคลากรของคณะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลการลาของบุคลากรทุกคนได้ทั้งคณะส่วนบุคลากรของคณะจะเข้าดู
ได้เฉพาะข้อมูลของตัวเอง 

 

                               
1. เคร่ืองมือต่างๆ ที่ใชใ้นการพัฒนาระบบ  
2. ความร่วมมือจากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
4. ค านึงถึงประโยชน์ความส าคัญและความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่ที่มสี่วนเกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรภายในคณะ 
 

ผลส ำเร็จของงำน   การตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยลดเวลาในการปฏิบัติงานและมีความถูกต้องรวดเร็ว 
 

ป                                             
1. แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ใช้สรุปรายชื่อบุคลากร

ที่ไม่มาปฏิบัติราชการเพื่อเสนอต่อคณบดีทุกวัน และสรุปสถิติการลาของบุคลากรให้กองบริหารงานบคุคล 
2. บุคลากรสามารถเข้าไปตรวจสอบวันมาปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 
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Knowledge Management Faculty of Engineering               RMUTI Khon Kaen Campus 
 

  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

                               
 

              นางสาวพัชชาพร พลชนะ                ซื่อสัตย์, นายมนัส กลอนค้างพล ู
                                                             
                                               
 

            ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG) 
 

            
                                        การจัดการครุภัณฑ์ถือเป็นงานสําคัญอย่างหน่ึงขอ                                    
                    ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจํานวนครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่อยู่ในการดูแลเป็นจํานวนมาก 
และการจัดเก็บอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป                                                                                ,              
                                                 การดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ์เมื่อเกิดการชํารุด                                     การบริหาร
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรในปัจจุบันอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลและในรูปแบบ ไฟล์ excel ทําให้ในการนําข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่
จัดเก็บไว้มาใช้งาน เกิดความยุ่งยากทั้งในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ จึงทําให้เกิดปัญหาเร่ืองการตรวจนับครุภัณฑ์ประจําปี     
ส่งผลให้การส่งรายงานตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจําปีล่าช้า หรือการนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสําหรับการตัดสิน  ของผู้บริหารในการพิจารณา 
เพื่อวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้เวลานานในหาข้อมูล และส่งผลให้การพิจารณาได้ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

                    
  - ได้สํารวจวิเคราะห์ปัญหาของ         ครุภัณฑ์ระบบเดิมและได้สํารวจความต้องการ ของผู้ใช้งาน 

- รวบรวมปัญหาและความต้องการที่แน่ชัดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 
- ทําการเขียนแผนผัง Diagram โดยทําการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ออกมาเป็นแผนผัง Diagram การทํางานของระบบใหม่ 
- ออกแบบวิเคราะห์ Diagram เช่น Data Flow Diagram ER Diagram ออกแบบฐานข้อมูล Data Dictionary และออกแบบ

กระบวนการทํางานของระบบ 
- พัฒนาระบบโดยใช้ฐานข้อมูล Mysql และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบเมื่อทํางานพัฒนาเสร็จให้เจ้าเจ้าที่ทดสอบระบบเพื่อ

เตรียมการใช้งาน 
- ใช้ระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันไปเพื่อทดสอบความถูกต้อง 
 

                               
 1.                                                     
                          
                                   
 4.                                      
                                                  
 

 ผลส ำเร็จของงำน                                                                                               
                                                                  
 

 ป                                                                                                                      
                                                                                                           



49

 

  

     

 

 

 

 
 

ชื่อผลงาน การจัดการความรู้ฐานข้อมูลอุดมศึกษาวิทยาเขตกาฬสินธุ ์  
เจ้าของผลงาน นายคารมย์  เรืองไชย     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  สังกัดส านักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
กลุ่มผลงาน ด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
 

ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน   ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเรียกว่า ฐานข้อมูลอุดมศึกษาซึ่งมี 12 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลด้าน
หลักสูตร ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ฐานข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลแผนงานและโครงการ เป็นต้น ซึ่ง
ฐานข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นสารสนเทศพื้นฐานของวิทยาเขตฯ ที่ใช้รายงานสารสนเทศให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบขอมูลทั้งภายในและภายนอก อีกทั้ง
ข้อมูลยังมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ แต่
การด าเนินงานไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าเป็นระบบพอส าหรับรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าว  และยังขาดความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล 
อุปสรรคในการกรอกข้อมูล ข้อบกพร่องในการรายงานข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งข้อมูลที่รายงานเกิดความผิดพลาด การรายงานไม่ทันต่อความต้องการ
ผู้บริหาร จนท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้นของผู้บริหารได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร  
2.มีการน าระบบและกลไกเข้ามาผสมผสานการ
ด าเนินงาน (ระบบคือการจัดท าค าสั่ง การวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูล    กลไก คือมีการเชิญคณะกรรมการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม brainstorm)  
3.ผู้ปฏิบัติงานต้ังใจที่จะน าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มาพัฒนาระบบงานอย่างจริงจัง  
4.คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้ความ
ร่วมมือ และความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลต่างๆ  
5.การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   
6.การวิเคราะห์ สรุป และเลือกประเด็นปัญหา ที่น ามา
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ (ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล) 
2.การศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงของระหว่างฐานข้อมูลอุดมศึกษากับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศึกษาจากคู่มือการ
ท างานของ PM ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการท างาน  ศึกษาข้อมูล
รายงานบุคคลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต ารา ผลงานทางวิชาการ ที่เก่ียวข้อง 
3.เก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม จากการด าเนินงาน
ระบบงานเดิม จากข้อชี้แนะจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก และจากข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
4.ตีความหมายของข้อมูลจากการจัดเก็บเพื่อประมวลผลข้อมูลในการใช้พัฒนาระบบ 
5.วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เคร่ืองมือดังน้ี 

