การจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
ปีการศึกษา 2564

คำนำ
มหาวิทยาลั ยได้มีการส่ งเสริมสนั บ สนุ นให้ ทุกคณะ วิทยาลัย สานักวิช าให้ มีการดาเนิ น การจั ด การ
ความรู้ตามระบบ โดยมีความมุ่งหวังให้ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ภายในหน่วยงานของตนเอง ค้นหาแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงและแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆตามประเด็ น ความรู้ ที่
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วงานทั้งในด้านการผลิตบัณฑิ ตและด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ี
ยั่งยืน มีการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กับบุคลากรภายในหน่วย เพื่อให้สามารถนาองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับ
ใช้กับกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกากับติดตาม และรวบรวมการจัดการความรู้ จากคณะ วิทยาลัย สานักวิชา
และนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ เหล่านั้นได้ง่าย และเกิดการจั ดเก็ บ
ความรู้ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ ถือเป็น ส่วนส าคัญที่มหาวิทยาลั ยนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคุณภาพ
การบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการในการพัฒ นาองค์กรอย่างยั่งยืน กล่าวคือยิ่งบุคลากร
สามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างสรรค์ ประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ในองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
การเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้ทันต่อสภาพปัจจัยต่างที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้การค้นหา
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆและสามารถนาไปปรับใช้ในงานที่ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา รวดเร็ว และนามาประยุกต์ใช้
และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ความหมายของการจัดการความรู้
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management) หมายถึ ง การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การ สามารถ
เข้ าถึ งความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อั น จะส่ งผลให้ อ งค์ ก ร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันอย่างสูงสุด
การจาแนกความรู้ ความรู้จาแนกออกเป็น 2 ประเภท
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จ ากประสบการณ์ พรสวรรค์ห รือ
สัญ ชาตญานของแต่ล ะบุคคลในงานการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่ส ามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
2. ความรู ้ที ่ช ัด แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู ้ที ่ส ามารถรวบ รวมถ่า ยทอดได้
โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
ประโยชน์ของการจัดการความรู้
1. เพิ่มศักยภาพขององค์กร
2. เกิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ ย นความรู้ ต่ อ ยอดจากความรู้ ที่ ฝั ง ในตั ว ของผู้ ที่ มี
ประสบการณ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้ มา
ให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนา
คน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
4. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการตั ด สิ น ใจและวางแผนด าเนิ น งานให้ รวดเร็ ว และดี ขึ้ น เพราะมี
สารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
5. ลดขั้น ตอนในการทางานได้ เช่น เมื่อมีปั ญ หาในการทางานเกิดขึ้น ผู้ ปฏิบัติงานก็จะสามารถ
หาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
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การจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
คณะ วิทยาลัย สานักวิชา

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

โรคเป้าหมายที่แพทย์แผนไทยมีโอกาสพัฒนาการรักษาเพื่อจัดบริหารในแต่ละคลินิกตามแบรนด์แพทย์ไทย STAM 2002
และแนวทางการจัดทาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคของแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มีความตั้งใจที่จะจัดรายละเอียดโรคเป้าหมายที่แพทย์แผนไทยมีโอกาสให้บริการตรวจรักษาได้ในแต่ละ
คลินิกตามแบรนด์แพทย์แผนไทย STAM2002 ได้แก่คลินิกสูงวัย คลินิกหลังคลอด คลินิกเด็กพิเศษ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคติดเชิ้อ และคลินิกโรคเรื้อรัง NCDs
เพื่อที่หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ทั้งโรงงานสาธิตอุตสาหกรรม ยาสมุนไพร โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไท ย จะสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการรักษาระดับของแนวเวชปฏิบัติที่สามารถบูรณาการสู่การประกอบการคลินิกและการสอนในกลุ่มวิชาชีพ (1 คลินิก เท่ากัน 1 ชุดวิชา) ตาม
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบ่งชี้โรคเป้าหมายที่แพทย์แผนไทยมีโอกาสพัฒนาการรักษา
เพื่ อ จั ด บริ ก ารในแต่ ล ะคลิ นิ ก ตามแบรนด์ แ พทย์ แ ผนไทย
2002STAM ได้อย่างถูกต้องสอดคล้อ งกับขีดความสามารถของ
แพทย์แผนไทย
2.เพื่อบรรลข้อสรุปร่วมกันของทีมอาจารย์แพทย์แผนไทยถึงแนว
ทางการจัดทาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคของโรงพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาการจัดการความรู้
มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายละเอียดโรคเป้าหมายที่แพทย์แ ผน
ไทยมี โ อกาสพั ฒ นาการรั ก ษาเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในกระบบสุ ข ภาพปั จ จั บุ น
เป็นแนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดโรงเป้าหมายที่แพทย์แผนไทยมีโอกาสพัฒนาการ
รักษาและให้บริหารในแต่ละคลินิก โดยเริ่มต้นจากการศึกษารายการโรคที่อยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล การให้ บ ริ ห ารของส านั ก งานหลั ก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช)
พิจ ารณาว่า มีโ รคหรืออาการใดบ้า งที่แ พทย์แผนไทยมีโ อกาสดูแลรักษาได้ด้วย
กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ขั้ น ตอนที่ 2 น าโรคเป้ า หมาบที่ คั ด เลื อ กได้ ต ามขั้ น ตอนที่ 1
มาพิจารณาร่วมกันในทีมอาจารย์แพทย์แผนไทยและทีมอาจารย์ปรีคลินิก โดน
แบ่งโรคออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 กลุ่มพัฒนาต่อเนื่อง คือโรคหรืออาการที่ปัจจุบันมี
วิธีรักษาอยู่แล้ว แต่ยังต้องพัฒนาวิธีการรั กษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 2.กลุ่มกาลังพัฒนา คือ ปัจจุบันเป็นโรคที่อยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการการรัก ษา และ 3. กลุ่มรอการพัฒนา คือ โรคที่แ พทย์แ ผนไทยมี
โอกาสพัฒนาการรักษาได้ แต่ยังไม่ช่รายการเร่งด่วนเมื่อเทียบกับรายการโรคใน
กลุ่มหนึ่งกลุ่ มสอง โดยที่จ ะก าหนดเลือ กโรคเป้ า หมายเพื่อ เร่ งพั ฒนาแนวเวช
ปฏิบัติการรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 นาโรคเป้าหมายที่กาหนดได้ในขั้นตอนที่ 2 แจกแจงเข้า
ไปในแต่ละคลินิกตามแบรนด์แพทย์แผนไทย STAM 2002

