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  ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ  
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

 

 

 
 

 

          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่ 
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื ่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้             
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้      
ในด้านต่าง ๆ เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี ่ยนทัศนคติของข้าราชการ        
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน”  

          ดังนั้น การจัดการความรู้ (KM) ตามแนวคิดของระบบบริหารความรู้

ในองค์กรจึงเป็นสิ ่งสำคัญและจำเป็น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง                      
ต ่อคณะเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม และจะสามารถพัฒนาไปสู ่การเป็น        
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป  
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 ผศ.ภควดี ศิริหล้า 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

 

 
 

 

          เป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM) 
ประจำปีการศ ึกษา 2562 และ ป ีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
ประกอบด้วย  2 ประเด็น คือ  (1) การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษ  และ       
(2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ที ่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ ่น  โดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายรายประเด็น ประกอบด้วย นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย และอาจารย์ประจำคณะ ตามลำดับ  

        “KM-TECHNOLOGY-LRU” ฉบ ับนี้                 

จ ึ งม ีจ ุดม ุ ่ งหมาย ในการแลกเปล ี ่ ยนข ้ อ มูล                    
กลย ุทธ ์ ว ิธ ีการ และกิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องของ                            
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั ้งเผยแพร่    
แก่ผู้สนใจทั้งรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพ ื ่อให้สามารถนำไปปฏิบ ัต ิได้ผลดีอย ่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการดำเนินการจัดการความรู้      

ให้ครบวงจรตามหลักการ PDCA 
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  เป้าหมายการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                              

  ประจำปีการศกึษา 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

ดา้นการผลติบณัฑติ 

ประเดน็ KM การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใชภ้าษาอังกฤษ  

เปา้หมาย บัณฑิตมทีักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในระดบัทำงานได้ หรือเทียบเท่า CEFR (B1) 

ตวัชีว้ดั  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 

ดา้นการวจิยั  

ประเดน็ KM การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถ่ิน 

เปา้หมาย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์              
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถ่ินตรงความต้องการใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวัชีว้ดั  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนา  

ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะทั้งหมด 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 

กับการพัฒนาท้องถ่ิน 
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  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ (KM) 
 

ประเด็น 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

นักศึกษา/บัณฑิต อาจารย์ คณะ/มหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิต
บัณฑิต 

 

นักศึกษา/บัณฑิต 

มีคุณภาพ 

ตรงตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บณัฑิต 

และสังคม 

ด้วยอัตลักษณ์  

ของคณะ  

อาจารย์มีเทคนิค              
การถ่ายทอดความรู้ 

และการบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอน 

กับศาสตร์และองค์ความรู ้

ที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

  

คณะมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาบัณฑิต
และเตรียมความพร้อม 

เพื่อการมีงานทำ
ตอบสนองนโยบาย 
มหาวิทยาลัย                  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

ตามคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์    

ด้านการวิจัย นักศึกษา/บัณฑิต 

มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ 

ตามปรัชญาการเรียนรู ้

แบบโครงงาน 
(Project Based 
Learning) 
 

อาจารย์มีศักยภาพ 

ทางการวิจัย 

และการบูรณาการ 

การบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

เป็นที่ยอมรับทั้ง 

ในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับสากล 

คณะมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาและ 

ต่อยอดผลงานวิจัย 

เพื่อใช้ประโยชน์ 

ที่เหมาะสมตอบสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัย 

ด้านการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน      
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แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต       
“การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” 
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สมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

พัฒนา
ระบบ  

และกลไก

พัฒนา
อาจารย์

พัฒนา             
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

พัฒนา       
หลักสูตร          

และการเรียน
การสอน
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  กลยุทธ์                                                                                    
  “การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” 

 

กลยทุธท์ี ่1  พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.1 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     

ของนักศึกษา 

1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ 

1.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในการส่ือสาร             

     การดำเนินชีวิต และการทำงาน 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา 

     ของนักศึกษา 

 

กลยทุธท์ี ่2  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

  2.1 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

  2.2 โครงการพัฒนารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

  2.3 โครงการสัมภาษณ์และสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ 

 

กลยทุธท์ี ่3  พัฒนาอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  

  3.1 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

  3.2 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 

กลยทุธท์ี ่4  พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

  4.1 โครงการเผยแพร่ส่ือการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

  4.2 โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา  

     TOEFL / IELTS / TOEIC / CEFR 
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เรื่องเล่าประสบการณ์ การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ : ด้านการผลติบัณฑิต 

ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ ์

ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา 
การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
เป็นภาษาอังกฤษ 

 การพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 ดำเนินการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 

ห้องเรียนปกติและห้องเรียนออนไลน์ 

 เตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษ 

Oxford English Testing นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

จำนวน 166 คน 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ                
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
เป็นภาษาอังกฤษ 

 การพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

รายวิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 

ระดับชัน้ปีที่ 2 ทุกหมู่เรียน 

 วิทยากรอบรมการเตรียมทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ                
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
เป็นภาษาอังกฤษ 

 การพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 ดำเนินการพัฒนาบทความนำเสนอ            
ระดับนานาชาติ อบรมเตรียมความพร้อม 

การนำเสนอปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ 

และตอบรับการเป็น Session Chair การประชุม 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ                
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
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เรื่องเล่าประสบการณ์ การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ : ด้านการผลติบัณฑิต 

นายกรกช นิธิปัญญาบด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสอน 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในการส่ือสาร  

การดำเนินชีวิต และการทำงาน 

 นางสาวอินทิรา แสนหาญ 
สาขาวิชาวิศวกรรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม 
การสมัครและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 

 นางสาวธัญญา พรมมาวัน 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการสอน 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในการส่ือสาร  

การดำเนินชีวิต และการทำงาน 

 การสมัครและสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

บริษัท CERIECO RUBBER THAILAND จำกัด 

ด้วยการส่ือสารและการทำงานร่วมกับ 

ผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน                        
ด้วยการส่ือสารและการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ                     
ในการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา                
ประจำปีการศึกษา 2562 

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการสอน 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในการส่ือสาร  

การดำเนินชีวิต และการทำงาน 

 การสมัครและสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 ดำเนินการจัดทำ RESUME  

ฉบับภาษาอังกฤษและเข้ารับการสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ  

บริษัท GENERAL MOTORS THAILAND จำกัด 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้การสมัคร                        
และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ                     
ในการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา                
ประจำปีการศึกษา 2562 

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการสอน 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในการส่ือสาร  

การดำเนินชีวิต และการทำงาน 

 การสมัครและสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

 การเตรียมความพร้อมทดสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี
 

 เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม           
การทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford English 
Testing จำนวน 12 ชั่วโมง  และเข้าร่วม                
การทดสอบภาษาอังกฤษ GPS TEST 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม     
การทดสอบภาษาอังกฤษ 
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แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย                                  

“การนำผลงานวจิัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น” 
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ผลงานวิจัย     
และนวัตกรรม          
ที่เหมาะสมกับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น

พัฒนาระบบ
และกลไก                         
การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

พัฒนา
นักวิจัย               

และนวัตกร

พัฒนา
หลักสูตร          

และการเรียน
การสอน
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  กลยุทธ์                                                                                     

  “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิน่” 
 

กลยทุธท์ี ่1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

สำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

1.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับ                 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

 

กลยทุธท์ี ่2  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

สำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

  2.1 โครงการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

     ในการจัดการเรียนการสอน 

2.2 โครงการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริการวิชาการ 

      สำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

กลยทุธท์ี ่3  พัฒนานักวิจัยและนวัตกรสำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนานักวิจัยและนวัตกรสำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 
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เรื่องเล่าประสบการณ์ การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ : ด้านการวิจัย 

อ.ณัชชา สมจันทร์ 

ฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

 ผศ.ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูม ิ

สาขาวชิาวิศวกรรรมการผลิต 
การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 อ.เปรมชัย มูลหล้า 
สาขาวิชาวิศวกรรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรม 
การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักวิจัยและนวัตกรเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี

 

 ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมมือ 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน  

จำนวน 8 เครือข่าย 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ที่แบบองคร์วม 

(HAB Social Lab) ร่วมกับ 

บริษัท เบทราโกร อโกร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

และเครือข่าย 13 หน่วยงาน  

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักวิจัยและนวัตกรเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี

 

 ดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอน 

รายวิชาโครงการพิเศษวิศวกรรมการผลิต 

รายวิชาโครงการพิเศษวิศวกรรมการจัดการ 

จำนวน 19 โครงงาน 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ร่วมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน 2 หลักสูตร 

  

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

กับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การพัฒนานักวิจัยและนวัตกรเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี

 

 ดำเนินการบูรณาการการบริการวิชาการ 

เครื่องสูบน้ำติดตั้งท้ายรถเกษตรและระบบน้ำหยด 

พลังงานแสงอาทิตย์ สู่การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย Pre-TM จำนวน 1 เรื่อง 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัย                

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ประมวลภาพกิจกรรม                                  

KM-TECHNOLOGY-LRU 
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   การพัฒนารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมทดสอบ CEFR 
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   การพัฒนาอาจารย์สู่สากล 

 
 

   การแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
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 การบูรณาการการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน  

 (Talent Mobility) 
 

  
 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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เอกสารเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ด้วย QR CODE และ เว็บไซต์ shorturl.at/aBHKY 
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แนวปฏิบัติที่ดี 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KM-TECHNOLOGY-LRU 

 ดา้นการผลติบณัฑติ 

 ดา้นการวจิยั 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจำปีการศึกษา 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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  สารบัญ  

 
 

สาส์นจากคณบดี ___________________________________________ 1 

เป้าหมายการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ________________ 3 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ (KM) ________________________ 4 

แนวปฏิบัติที่ดี กลยุทธ์ เรื่องเล่าประสบการณ์ ด้านการผลิตบัณฑิต _________ 5 

แนวปฏิบัติที่ดี กลยุทธ์ เรื่องเล่าประสบการณ์ ด้านการวิจัย _____________ 10 

ประมวลภาพกจิกรรม KM-TECHNOLOGY-LRU ______________________ 14 

เอกสารฉบับอเิลก็ทรอนิกส์ ____________________________________ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