5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
5.2 ผังความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ (Entity 
Relationship Diagram) 
5.3 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ตามมาตรฐาน สกอ. และมทร.อีสาน 
5.4 ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ 

6.ท าการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ 
7.ทดสอบและปรับปรุงระบบ โดยท าการทดสอบด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองมือการ
ทดสอบระบบ white box testing ซึ่งเป็นการทดสอบว่า module ต่างๆภายใน
ระบบสารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ 
8.แต่งต้ังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมในการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 
9.ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้น 

9.1 ผู้บริหารของวิทยาเขตกาฬสินธุ์  
9.2 คณะกรรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
 

1.ระบบสามารถสร้างรายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเบ้ืองต้นของผู้บริหารทุก
ระดับได้ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลรายงานแบบออนไลน์ได้ 
2.ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลหลักสูตร ในระบบสารสนเทศเพ่ือ การบริการ
การศึกษา (ESS) ตามมาตรฐานของ สกอ. ได ้
3.ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล
อัตโนมัติ  
4.วิทยาเขตกาฬสินธุ์มีข้อมูลที่สามารถตอบโจทยก์ารประเมินคุณภาพการศกึษาได้ 
5.ได้ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ระบบ MIS KSC) 
6.บุคลากรภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ระดับต่างๆ และบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงการรายงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขตกาฬสินธุ์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนได้ 
7.ได้ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research) ที่สามารถน าไปใชแ้ก้ปัญหาการด าเนินงานจากงานประจ าได้ 
 

ผลส าเร็จของงานและประโยชน์ต่อองค์การเมื่อ
น าไปใช ้
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ชื่อผลงาน   Drive T ประสานความเป็นหนึ่ง 

เจ้าของผลงาน   นายศุภกร  ศรีสุข  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการท่ีดี(Good Governance :GD) 
 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่ายได้แก่ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้แก่ข้อมูล word excel powerpoint ฯลฯ เดิมการท างานเป็นลักษณะการใช้ Flash Drive ดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
เครื่องหน่ึง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหน่ึง ซึ่งต้องใช้เวลาในการถ่ายโอนข้อมูล ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสที่มากับ Flash 
Drive การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุ่งยาก คอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างมาก  จากปัญหา
ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการท า Data center ซึ่งเป็นการจ าลอง Drive ของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลาง เพ่ือลด
การใช้งานจาก Flash Drive ที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสและใช้เวลานานในการถ่ายโอนข้อมูล 
 
วิธีการด าเนินการ 

การด าเนินงานของการท างานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
1. ด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในการสร้าง Drive T 
2. ประชุมและวางแผนการใช้พ้ืนที่บน Hard disk ของเครื่อง Server ที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง 

ข้ันตอนที่  1. ด้านด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในการสร้าง Drive T 
ในการด าเนินงานข้ันตอนน้ีเป็นการสร้าง Drive T โดยพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลางอยู่ที่เครื่องแม่ข่าย  และท าการ Map Drive ที่เครื่อง
ลูกข่ายให้มี จ านวน Drive ที่เก็บข้อมูลเพ่ิมข้ึนทุกเครื่องที่ใช้งาน ในส านักงานคณบดี โดยมีการออกแบบดังภาพ    

                                                                               

DRIVE T

 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

หลังจากมีการใช้งาน Drive T บุคลากรทุกคนในส านักงานคณบดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถแชร์ไฟล์
ขนาดใหญ่ๆได้โดยไม่ต้องใช้ Flash Drive ซึ่งเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ การท างานมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการ
ท างาน เปรียบเสมือนมี Drive เพ่ิมข้ึน ส าหรับเครื่องลูกข่าย โดยสามารถติดต้ังโปรแกรม เล่นไฟล์วีดีโอ เปิดไฟล์ขนาดใหญ่ๆได้อย่าง
ง่ายดาย 
ผลส าเร็จของงาน  จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งาน Drive T บุคลากรจ านวน 20 คน มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานDrive T ในภาพรวม ถึงร้อยละ 98 
ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ การจัดท า Data Center น้ีเพ่ือใช้งานภายในส านักงานคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ บุคลากรสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
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 ื่ ผล      Success   
 จ้ ข  ผล       ี  QA  คณะเ  ต    ต ์และเ คโนโลยี  ห วิ ย ลัยเ คโนโลยี  ช งคล ี  น  