กระบวนการดาเนินงาน
1. การบ่งชี้ความรู้ โดยการประชุมทบทวนสถานการณ์ ความจาเป็นเร่งด่วนและ
ผลสมัฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
แผนไทยถึงแนวทางการจัดทากรอบการพัฒนาวิชาการ เพื่อรองรับการเรียนการ
สอน
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เริ่มต้นจากการจัดทากรอบการพัฒนาวิชาการ เพื่อ
รองรั บ การเรี ย นการสอนระดั ย ประกอบการส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ผนไทย
แบ่งเป็นกรอบของกลุ่มโรคหรือกลุ่มคนไข้ที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้
4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 การประชุมนาเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อให้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้
4.2. ขออนุมัติในการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้
5. การเข้าถึงความรู้ โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลผ่านเอกสารและการประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่นพับและการประชาสัมพันธ์
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้เข้าสู่การจัดบริหารในคลินิก
แพทย์แผนไทย 2002STAM ณ ศูนย์บริการแพทยแผนไทย
7. การเรียนรู้ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมอาจารย์แพทย์แผนไทยถึ งผล
จากการนาความรู้ไปจัดให้บริการในแต่ละคิลนิก เพื่อจัดทาแนวทางการจัดทาเวช
ปฏิบัติการรักษาโรคของแพทย์แผนไทย

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
วิทยาลัย การแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ทางเลือ ก สมารถจั ดทารายละเอี ย ดโรง
เป้าหมายที่มีโอกาสพัฒนาการรักษา เพื่อจัดบริการในแต่ละคลินกตามแบรนด์แพทย์
แผนไทย STAM 2002 และแนวทางการจัดทาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคออกมาเป็น
รายละเอียดที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลเชิงประจักษ์คือหน่วยงานภาคเอกชนเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะ
นาไปสู่ก ารประกอบการ เกิดความร่วมมือระหว่า งวิทยาลัยการแพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานภาคเอกชน

สำนักกำรวิชำท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (AUN-QA)

สำนักวิชำท่องเที่ยวได้มุ่งเน้นให้เกิดกำรจัดกำรศึกษำแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ หรือ Outcome – Based Learning โดยมุ่งเน้นกำรพิจำรณำกำร
ออกแบบผลลัพธ์จำกกำรเรียนรู้ และกำรออกแบบกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ AUN-QA มุ่งเน้นให้หลักสูตรมีควำมสอดคล้องระ
กว่ำงกำรออกแบบเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรออกแบบกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอน และกำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สำนักวิชำท่อง เมี่ยวจึง
เตรียมกำรเพื่อดำเนินกำรกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยให้คณำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN-QA

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากมุมมองของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2. เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากมุมมองของคณาจารย์ในหลัก สูต ร
ที่สังกัดในสานักวิชาท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้
1. การวาง Output ไม่ ชั ด คื อ อุ ป สรรคในการพัฒ นา หากต้ อ งการให้ ผลการ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทุกคนควรมองที่เป้าเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใน
หลักสูตร นักศึกษา ดูกระบวนการที่ทาว่าจะนาไปสู่เป้า หรือไม่ หรือทาอย่างไรให้
ได้ถึงเป้าของหลักสูตร
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ นามาใช้ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร หลักสูตรควรออกแบบให้เป็นระบบและจัดเก็บเป็นประจาต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา เพื่อไม่ให้เป็นภาระในภายหลัง
3. การดูตัวอย่างการเขียนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ หาตัวอย่างการเขียน เนื่องจาก
ที่ผ่า นมากมีก ารปฏิบั ติแ ต่นามาเขี ย นไม่ห มด หลัก จากปรับ วิธีก ารเขี ย นตาม
ตั ว อย่ า งที่ ไ ปศึ ก ษามา ท าให้ เ ขี ย นได้ ดี ขึ้ น และจะต้ อ งเขี ย นบรรยาย
มีการวิเคราะห์ประกอบ และการศึกษาคู่เทียบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
4. ข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา เป็นข้อมูลที่สาคัญที่
สะท้อ นปั ย หาและโอกาสในการพัฒนาหลัก สูตร อาจารย์ควรสรุป รวมแต่ ล ะ
ประเด็น และรวบรวมประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
5. ประธานหลักสูตรและเลขาหลักสูตรมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานของ
หลักสูตร ต้องมีข้อมูลของหลักสูตรเพียงพอและสามารถเติมเต็มข้อมูล สื่อสารให้
ทุกคนรู้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน หากกรรมการมีการสอบถามจะได้ตอบไปใน
แนวทางเดียวกัน
6. รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่น การฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา สามารถนามา
เขียนได้หลาย ประเด็นและทาให้ได้คะแนนสูง การปรับมคอ.ของหลักสูตร จึงต้อง
เน้นรายวิชาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น

กระบวนกำรดำเนินงำน
1. กำหนดประเด็นควำมรู้ จัดให้มีระบบการสารวจความรู้ที่บุคลากรในสานักวิชา
ท่องเที่ยว จาเป็นต้องใช้เพื่อให้การทางานบรรลุเป้าหมายว่าบุคลากรต้องการความรู้
อะไร
2. ค้ น หำควำมรู้ โดยค้ น ห้ า ความรู้ จ ากบุ ค คลและเอกสาร ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และจัดฝึกอบรมคณาจารย์ของสานักวิชา โดยฝึกอบรมในเรื่องของหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)
3. จัดเก็บควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมอย่ำงเป็นระบบไว้ในสานักวิชาท่องเที่ยว
4. นำควำมรู้ไปปฏิบัติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์นาความรู้ที่ได้จ าการ
อบรมไปวางแผนในการการจัดทาข้อมูลในหลักสูตรของตนเอง
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่
ได้จ ากการฝึ ก อบรมและหน่วยงานที่มีป ระสบการณ์ เพื่อ นาไปจั ดทาข้ อมูลและ
รายงานการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ปี
2566
6. ทบทวนและประเมินผล โดยมีการประเมินระบบการจัดการความรู้ ของสานัก
วิชาท่องเที่ยว และนาผลจากกการประเมินมาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