 วิ ย เขต ุ ิน  ์ 
 ลุ  ผล     ด้ น ะบบบ ิห  จัด    ี่ดี(Good Governance :GD)  
 

ข้  ูลผล    
 ัญห  ด   ห ื  ห ุจู ใจ ใ    ส ้  ผล      
 " ุณภ พข    " เ ็น ัจจัยหลั  ู่คว     เ ็จข ง   พัฒน   ะเ   และ "   ศึ ษ " เ ็น ัจจัย   คัญข ง   
พัฒน คนให้ ีคุณภ พ    จัด         ี่ ีคุณภ พ จ งเ ็นเ ื่ ง ี่ ีคว  จ  เ ็น ย่ งย่ิง  
 

  ธ    ด          

 คณะเ  ต    ต ์และเ คโนโลยี  ี  ะบวน   ด  เนินง นต  หลั   ะบวน    
PDCA    ให้ผล   ด  เนินง น ี   พัฒน  ย่ งต่ เน่ื ง 
  -   ว งแผน (Planning)      แบบ ี ่วน ่ว  
 -    ฏิบัติต  แผน (Doing)  แบบ ี ่วน ่ว  
 -   ต วจ  บ (Checking)    แบบ ี ่วน ่ว  
 -     ับ  ุง (Action)         แบบ ี ่วน ่ว    

  ี   จัด บ  ให้คว   ู้ด้ น     ะ ันคุณภ พแ ่บุคล    เพ่ื ให้บุคล     ีคว   ู้คว  เข้ ใจ ในบ บ   และหน้  ี่
ต่      ะ ันคุณภ พ           ้ ง ั นคติ ี่ดีต่      ะ ันคุณภ พ  พัฒน  ั ยภ พข งบุคล    ได้เ ิด   เ ียน ู้และ
แล เ ลี่ยน  ะ บ   ณ์ใน   ด  เนินง น  ะ ันคุณภ พ เพ่ื น  ไ  ู่   พัฒน  ่ว  ัน ให้คนเ ่   นคนให ่จนแน่ใจว่    ได้   
 

 ัจจ ยท ่ท  ให้   ด    ส    ็จ 

  1.  คว  เข้ ใจในเ ้ ห  ย ี่ชัดเจน  ว ถ งวิ ัย ั น์      ง น  และวัฒนธ    งค์    
 2.     ติดต่     ื่       ้ งคว  ไว้ใจ และคว  เชื่ ถื  
  3.     ว งแผน  ้ งคว   ั พันธ์ ะะหว่ ง งค์   และ  ้ งแ งจูงใจ 
 4.  เข้ ใจถ งวิธี      ง นเ ็น ี  และ   ง น ่ว  ันเ ็น ย่ งดี  
        พัฒน คว       ถ และเพ่ิ   ะ บ   ณ์ ย่ งต่ เน่ื ง 
ผลส    ็จข          ด  เนินง นด้ น     ะ ันคุณภ พ         
                          คณะเ  ต    ต ์และเ คโนโลยี ีผล   ด  เนินง นเพ่ิ ข ้น ย่ งต่ เน่ื ง 
 
 

 
 
 

 
 
   โย  ์      ์   ล       ย  ู้ท ่   ไ ใ ้  บุคล    ุ คน ี ่วน ่ว ใน   ด  เนินง น       ง นง่ ยข ้นใน   เ ็บ วบ ว 
ข้  ูล ช่วยเหลื  ัน  และน  ผล   ด  เนินง นเผยแพ ่ ู่  ธ   ณชน   
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ข้  ูลผล    
 ัญห  ด   ห ื  ห ุจู ใจ ใ    ส ้  ผล      
 " ุณภ พข    " เ ็น ัจจัยหลั  ู่คว     เ ็จข ง   พัฒน   ะเ   และ "   ศึ ษ " เ ็น ัจจัย   คัญข ง   
พัฒน คนให้ ีคุณภ พ    จัด         ี่ ีคุณภ พ จ งเ ็นเ ื่ ง ี่ ีคว  จ  เ ็น ย่ งย่ิง  
 

  ธ    ด          

 คณะเ  ต    ต ์และเ คโนโลยี  ี  ะบวน   ด  เนินง นต  หลั   ะบวน    
PDCA    ให้ผล   ด  เนินง น ี   พัฒน  ย่ งต่ เน่ื ง 
  -   ว งแผน (Planning)      แบบ ี ่วน ่ว  
 -    ฏิบัติต  แผน (Doing)  แบบ ี ่วน ่ว  
 -   ต วจ  บ (Checking)    แบบ ี ่วน ่ว  
 -     ับ  ุง (Action)         แบบ ี ่วน ่ว    

  ี   จัด บ  ให้คว   ู้ด้ น     ะ ันคุณภ พแ ่บุคล    เพ่ื ให้บุคล     ีคว   ู้คว  เข้ ใจ ในบ บ   และหน้  ี่
ต่      ะ ันคุณภ พ           ้ ง ั นคติ ี่ดีต่      ะ ันคุณภ พ  พัฒน  ั ยภ พข งบุคล    ได้เ ิด   เ ียน ู้และ
แล เ ลี่ยน  ะ บ   ณ์ใน   ด  เนินง น  ะ ันคุณภ พ เพ่ื น  ไ  ู่   พัฒน  ่ว  ัน ให้คนเ ่   นคนให ่จนแน่ใจว่    ได้   
 

 ัจจ ยท ่ท  ให้   ด    ส    ็จ 

  1.  คว  เข้ ใจในเ ้ ห  ย ี่ชัดเจน  ว ถ งวิ ัย ั น์      ง น  และวัฒนธ    งค์    
 2.     ติดต่     ื่       ้ งคว  ไว้ใจ และคว  เชื่ ถื  
  3.     ว งแผน  ้ งคว   ั พันธ์ ะะหว่ ง งค์   และ  ้ งแ งจูงใจ 
 4.  เข้ ใจถ งวิธี      ง นเ ็น ี  และ   ง น ่ว  ันเ ็น ย่ งดี  
        พัฒน คว       ถ และเพ่ิ   ะ บ   ณ์ ย่ งต่ เน่ื ง 
ผลส    ็จข          ด  เนินง นด้ น     ะ ันคุณภ พ         
                          คณะเ  ต    ต ์และเ คโนโลยี ีผล   ด  เนินง นเพ่ิ ข ้น ย่ งต่ เน่ื ง 
 
 

 
 
 

 
 
   โย  ์      ์   ล       ย  ู้ท ่   ไ ใ ้  บุคล    ุ คน ี ่วน ่ว ใน   ด  เนินง น       ง นง่ ยข ้นใน   เ ็บ วบ ว 
ข้  ูล ช่วยเหลื  ัน  และน  ผล   ด  เนินง นเผยแพ ่ ู่  ธ   ณชน   
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  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  KM for Success 20 1 4  
 

ชื่อผลงาน   การพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
เจ้าของผลงาน  ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง, นางภัทร์พิชชา พวงสด, นายวุฒิภัทร สุขช่วย, น.ส.สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา,  
     นางสาวศรีสุภา เชื้อไทย, นายธรรมรงค์  เชียวดี, นางจุฑามาส ถิ่นทัพไทย 
   นางสาวนิตตยา  จงยาว, นายพินิจ  จับใจเหมาะ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มผลงาน   ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 
ข้อมูลผลงาน การพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการที่มีอยู่แล้ว อดีตไม่
เคยมีการท าผังขั้นตอนการเดินทางไปราชการและไม่คู่มือหรือตัวอย่างในการท าเร่ืองไปราชการ ส่งผลให้มีการส่งเอกสารกลับไปเพื่อแก้ไขหลายคร้ัง เมือมี
การพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการส่งผู้ให้บุคลากรมีความเข้าใจมากย่ิงขึ้นและลดข้อผิดพราดในการท าเร่ืองเดินทางไปราชการ 
  ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรเป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการท าเร่ืองไปราชการท าให้เกิดความผิดพลาดในการขออนุมัติ/เคลียเอกสารในการเดินทางไปราชการ ท าให้ต้องมีการส่งเอกสารกลับไปแก้ไข
หลายคร้ัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 วิธีการด าเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งเอกสารขออนุมัติ/เคลียเอกสารเดินทางไปราชการ ศึกษาระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง พัฒนาระบบการเดินเอกสาร จัดท าคู่มือ สร้างเอกสารแบบฟอร์มใหม่เพิ่มเติม ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบ น าระบบที่พัฒนาขึ้นเข้า
มาใช้จริง โดยเร่ิมเก็บข้อมูลการเดินทางไปราชการ ของบุคลากร จ านวน 4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 - 30 เม.ย. 57 ก่อนการพัฒนาระบบ ในระหว่าง
การเก็บข้อมูลได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมา และจัดท าคู่มือ จัดท าเอกสาร Check list มีการส่งคู่มือตรวจสอบโดยงานบริหารแผนและคลัง จากน้ันปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง และน าไปใช้จริง โดยการประชุมบุคลากร แจ้งถึงระบบที่น ามาใช้ แจกคู่มือ และมีการเก็บข้อมูลหลังการน าระบบมาใช้  จ านวน 4 เดือน 
ต้ังแต่วันที่ 1 พ.ค. 57 - 31 ส.ค. 57 
 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ พร้อมที่จะเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 ผลส าเร็จของงาน หลังจากการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
การเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร เกิดระบบการเดินทางไปราชการที่มีความชัดเจน และผลการตรวจสอบเอกสารดังตาราง 1 และ 2  
ตางราง 1 แสดงผลการตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ล าดบั รายการ 
ก่อน หลัง 