ผลสำเร็จจำกกำรนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง
1. มีฐานข้อมูลจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
2. ข้อมูลพัฒนาตนเองสายวิชาการ
3. ข้อมูลผลงานทางวิชาการ
4. ข้อมูลพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน
5. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
สมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการให้ทางคณะรวมถึงมหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการกาหนดเงื่อนไขการสาเร็จของนักศึกษา ทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่าด้านภาษาอังกฤษ
(Exit-Exam) ก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ยังเป็นจุดเน้นที่สาคัญที่ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษ มาตรการที่ 3.1 การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา และเน้นให้
นักศึกษาตระหนักถึงความจาเป็นและความสาคัญของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ทั้งนี้จากสถิ ติที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอัตราการสอบภาษาอั งกฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษาในรอบการสอบปกติ ค่อนข้างต่าทางคณะจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้าน การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัลขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

วัตถุประสงค์
1) เพื่อกระตุ้นนักศึกษาได้มีความตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

กระบวนการดาเนินงาน
ทางคณะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ
และดิจิทัลขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด และได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ค้น หาแนวทางการส่ งเสริ ม สมรรถนะและทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ข องคณะกรรมการทุกคน
จากการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษและดิ จิ ทั ล
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2564 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Google Meet) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
การดาเนินงานการจัดการความรู้ในประเด็นแนวทางการส่
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ซึ่ งมี บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านจัดการความรู้ คณะกรรมการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ โดยในปีการศึกษา 2564 มีการดาเนินงานตาม
แนวปฏิบัติ ครบทั้ง 3 กิจกรรม 3 ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้า 2) การกาหนดให้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป EDO อย่างต่อเนื่อง และ 3) กาหนดให้มีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปีและหลังการดาเนินกิจกรรมพบว่า
จานวนนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษวัดผล CEFR (B1) ก่อนจบ คิดเป็นร้อยละ 70.91 และ ความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ดกิ จกรรม คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 83.90 ซึ่ งบรรลุ ผ ลตามตั ว บ่งชี้ ข องกิ จ กรรม
ที่กาหนดไว้ทั้งหมด

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้
กิจกรรมที่จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1) กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะและการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาแรกเข้า เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตระหนักและเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ
2) การก าหนดให้ ใ ช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป EDO เพื่ อ ฝึ ก ทั กษะการฟัง พู ด และ อ่ า น
อย่างต่อเนื่องระหว่างชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
3) กาหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทาง
ของสาขาวิ ช า ในการสื่ อ การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้น ปี ซึ่ ง จากการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
คณะกรรมการมีความเห็นตรงกัน ถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความต่อเนื่อ งในทุก ชั้ น ปี
จะเป็นการทาให้นักศึกษามีความคุ้นเคยในการใช้ภาษาเกิดการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ และจะส่งผลให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยฝ่ายจัดการศึกษา ได้นารูปแบบและแนวทางการ
จัดกิจกรรมไปกาหนดเป็นแผนการดาเนินงานของ ฝ่าย และดาเนินการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
กาหนดรวมถึงคณาจารย์จัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรก การใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
ต่างๆอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่อให้เกิด การสั่ งสมสมรรถนะด้ านภาษาอั ง กฤษให้ เป็น ไป ตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม Class Point

สานักวิชาสังคมศาสตร์

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้ จัดเตรียมเนื้อหา แบบฝึกหัด และ
กระบวนการวัดผล เป็นแบบออนไลน์ผ่านทาง web-based หรือ mobile based applications ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนจากสถานที่ใด
ในเวลาใดก็ได้ที่มีความสะดวกและ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องใช้เครื่องมือประกอบการสื่อสารเพื่อให้การ
สื่อสารที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ จาเป็นต้องมีความพร้อมหลายด้าน ได้แก่ ด้าน เครื่องมือ ด้านโครงข่ายด้านโปรแกรม
หรือแพลทฟอร์ม ด้านเนื้อหา และด้านความพร้อมของผู้สอนและ ผู้เรียน ดังนั้นจึงควรสารวจความพร้อมเหล่านี้กับนักศึกษาก่อน และร่วมกัน
หาทางออกหากเกิดความไม่ พร้อม อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องคอยสารวจความไม่สะดวกของนักศึกษาและพร้อมจะให้ความช่วยเหลื อ
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบกระทันหันที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน
กระบวนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหารูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิค
การสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาและคณาจารย์

1. คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมพิจารณาและกาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการ ความรู้
และพิจารณาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในระบบออนไลน์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้
เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์
2. การศึกษา ค้นคว้า และรวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ ในระบบออนไลน์ และ
วิธีการใช้งานจากแหล่งต่าง ๆ
3. คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมร่วมกันเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จัดลาดับ และเรียบเรียง เทคนิค
วิธีการที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่าย
4. คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมร่วมกันเพื่อกลั่นกรองและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากขั้นตอน การ
สร้าง และแสวงหาความรู้
5. เผยแพร่ความรู้ผ่าน Facebook และ กลุ่ม Line ของสานักวิชาฯ
6. อาจารย์ผู้สอนนาความรู้ไปใช้ในการสอนออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
7. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการ
ความรู้