 เร่ือง   ร้อยละ   เร่ือง   ร้อยละ  
1 เอกสารถูกต้อง 88 65.19 140 67.31 
2 แก้ไข 1 ครั้ง 39 28.89 60 28.85 
3 แก้ไข 2 ครั้ง 5 3.70 5 2.40 
4 แก้ไข 3 ครั้ง      3    2.22    3    1.44 

  135 100.00 208 100.00 
 

ตางราง 2 แสดงผลการตรวจสอบการรายงานการเดินทางไปราชการ 
 

ล าดบั รายการ 
 ก่อน   หลัง  

 เร่ือง   ร้อยละ   เร่ือง   ร้อยละ  
1 เอกสารถูกต้อง 21  25.30  53  32.92  
2 แก้ไข 1 ครั้ง 42  50.60  76  47.20  
3 แก้ไข 2 ครั้ง 15  18.07  27  16.77  
4 แก้ไข 3 ครั้ง      5    6.02     5     3.11  

  83  100.00  161  100.00 
ภาพ 1 ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ภาพ 2 ระบบการรายงานการเดินทางไปราชการ 

 
ประโยชน์ต่อองค์กรและการและการเรียนรู้ที่น าไปใช้ ผลงานการ
พัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติ/
เคลียเอกสารในการเดินทางไปราชการ ให้กับบุคลากร เพื่อเป็น
แนวทางในการท าเร่ืองขออนุมัติ เคลียเอกสารเพื่อลดข้อผิดพราด
ในการปฏิบัติงาน  

 

 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ  
 

ชื่อผลงาน   ศูนย์รวมนักวิจัย(ใจ) ศูนย์พลังงาน  

เจ้าของผลงาน   ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ และโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม  
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

กลุ่มผลงาน   ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG)  

ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) 
เป้าประสงค์ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจัดการตัวชี้วัดด้านพลังงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4.2.3 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานที่ลดลง (ร้อยละ 10) ซึ่งเป็นไปได้ยากท่ีจะด าเนินการให้ได้ตามตัวชี้วัด จากการการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่บุคลากร ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการขยะขององค์กร และกลุ่มบุคลากรที่ท างานวิจัยร่วมกัน จึงน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ และจัดท าโครงการเสนอจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม” หรือ “Energy Research and 
Innovation Center” ……ERIC…….ข้ึนเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กร สร้างงานวิจัย ก้าวไปสู่ GREEN UNIVERSITY 

วิธีการด าเนินการ  
1. ประชุมกลุ่มย่อยนักวิจัยที่มีผลงานร่วมกัน จัดท าและเสนอโครงการจัดต้ังศูนย์ฯ 
2. รวมรวมผลงานผู้ร่วมโครงการฯ จัดท าแนวทางการด าเนินงานและโครงสร้างของศูนย์ เสนอโครงการพัฒนาองค์กร  
3. เสนอโครงการเพ่ือสร้างผลงานให้ศูนย์ เช่น 

- โครงการงบประมาณแผ่นดินระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพ่ือส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ขนาด 10 
kW (อนุมัติโครงการอยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดประกวดราคา) 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  (อนุมัติ
โครงการอยู่ระหว่างจัดท า) 

- โครงการ สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยราชการ สถานีผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 500 kW มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  (เสนอขอกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณา) 

- โครงการวิจัยชุด การบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจรและมีส่วนร่วม 
4. เสนอขอจัดต้ังศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม 

“โครงการจัดต้ังศูนย์ได้ผ่านการพิจารณาและจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
1. การสนับสนุนการท าวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากคณะสู่บุคลากร ท าให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขตาม

ความสามารถของตนเอง 

ผลส าเร็จของงาน  
1.มีศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม เพ่ือท าวิจัย แก้ปัญหาด้านพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
2.ได้นักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถหลายด้าน  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
สิ่งที่ส าคัญ คือ การเกิดกลุ่มวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัยและเน้นการแก้ปัญหาขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้เกิดกลุ่มวิจัยและศูนย์อื่นๆ ต่อไป 
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ค ว า ม ส า เ ร็ จ  
 

ชื่อผลงาน   ศูนย์รวมนักวิจัย(ใจ) ศูนย์พลังงาน  

เจ้าของผลงาน   ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ และโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม  
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

กลุ่มผลงาน   ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG)  

ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) 
เป้าประสงค์ 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจัดการตัวชี้วัดด้านพลังงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4.2.3 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานที่ลดลง (ร้อยละ 10) ซึ่งเป็นไปได้ยากท่ีจะด าเนินการให้ได้ตามตัวชี้วัด จากการการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่บุคลากร ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการขยะขององค์กร และกลุ่มบุคลากรที่ท างานวิจัยร่วมกัน จึงน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ และจัดท าโครงการเสนอจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม” หรือ “Energy Research and 
Innovation Center” ……ERIC…….ข้ึนเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กร สร้างงานวิจัย ก้าวไปสู่ GREEN UNIVERSITY 

วิธีการด าเนินการ  
1. ประชุมกลุ่มย่อยนักวิจัยที่มีผลงานร่วมกัน จัดท าและเสนอโครงการจัดต้ังศูนย์ฯ 
2. รวมรวมผลงานผู้ร่วมโครงการฯ จัดท าแนวทางการด าเนินงานและโครงสร้างของศูนย์ เสนอโครงการพัฒนาองค์กร  
3. เสนอโครงการเพ่ือสร้างผลงานให้ศูนย์ เช่น 

- โครงการงบประมาณแผ่นดินระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพ่ือส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ขนาด 10 
kW (อนุมัติโครงการอยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดประกวดราคา) 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  (อนุมัติ
โครงการอยู่ระหว่างจัดท า) 

- โครงการ สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยราชการ สถานีผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 500 kW มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  (เสนอขอกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณา) 

- โครงการวิจัยชุด การบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจรและมีส่วนร่วม 
4. เสนอขอจัดต้ังศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม 

“โครงการจัดต้ังศูนย์ได้ผ่านการพิจารณาและจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
1. การสนับสนุนการท าวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากคณะสู่บุคลากร ท าให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขตาม

ความสามารถของตนเอง 

ผลส าเร็จของงาน  
1.มีศูนย์วิจัยด้านพลังงานและนวัตกรรม เพ่ือท าวิจัย แก้ปัญหาด้านพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
2.ได้นักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถหลายด้าน  

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
สิ่งที่ส าคัญ คือ การเกิดกลุ่มวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัยและเน้นการแก้ปัญหาขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้เกิดกลุ่มวิจัยและศูนย์อื่นๆ ต่อไป 

G05-021
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ชื่อผลงาน  ตู้เอกสารสารพัดนึก (ประโยชน์) 
เจ้าของผลงาน   นางภัทร์พิชชา  พวงสด, นางสาวสุทธิลักษณ์  แก้ววงษา,  

นายวุฒิภัทร  สุขช่วย, นางสาวศรีสุภา  เชื้อไทย 
   สังกัดฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG) 
ข้อมูลผลงาน 
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน 

           แผนกงานสารบรรณ  ฝ่ายบริหาร  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร  
ต้ังแต่จัดท า  การรับ  การส่ง เก็บรักษา  ยืมหนังสือ ตลอดจนถึงการท าลาย  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีฝ่าย จ านวน 4 ฝ่าย และสาขาวิชา จ านวน 12 สาขาวิชา  สาเหตุในการสร้างผลงาน คือ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม่อยู่
ตลอดเวลา มีผลท าให้เกิดความสับสนในการรับเอกสาร และแฟ้มที่ใส่เอกสารไม่สามารถใส่เอกสา รจ านวนมากได้  และหากรับ
เอกสารของหน่วยงานอื่นผิดไป ส่งผลให้การท างานล่าช้าเน่ืองจากต้องเอาเอกสารที่หยิบผิดมาคืนที่ส านักงานคณบดี และสาขาที่
ต้องการเอกสารต้องรอรับเอกสาร   และเพ่ือเป็นการลดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเน่ืองจากโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณมี
ความคับแคบและเอกสารมาก อาจส่งผลให้เอกสารสูญหายหรือติดไปกับผู้ที่มาประสานงานได้  ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวท าให้
เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการรับหนังสือมากข้ึน 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

1.  ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อตู้เอกสาร 
2.  จัดท ารายชื่อหน่วยงานและก าหนดสีเพ่ือติดกับตู้เอกสาร ส าหรับรับ - ส่ง เอกสาร ของสาขาวิชา จ านวน  12 สาขาวิชา 

และฝ่าย จ านวน  4 ฝ่าย  เพ่ือให้สาขาวิชาและฝ่ายรับหนังสือ จดหมาย  พัสดุ  ตามช่องของแต่สาขา/ฝ่าย ตามสีที่ก าหนดไว้  
3.  จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้บุคลากรแต่ละสาขา/ฝ่าย ทราบว่าสีที่ใช้ประจ าสาขา/ฝ่าย  งานสารบรรณใช้สีอะไร เพ่ือให้