การวัดผลจากการเรียนรู้สามารถทาได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น แบบประเมินออนไลน์ ปลายปิด-เปิด การสัมภาษณ์ผู้เรียน ชิ้นงานของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรม ในการประเมินผลออนไลน์นั้นอาจ
ต้องมีการ ปรับภาษาที่ใช้ให้เป็นธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและอาจต้องเป็นคาถามปลายเปิดให้มีการแสดงคาตอบ แบบข้อเขียน Google form เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรื อใช้
สาหรับรวบรวม ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่จะสร้างจะต้องมีบัญชี Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมใดๆ อย่างไรก็ ตามผู้สอนจาเป็นต้องออกแบบเครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทดสอบออนไลน์ เพื่อป้องกันการทุจริตในระหว่าง
การสอบ จาก ประสบการณ์การจัดทดสอบแบบออนไลน์ พบว่าปัญหาของการทุจริตในการทาข้อสอบมีน้อย เนื่องจาก ผู้สอนมีการกาหนดวิธีการสอบชัดเจน มีระบบการจัดเรียงข้อสอบแบบสุ่ม ทาให้การ
เรียงลาดับข้อสอบแต่ละ ชุดที่ส่งให้ผู้เรียนทาการสอบนั้นจะไม่เหมือนกันพร้อมทั้งมีเวลาเป็นตัวกาหนดการสิ้นสุดใช้งานในระบบ และ ผู้เรียนต้องเปิดกล้องตลอดเวลาขณะที่มีการทดสอบเพื่อให้ผู้สอนได้สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การ เรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบให้มีความ สอดคล้องกับสถานการณ์จริง สามารถปรับ เปลี่ยนให้เหมาะกับผู้เรียนได้ ทั้งนี้ควรประเมินความพร้อมของ องค์ประกอบดังกล่าว การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการ
นาไปใช้ เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่าง
เดียว แต่การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนก็มีส่วน สาคัญที่จาเป็นต้องปรับมุมมอง แนวความคิด รวมทั้งไม่ควรยึดติดวิธีการเรียนการสอนรูปแบบเดิมแต่ควร เปิดมุมมอง แนวความคิด วิธีการเรียนการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
การติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดและวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดล่วงหน้า เมื่อมีแผนการรับมือเตรียมไว้แล้ว จึงสามารถปรับตัวได้ ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนจากที่บ้านต่อได้ เ ลย
ให้อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วม โดยแผนการทั้งหมดไม่ได้มาจากผู้บริหารเพียงผู้เดียวแต่เป็นการ ระดมสมองให้อาจารย์และบุคลากรช่วยกันคิดหาทางแก้ จึงทาให้เกิดวิธีการที่สามารถทาได้จริงและ เหมาะสมกับ
บริบท การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะ/สานักวิชาส่วนใหญ่ไม่เคยต้องจัดการเรียนการสอน ออนไลน์มาก่อนและไม่ได้มีความจาเป็นที่ต้องสร้ างแพลตฟอร์มของตัวเอง การเลือกใช้แพลตฟอร์มของ บริษัท
ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วจึงเป็นตัวเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่อาจารย์คุ้นชินกับการทางานบน Google Drive อยู่แล้ว เมื่อปรับมาใช้ Google Classroom ก็สามารถเข้ามาสร้างบทเรียนได้ไม่ยาก ไม่ต้องเรียนรู้การ
ใช้งานเยอะ รวมถึงการนาเอา Class Point ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สามารถติดตั้งอยู่บน Power point ที่ สามารถใช้งานได้ไม่ยากและฟีเจอร์พื้นฐานที่มีมาให้ก็ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ไม่ได้ต้องการ ฟีเจอร์ล้า ๆ
อะไรมากมาย แต่ต้องการความง่ายเป็นหลัก แต่ละคณะ/สานักวิชามีความต้องการและมี ลักษณะที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะกับคณะ/สานักวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะจะดีกว่า ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่า
แพลตฟอร์มไหนดีที่สุดแต่ควรเลือกให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้นอกจากนี้ยังมีการ นาเอา canvas มาเพื่อช่วยทารูปภาพประกอบการสอน เพื่อช่วยสื่อสารให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจใน บทเรียนของนักศึกษา
การเรียนออนไลน์ต้องมีช่วงผ่อนคลายสมอง และดึงดูดนักศึกษา ต้องมีงานโปรดักชั่นเหมือนเกม โชว์ให้นักศึกษาไม่เบื่อ เพราะนักศึกษารุ่นใหม่มีลักษณะสมาธิสั้น อาจารย์ต้องวิธีแบ่งเนื้อหาและให้จบไปใน
ตัว อาจารย์ต้องเป็นโค้ชมากกว่าเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียว ต้องเป็นผู้เข้าใจปัญหา เหมือนรุ่นพี่มากกว่า ผู้สอน และใช้ประโยชน์จากโซเซียลมีเดียรูปแบบที่ครบวงจร

คณะะมนุษยศาสตร์

การใช้กระบวนการพัฒนาบัณฑิตวิศวกรสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสู่การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ของประชาชนในพืน้ ที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในปัจจุบันนั้นได้เข้ามามีบทบาทกับทุกหน่วยงานและอาชีพ จึงสนใจจัดกิจกรรม
“การใช้กระบวนการพัฒนาบัณฑิตวิศวกรสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” โดยประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นาสู่กระบวนการพัฒนาบัณฑิตวิศวกรสังคม ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อสารวจคววามต้องการของชุมชนในเรื่องการผลิตสื่อทางเทคโนโลยี
เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน ด้านการค้าขายสินค้า ของที่ระลึก แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษาสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และประเมินคุณภาพการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย เสริมสร้างทักษะอาชีพ และแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ (startup) เพื่อสร้างศักยภาพให้คนในตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน ได้มีการพัฒนาทักษะ และรองรับการ
ดาเนินธุรกิจ หรือสร้างแรงดึงดูดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้จัดกิจกรรมเสริมให้ทางชุมชนก่อนหน้านี้นั้น เมื่อทางผู้ประกอบการได้ผลผลิตแล้วก็จะสามารถนาควา มรู้จากการ
อบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดทาคลิปวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิ วเตอร์โปรแกรมฯ ต่างๆ เพื่อประชา
สัมพันธ์ร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้ตัวแทนจากคนในตาบลได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงานต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ ในพื้นที่ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
2. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรใช้ภำษำสู่เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรและกำร
เรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ในพื้นที่ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
3. เพื่อประเมินคุณภำพกำรกำรใช้ภำษำสู่เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ ในพื้นที่ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
กระบวนการดาเนินงาน
1. ฟ้าประทาน สังเกต ศึกษา และรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ในชุมชน ทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องดาเนินการแก้ไขตามลาดับ
2. นาฬิกาชีวิต ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกิจวัตรประจาวัน ในแต่ละช่วงวัน ขั้นตอน กิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
3. Timeline พัฒนาการ ศึกษาและเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า หรือผู้สนใจในสินค้า
การบริการ และเส้นทางในการท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน ในอดีตที่ผ่านมา รูปแบบ และวิธีการที่ทาเป็น
ประจา
4. Timeline กระบวนการ ศึกษาและสร้างกระบวนการที่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า หรือผู้สนใจในสินค้า
การบริการ และเส้นทางในการท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน ทราบและเข้าถึงข้อมูล
5. M.I.C Model คือ วิธีการแก้ไขปัญหา
( ) Modify (M) การปรับปรุงกระบวนการด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
() Improve (I) การยกระดับกระบวนการด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีระสิทธิภาพสูงขึ้น
() Create (C) การสร้างกระบวนการเพิ่มเติมด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์
สิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก ร้ า นค้ า สถานประกอบการ และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนป่ า ตึ ง ที่ ต อบรั บ กั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์
2. กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเลือกใช้่คาในคลิปวีดีโอ
ที่สร้างความน่าสนใจ สั้น กระชับ และสื่อสารได้ตรงประเด็นจากวัตถุประสงค์ของคลิปวีดีโอ
3. กลุ่มเป้าหมายจัดทาคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า ของที่ระลึก ร้านค้า สถาน
ประกอบการ และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนป่าตึง โดยใช้สมาทร์โฟน ที่ตอบรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อย่างสร้างสรรค์
4. กลุ่มเป้าหมายพัฒนาต่อยอดทักษะการทาคลิปวีดีโอ และมีเครือข่ายในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้า ของที่ระลึก ร้านค้า สถานประกอบการ และสถานที่ท่องเที่ ยวในชุมชนป่าตึง ผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เพจชุมชน Facebook หรือกลุ่มสนใจ