เกิดความสะดุดตาง่ายต่อการมองเห็นและรับเอกสารไม่ผิดพลาด 
ผลส าเร็จของงาน 

 1.  มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องในการรับ – ส่ง หนังสือมากข้ึน 
 2.  บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตรงกันท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 3.  ลดความผิดพลาดและล่าช้าในการรับ - ส่งเอกสาร 
 4.  ประหยัดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน สะอาด  เรียบร้อย เป็นระเบียบ  สามารถบูรณาการงานร่วมกันได้ 

(แผนกงานอื่นสามารถน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน ๆ มาใส่ไว้ในช่องสาขาวิชา/ฝ่าย ได้) 
5.  เอกสาร จดหมาย  พัสดุ  อยู่ในสภาพดีไม่ยับ หรือเสียหาย    6.  ได้รับค าชมเชยจากบุคลากรที่ประสานงาน 
ภาพก่อนด าเนินการ   ภาพหลังการด าเนินการ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้
เพ่ือให้การท างานด้านงานสารบรรณ 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ม๊ประสิทธิภาพ
มากข้ึนป้องกันการสูญหายและสามารถติดตาม
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว 
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ชื่อผลงาน  เขียนโครงการวิจัยกับ  Mentor  
เจ้าของผลงาน  ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ นางสาวธันยกานต์ คุณสิน นางจุฑามาส ถิ่นทัพไท   

สังกัดสานักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์ 
กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance: GG)  
ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน จากปัญหาจ านวนงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจ านวนผู้เสนอโครงการ
เพื่อของบประมาณไม่มากนักและกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเดิมๆ ขาดนักวิจัยหน้าใหม่ นอกจากน้ี ที่ผ่านมาผลงานวิจัยที่เป็นโครงการชุดเพียงที่เสนอ
ของบประมาณและได้รับการพิจารณามีเพียง 1 โครงการ ดังน้ันฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อส่งเสริมงานวิจัย ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพิจารณา
งบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 วิธีการด าเนินการ  
1. อบรมครั้งที่ 1 เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากภายนอกมาใหค้วามรู้เบื้องต้น (รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่)  
2. จัดกลุ่มผู้สนใจที่เป็นนักวิจัยหน้าเขียนโครงการเด่ียว และโครงการชุด (ได้กลุ่มวิจัยชุด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มพลังงาน) 

โดยให้ผู้เข้าอบรมหาโจทย์วิจัยและข้อมูล พร้อมเขียน concept paper เพื่อน ากลับมาให้ mentor ของคณะฯ ช่วยให้ข้อคิดและ
ค าปรึกษา 

3. อบรมครั้งที่ 2 โดยวิทยากรหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะฯ ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย และเป็นคณะกรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล (ประธานพิจารณาสายเกษตร) ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล (ผู้มีประสบการณ์ด้าน
วิจัย และอดีตหัวหน้างานวิจัย วข.สุรินทร์) ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ (ประธานพิจารณาสายวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว และอดีตหัวหน้างานวิจัย วข .สุรินทร์) และผู้ด าเนินรายการ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ (รองคณบดี ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะฯ 
กรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และผู้มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย) ให้ความรู้ในประเด็นเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเขียนโครงการให้ได้
คะแนนและถูกต้องตามแบบฟอร์ม 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
1. การให้ความรู้ก่อนเขียนโครงการวิจัย ให้นักวิจัยสร้างกลุ่มวจิัย กลับไปเขียนโครงการ และการน าโครงการมาพิจารณา แก้ไขจาก

วิทยากรที่เป็น Mentor ของคณะฯ ที่มีความเป็นกันเองมากกว่าบุคลภายนอก ท าให้กล้าที่ซักถาม พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง 
2. การชี้ให้เห็นถึงเกณฑ์การให้คะแนนโครงการวจิัย ท าให้เกิดความมั่นใจและมีก าลังใจในการท าโครงการ 
3. การร่วมกลุ่มเขียนโครงการท าให้เกิดบรรยากาศวิชาการ และแรงกระตุ้น  
4. เวลาที่จัดอบรมรอบสุดท้ายให้ใกล้กบัก าหนดเวลาของการส่งโครงการ ท าให้นักวิจัยมีเป้าหมายเวลาส่งโครงการทีช่ัดเจนและเกิด

แรงขับดัน 
5. นักวิจัยมีที่ปรึกษาตลอดช่วงเวลาที่เขียนโครงการ มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนการเขียนโครงการ  

ผลส าเร็จของงาน  
1. ได้โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ิมข้ึน : โครงการวิจัยเด่ียว 29 โครงการ / โครงการวิจัยชุด 1 โครงการ (ไม่รวม

โครงการต่อเน่ือง) 
(โครงการที่เสนอขอในปี 2558 โครงการวิจัยเด่ียว 21 โครงการ / โครงการวิจัยชุด 0 โครงการ: ไม่รวมโครงการต่อเน่ือง) 