นักศึกษาได้นากระบวนการจากการอบรมวิศวกรสังคมนาไปดาเนินงานโครงการเพือ่ ประโยชน์
ลงสู่ชุมชนดังนี้
ต้นน้า
1. ประชุมนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เพือ่ วางแผนการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ประชุมสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใช้เครือ่ งมือวิศวกรสังคม เพือ่ เก็บข้อมูลชุมชน ได้แก่
เครือ่ งมือที่ 1 ฟ้าประทาน
เครือ่ งมือที่ 2 นาฬิกาชีวิต
เครือ่ งมือที่ 3 ไทม์ไลน์พฒ
ั นาการ
เครือ่ งมือที่ 4 ไทม์ไลน์กระบวนการ และการทา M.I.C Model (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
5. พิจารณาเลือกพื้นที่ในการทางานวิศวกรสังคม ได้แก่ พื้นที่ชุมชนป่าตึง อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง นักศึกษาวิศวกรสังคม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับ
ชุมชน เพื่อให้ขอ้ มูลและสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางานตลอดระยะเวลาที่ดาเนิน
โครงการ
7.คณะทางานสร้างนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และจัดทาแผนพัฒนาและแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมชุมชนเพื่อผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน จากนั้นประชุมเพื่อนาเสนอแผนการ
ดาเนินงาน/นวัตกรรม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและชุมชน
กลางน้า
1. ลงพื้นทีท่ างานระหว่างนักศึกษาวิศวกรสังคม อาจารย์ที่ปรึกษา และกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ทักษะทางภาษาสู่การใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมย่อยที่ 1) โดยมี
วิทยากร อบรมให้ความรู้ 2 ท่าน และนักศึกษาวิศวกรสังคมร่วมเป็นพีเ่ ลี้ยงกลุม่ เป้าหมาย
3. ปฏิบัติการติดตามงานและให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดทาวีดโี อคลิปของกลุ่มเป้าหมาย
4. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการนานวัตกรรมลงชุมชน เพือ่ หาจุดเด่น จุดด้อย
และจุดที่ควรพัฒนา
ปลายน้า
1. ประชุมกลุ่มถอดบทเรียนและอภิปรายผล จากกระบวนการทางาน ระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. จัดกิจกรรมเพือ่ ติดตาม และสรุปผลการใช้ทักษะทางภาษาสูก่ ารใช้เทคโนโลยี เพือ่ การ
เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ของประชาชนในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้าหมายนาเสนอผลงานวีดโี อคลิปทีจ่ ดั ทา โดยมีวิทยากร 1 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒิ 1
ท่าน รับชม และให้ขอ้ เสนอแนะการทาวีดโี อคลิป นักศึกษาวิศวกรสังคมร่วมเป็นพี่เลี้ยง
กลุ่มเป้าหมาย (กิจกรรมย่อยที่ 2)
3. สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานโครงการต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดีโอคลิปสู่สาธารณะชน

สานักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE
(Cooperative and Work

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เป็น
แนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) บนฐาน สมรรถนะ (Competencies-based) ให้นักศึกษาได้
เรียนในสานักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามี
สมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริงได้ทันทีหลังสาเร็จ การศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่าย
ผลิตและสถานประกอบการฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต (University-workplace Engagement) ตลอดจนหลักสูตรของสานักวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ( Cooperative and Work
Integrated Education หรือ CWIE) มีหลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์และแขนงวิชาการบริหารงาน
ท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เพื่อนาไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education
หรือ CWIE)
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในโครงสร้างเนื้อหาและการจัดความรู้
ให้เป็นระบบ
3. เพื่อให้มีแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน
ตามชั้นปี
4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทางาน
5. เพื่อนาไปใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือฝึกแบบ CWIE

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้
วางแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทางาน และมี
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีแผนของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งสามารถนาไปสู่
การฝึ ก ประสบการณ์ ต ามคู่ มื อ ได้ จ ริ งในสถานประกอบการ และ
สามารถนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กระบวนการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรา สมกาลัง รองคณบดี สานักวิทยาศาสตร
สุขภาพ ได้ถ่ายทอดกระบวนการที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
ว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated
Education หรือ CWIE) เป้นอย่างไร เพื่อจะทาการจัดการเรียนการ
สอน การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานที่มีคณ
ุ ภาพ
2. มีการวางเนื้อหาการเรียนการสอน โครงสร้างของเนื้อหา ลาดับ
ความสาคัญของเนื้อหา และการจัดรูปแบบองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
3. การจัดรูปแบบองค์ความรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง
ๆ รวมไปถึงให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต
4. จัดทารูปแบบของเอกสารหรือรายงานเพื่อนาไปสู่การเผยแพร่องค์
ความรู้ และนาไปสู่การแลกเปลี่ยนของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พร้อมทั้งผลสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี

คณาจารย์สามารถนาแนวปฏิบัติที่ได้ไปบูณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการทางานได้ในรายวิชาที่ได้กาหนดไว้ และสามารถนา
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือฝึกแบบ CWIE
นาไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งชานาญการ)
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งชานาญการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นไปตามประกาศ
ก.พ.อ. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนได้ทางานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีประสบการณ์
ทางาน มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ความชานาญในงานที่ปฏิบัติ จะมีโอกาสที่จะได้รับ ความก้าวหน้าในสายงานหรืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จานวนทั้งสิ้น 16 ราย โดยมีเพียง 1 รายที่ได้รับการกาหนดแต่งตั้ง
ตาแหน่งชานาญการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562) และเนื่องด้วยบุคลากรสายสนับสนุน พนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีตาแหน่งความรับผิดชอบ
ที่หลากหลาย ได้แก่ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลสัตว์นายสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ จึงมีความจาเป็นต้องหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พัฒนาผลงานในตาแหน่งความรับผิดชอบของตนเอง
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งชานาญการ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

กระบวนการดาเนินงาน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการพัฒนาผลงานเข้า สู่ ตาแหน่ งที่สูง ขึ้ น ติดต่ อ
ประสานงานวิทยากรและจาทาโครงการประชุมการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการ
ประชุมเชิญปฏิบัติการโดยมีวิทยากรต้นแบบให้ความรู้ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิค
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล
สังเคราะห์องค์ความรู้ แนวทางการจัดทาการวิเคราะห์ค่างาน เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานทางวิชาการ
และกาหนดเป้าหมาย แผนการดาเนินการของแต่ละบุคคลที่วิเคราะห์ไว้ตามกาหนดเวลา

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย พัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งชานาญการ)
2. เพื่ อ เรี ย นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาผลงานเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
(ต าแหน่ ง ช านาญการ) ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ที่ มี ลั ก ษณะจ าเพาะกั บ ต าแหน่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ จากบุ ค คลต้ น แบบที่ ป ระสบ
ความสาเร็จจากหน่วยงานอื่น ๆอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาสู่เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อประเมินคุณภาพการการใช้ภาษาสู่เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้
1) พัฒนาผลงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
2) ทาการวิเคราะห์ค่างาน เขียนคู่มือปฏิ บัติงาน/ผลงานทางวิชาการ โดยปรับ ประยุกต์ใช้เทคนิค
และวิธีการปฏิบัติของบุคคลต้นแบบตามความเหมาะสม
3) พยายามดาเนินงานตามปฏิทินการทางาน และเส้นทางสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้
4) หากพบปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคระหว่ า งพั ฒ นาผลงานเข้ า สู่ ตาแหน่ ง ช านาญการ ให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ตามแผน ที่กาหนดไว้ หรือปรึกษาพี่เลี้ยงตามระบบและกลไกที่คณะได้พัฒนาขึ้น

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ในรอบปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยสรุป ดังนี้
(1) บุคลากรจานวน 1 ราย ได้รับการแต่งตั้งตาแหน่งชานาญการ (18 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
(2) บุคลากรจานวน 4 ราย ผ่านการประเมินค่างาน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
2.1) บุคลากรจานวน 2 ราย ได้จดั ทาคู่มอื ปฏิบัติงาน/ผลงานทางวิชาการ สาเร็จเรียบร้อย
และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ฯ
2.2) บุคลากรจานวน 2 ราย อยู่ในระหว่างการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานทางวิชาการ
(3) บุคลากร ได้จัดทาการวิเคราะห์ค่างานสาเร็จเรียบร้อย และอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ฯ

สำนักวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรพัฒนำบทควำมวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ในระดับชำติ
สำนักวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนจัดกำรศึกษำที่นอกจำกมีพันธกิจเรื่องกำรผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้
สังคม ยังมีพันธกิจด้ำนกำรวิจัยองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรพัฒนำชุมชนและประเทศในปัจจุบัน บุคลำกรหลักในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรวิจัยมี
ผลงำนวิจัย จำกแหล่งทุนภำยในและทุนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่องแต่ในด้ำนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรวิจัย ยังมีคณำจำรย์บำงท่ำนไม่
สำมำรถนำเสนอผลงำนในด้ำนวิจัย เพื่อพิมพ์ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรวิจัย เนื่องจำกขำดทักษะในกำรนำเสนอผลงำนและทักษะในกำร
พัฒนำกำรเขียนเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสำนักวิชำคอมพิวเตอร์ฯได้ผลักดันให้คณำจำรย์ของสำนักมีทักษะในกำร
นำเสนอผลงำนวิจัยหรือกำรตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ โดยมีกำรส่งเสริมให้มีกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรวิจัยเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นบทความวิ ชาการส าหรั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ
นานาชาติ

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้
ในการส่งเสริมคณาจารย์ในสานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีทักษะในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สามารถสรุปเป้นแนวปฏิบตั ิดังนี้
1. นาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดทักษะในการเขียนผลงานวิจัย
2. สร้างเครือข่ายผุ่เชียวชาญในกสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คาปรึกษา
3. สร้างประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานเบื้องต้นในการจัดประชุม
วิชาการที่สานักวิชาคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ
4. นาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและพัฒนาต่อยอดในการ
เขียนผลงานในการตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ
5. ติดตามการตีพิมพ์และการนาเสนอผลงานคณาจารย์ในสานักวิชา
คอมพิวเตอร์
6. ทาการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการเป็นประจาทุกปี

กระบวนกำร
ดำเนิ้ โดยส
นงำนานัก วิชาพบประเด็นปัญหาในการ
1. การบ่งชี้และค้นหาความรู
จัดทาผลงานทางวิชาการดังนี้
1.1. คณาจารย์ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการเขียน
ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนด
1.2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
2. สานักส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทุกๆครั้งที่มี เพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงและเข้าใจกระบวนการ
ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ
3. จัดส่งคณาจารย์ของสานักวิชาเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในเครือข่าย ซึ่งจะดาเนินการก่อน
การจัดประชุมวิชาการในทุกๆครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน
ให้แก่คณาจารย์