2. ได้นักวิจัยหน้าใหม่ 24 คน 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
สิ่งที่ส าคัญ คือ เกิดการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิจัยที่มีประสบการ ณ์ของคณะฯ (Mentor) สู่นักวิจัยหน้าใหม่ 

(Mentee) ท าให้เกิดผลงาน โครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่จะน าไปใช้ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
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ชื่อผลงาน  ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมสาสตร์  ลดคา่ใช้จ่าย 

เจ้าของผลงาน  นางสาวรัชนิวัลย์  มูลสีละ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
   สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

กลุ่มผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) 

ข้อมูลผลงาน   
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน   
 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่ละครั้งจะมีปัญหาในการจัดท าเอกสารค่อนข้างมาก  เพราะ
จ านวนคณะกรรมการมีจ านวนถึง 33 ท่าน  ต้องท าการโรเนียมและจัดท ารูปเล่ม ซึ่ง ใช้เวลาในการจัดท าค่อนข้างนาน และใช้
กระดาษในการจัดท าเอกสารแต่ละครั้งประมาณ 10-15 ริม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ประมาณ 1,250  บาท เม่ือรวม 12 เดือน   
จะมีค่าใช้จ่ายถึง 15,300 บาท  แต่ปัจจุบันใช้กระดาษประมาณเดือนละ 1 รีม  ส าหรับการท าโน้ตส าหรับจดเอกสารประชุมฯ 
เท่าน้ันซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ประมาณ 85  บาท เมื่อรวม 12 เดือน จะมีค่าใช้จ่ายถึง 5,100 บาท ซึ่งลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 
66.67 ซึ่งเสียงบประมาณในการจัดท าค่อนข้างมาก   
 
 
 
 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายการใชก้ระดาษในการท าเล่มประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ก่อนใช้เทปเลต หลังใช้เทปเลต 
หมาย
เหตุ ล าดับ

ที่ รายการ รีม ราคา/
รีม รวม ล าดับ

ที่ รายการ รีม ราคา/รีม รวม 

1 การประชุมคณะประจ าเดือน มกราคม 15 85 1,275 1 การประชุมคณะประจ าเดือน มกราคม 5 85 425 
 

2 การประชุมคณะประจ าเดือน กุมาพันธ์ 15 85 1,275 2 การประชุมคณะประจ าเดือน กุมาพันธ์ 5 85 425 
 

3 การประชุมคณะประจ าเดือน มีนาคม 15 85 1,275 3 การประชุมคณะประจ าเดือน มีนาคม 5 85 425 
 

4 การประชุมคณะประจ าเดือน เมษายน 15 85 1,275 4 การประชุมคณะประจ าเดือน เมษายน 5 85 425 
 

5 การประชุมคณะประจ าเดือน พฤษภาคม 15 85 1,275 5 การประชุมคณะประจ าเดือน พฤษภาคม 5 85 425 
 

6 การประชุมคณะประจ าเดือน มิถุนายน 15 85 1,275 6 การประชุมคณะประจ าเดือน มิถุนายน 5 85 425 
 

7 การประชุมคณะประจ าเดือน กรกฎาคม 15 85 1,275 7 การประชุมคณะประจ าเดือน กรกฎาคม 5 85 425 
 

8 การประชุมคณะประจ าเดือน สิงหาคม 15 85 1,275 8 การประชุมคณะประจ าเดือน สิงหาคม 5 85 425 
 

9 การประชุมคณะประจ าเดือน กันยายน 15 85 1,275 9 การประชุมคณะประจ าเดือน กันยายน 5 85 425 
 

10 การประชุมคณะประจ าเดือน ตุลาคม 15 85 1,275 10 การประชุมคณะประจ าเดือน ตุลาคม 5 85 425 
 

11 การประชุมคณะประจ าเดือน พฤศจิกายน 15 85    1,275  11 การประชุมคณะประจ าเดือน พฤศจิกายน  5  85    425    
12 การประชุมคณะประจ าเดือน ธันวาคม 15 85    1,275  12 การประชุมคณะประจ าเดือน ธันวาคม  5  85   425    

รวม 180    15,300     รวม 60    5,100    

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ   การให้การสนับสนุนของผู้บริหาร และ ทีมงาน 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  
การประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
และ การประชุมของอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตขอนแก่น 

ผลส าเร็จของงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร  และ ลด
ระยะเวลาในการจัดท ารูปเล่ม ประชุม 
 

วิธีการด าเนินการ   
จัดงบประมาณในการชื่ออุปกรณ์เทปเลต และ ส่งมอบเทปเลต ให้กับบุคลากร เพ่ือให้มีความเคยชินในการใช้งานและ

สามารถศึกษาระบบงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวก และ คล่องตัวเวลาใช้งานจริง 
 

  