ผลสำเร็จจำกกำรนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง
คณาจารย์ของสานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับ
การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ผ่านการเผยแพร่ในระดับนานาชาติดังกล่าว ทาให้คณาจารย์มี
ผลงานสามารถยี่นขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณาจารย์ของสานักได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนทั้งหมด 5 ท่านในรอบที่ผ่านมา

คณะครุศาสตร์

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานและการพัฒนา
งานวิจัย

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จึงได้มีการจัดการความรู้ ทั้ง 2 ด้าน โดยทางคณะได้มีบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับการทางาน และทางด้านการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิช าการ การจัดการความรู้ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับการทางาน จะ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะนาไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ส่วนการจัดการความรู้ด้านการพัฒนางานวิจัย เพื่อ
นาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการจะเป็นแนวทางให้อาจารย์ในคณะได้นาองค์ความรู้ไปพัฒนางานวิจัยและนาไปสู่องค์ความาคู้ที่สามารถนามาพัฒนาทั้งอาจารย์และ
บุคลากรในคณะและนาไปสู่การพัฒนาลงสู่นักศึกษาของคณะต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทางาน
และนาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้นาองค์ความรู้
ไปพัฒฯงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาการจัดการ
ความรู้
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทางาน และมีคู่มือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาตรื สามารถนาไปใช้ใน
การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่โรงเรียนได้ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการนา
แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2. แนวปฏิบั ติ ใ นการทาวิจั ย เพื่อ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิช าการให้ ต รงตาม
หลัก เณฑ์ก ารขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็ นผลสาเร็จ จากการนาแนว
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
1. อาจารย์ นิเทศและนักศึกษาได้นาคู่ มือฝึกประสบการณ์ไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการจริงในโรงเรียน
2. อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้มีการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

กระบวนการดาเนินงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต
1.ผู้อานวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอน การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานและการทางานที่เป็นเลิศ
2.ดาเนินการวางโครงสร้างเนื้อหาและการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3. เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ
4. รายงานออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อนาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรในคณะ พร้อมทั้งสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
5. เผยแพร่อ อกมาเป็ นลายลัก ษณ์อั ก ษร เพื่อ ให้ อ าจารย์ในคณะสามารถนาไป
ปฏิบัติต่อไปได้ และสามารถนาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของตน
ด้านการวิจัย
1. รศ.ดร.ประเวช เวชชะ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
นาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. มีการวางโครงสร้างเนื้อหาและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้เป็นระบบ
3. เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4. รายงานออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อนาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรในคณะ พร้อมทั้งสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
5. เผยแพร่อ อกมาเป็ นลายลัก ษณ์อั ก ษร เพื่อ ให้ อ าจารย์ ในคณะสามารถนาไป
ปฏิบัติต่อไปได้ โดยที่อาจารย์ในคณะสามารถนาไปปรับใช้ในการเขียนและพัฒนา
งานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักวิชำบัญชี

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรบูรณำกำรบริหำรงำนวิจัย
สำนักวิชำบัญชีมีระบบและกลไกในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ทำตำมหลักยุทธศำสตร์ของสำนักวิชำ โดยนำหลักกำรมำเรียงร้อยกันตำม
โครงสร้ำงองค์ควำมรู้ ทั้งอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ ำหน้ำที่ในสำนักวิชำที่ทำกำรบูรณำกำรกำรบริหำรงำนวิจัยในระดับปริญญำตรีและปริญญำโท กำรวิจัยของสำนัก
วิชำบัญชี เน้นใน 3 ประเด็น 1. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 2. กำรบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน 3. พัฒนำองค์ควำมรู้และรับใช้สังคม ในกระบวนกำรวิจัยมีกำร
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย โดยนักสึกษำของสำนักวิชำได้มีส่วนร่วมในกำรวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนกำรสอนของสำนกวิชำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้พัฒนาหัวข้องานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่เป็ นนัก วิ จั ย
ที่เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนการทาวิจัยเป็นทีม
2. เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยและการมีส่วนร่วมของนัก ศึกษาในการ
ทาวิจัย

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จำกำรจัดกำร
ควำมรู้
การปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การความรู้ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยได้ มี ก ารน าความรู้ ม าใช้ ป รโยชน์ เ กิ ด การเรี ย นรู้
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาจารย์และนักศึกษา
มีการ ถ่ายทอดความรู้ จากการกาหนดความรู้ เลือกและตัดสินใจในการ
ทางานวิจัยที่เน้นให้ทาวิจัยความรู้ตามสาขาวิชาดาเนิ นการฝึกปฏบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการนาความรู้ไปใช้จนทาให้การปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผล
สาเร็จ

กระบวนกำรดำเนินงำน
1.กำรสร้ำงควำมรู้ อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้วยอบรมการวิจัยหรือเรียนต่อ หรือเข้า
ร่วมโครงการพัฒาหรือกิจกรรมที่พัฒนาอาจารย์บุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถใน
การทาวิจัย มีแหล่งทุนที่ให้การสนับุสนงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
2. กำรเก็ บ รวมรวมควำมรู้ ส านั ก วิ ช าได้ มี ร ะบบสารสนเทศจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยเป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ในเว็บไซต์ของสานักวิชา
โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผลงานวิจัย บทความวารสาร ที่สามารถดาวน์
โหลดและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำรกระจำยควำมรู้ไปใช้ อาจารย์และนักศึษาได้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย รวมถึงมีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถร่วมกันทารายงานการวิจัย โดยการนาเอกสารที่
เป็นตัวอย่างในระบบมาเป็นต้นแบบในการจัดทาวิจัยได้อย่างถูกต้อง
4. กำรนำควำมรู้ไปใช้ นาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานวิจัยในครั้งถัดไปและนาไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชนิอย่างสูงสุด

ผลสำเร็จจำกกำรนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
สานักวิชาบัญชีมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ทาตามหลักยุทธศาสตร์ของสานักวิชา โดยนาหลักการมาเรียงร้อยกันตาม
โครงสร้างความรู้ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา จนทาให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สาเร็จ

สานักวิชานิติศาสตร์

การจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ของสานักวิชานิติศาสตร์
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสานักนิติศาสตร์ โดยต้อง
ดาเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และส่งผลกระทบต่อการจัดสอบของสานักที่มีการกาหนดรูปแบบการตอบข้อสอบใน
ลักษณะการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นรูปแบบการตอบข้อสอบที่มีลักษณะเฉพาะศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบการดาเนินการจัดสอบของสานักมีมาตรฐานและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงมีการกาหนดแนวทางการดาเนนการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักมีแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ที่เหมาะสม และเป็น
มาตรฐานเดี ย วกั น ในทุ ก รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร และจะได้ มี แ นว
ทางการดาเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ที่มีความเหมาะสม มี
มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาการจัดการความรู้
แนวทางในการจัดทาประกาศสานักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การสอบปลายภาค
เรียนที่ 2 /2564 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) ในรูปแบบออนไลน์
ส า นั ก วิ ช า นิ ติ ศ าสตร์ มห า วิ ท ย า ลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เพื่ อ เป็ น
แนวปฏิบัติสาหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสานักวิชานิติศาสตร์
และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักวิชานิติศาสตร์

กระบวนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ กาหนด
แผนการจัดการความรู้
2. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและบุ ค ลากรของส านั ก นิ ติ ศาสตร์ เพื่ อ
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคที่พบจากการดาเนินการสอบออนไลน์ในปีที่ผ่านมา และ
ร่วมกัยเสนอแนวทางการดาเนนการจัดสอบที่เหมาะสม
3. นาแนวทางที่ได้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของสานักวิชาในทุกๆครั้งไปทดลองใช้เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติกลางของ
สานักวิชา
4. รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดสอบออนไลน์ของสานักนิติศาสตร์

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสานักนิติศาสตร์ สามารถดาเนินการ
สอบในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษา

บุคลากรวิชาการและสายสนับสนุนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อการเพิ่มพูนทักษะวิธีการจัดก ารเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวังของผู้ เรียน ที่จะทาหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเติมความสามารถ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักวิชาจึงดาเนินการจัด
กิจกรรมประชุมสัมมนาการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่
คาดหวังของนักศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อนาไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีแนวทางใน
การดาเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาสมรรถนะ
ที่คาดหวังของนักศึกษา
2. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีความรู้และ
ความเข้ า ใจ ด้า นทัก ษะวิธีการจัดการเรีย นการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะที่คาดหวัง โดยเน้นกระบวนการ WIL อย่างเป็นระบบ
และชัดเจน
3. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนามาแก้ไขและพัฒนาด้ านงานสอนและงาน
สนับสนุนต่อไป

กระบวนการดาเนินงาน
1. Lean management คือ การขจัดปัญหาในการเรียนการสอนสถานการณ์โควิด 19 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการสอนในรูปแบบออนไลน์
2. ECRS คือ การใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เจ้าหน้าที่มาคิดปรับปรุง รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. แผนผั งแสดงเหตุ แ ละผล หรือ แผนผังก้า งปลา คือ แผนผังแสดงความสัม พั น ธ์
ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจัยต่างๆ (สาเหตุ)ที่เกี่ยวข้อง หรือที่เข้าใจใน
ลักษณะของแผนผังก้างปลา จะถูกใช้ต่อเมื่อต้องการทาการศึกษา ทาความเข้าใจกับ
กระบวนการอื่นๆ เมื่อต้องการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนให้ความสนใจในปัญหา
ของกลุ่ม

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาการจัดการความรู้

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1. เล่มคู่มือ WIL ตามมาตรฐานของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทั้ง 2 แขนง
วิ ช าการได้ แ ก่ แขนงวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน และแขนงวิช ารสร้ า งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

1. หลักสูตรเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานของสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน
2.บัณพิตที่ผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
3. เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนและยอดสมัครเข้าเรียนเป็นไปตามเป้ามาย
ตาม มคอ.2

2. กระบวนการทา WIL ของสานักเป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยได้รับ
รางวัลตัวอย่างที่ดี (Best practice) ระดับดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับการทางาน
กับหน่วยงานเอกชน และผลงานบูรณาการการเรียนการสอน
กระบวนการการจัดการความรู้ ของคณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2564 มุ่งเน้นในเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการวิจัยซึ่งจะเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยองค์ความรู้
สาขาต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน และสร้างเครือข่าย
สถานประกอบการและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณา
การเรียนการสอนกับการทางานในสถานประกอบการจริง การทักษะ
การใช้ ภ าษาสู่ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สารและการเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อประเมินคุณภาพการการใช้
ภาษาสู
่เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
กระบวนการดาเนิ
นงาน
และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน
ดเชียงราย
1.จัร่งวหวัมประชุ
ม ระดมความคิ ด วิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนกลไกการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย
2. จัดทาและดาเนินการแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและ
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ ให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ ต าม
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน การจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัย
4. นาผลการดาเนินงานที่ได้ไปใช้ในการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการในปีต่อไป

ผลสาเร็จจากการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สามารถได้นาแนวปฏิบัติการไปปรับใช้
กับการจัดการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การทางานในสถานประกอบการจริงให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาการจัดการความรู้
เกิ ด กิ จ กรรมในการบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนของคณะ
วิทยาการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ
หน่ ว ยงานภายนอก ที่ มี ห น่ ว ยงานภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน
ได้รับการยกย่องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
หน่วยงานภาคเอกชนที่ทาความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง
ปี 2562
1. ธนาคารออมสิน
2. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
2) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
3) TOPs ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปี 2563
1. ธนาคารออมสิน
2. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
3. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ปีการศึกษา 2564
1. ธนาคารออมสิน
2. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
3. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
4.บริษัท แฟลช คอร์ปอเรชั่น จากัด
5.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด
ความร่วมมือข้างต้น หน่วยงานและคณะวิทยาการจัดการได้มี
การดาเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในปี ก ารศึ ก ษา 2564 กิ จ กรรมออมสิ น
ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น ประจาปี พ.ศ. 2564 ในการเข้ า ไปพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีภาคีความร่วมมือจากธนาคารออมสิน

