
สรุปการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

การยกระดับการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการ และการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและ
ประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

1. การเตรียมความพร้อม เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 

2. การหาแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

3. วิธีการด าเนินการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอเพ่ือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้มีการน าไป
พัฒนาการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ บทความวิชาที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2 (ในปี 2562) 
และบทความวิชาการท่ีได้รับการรับรอง กพอ. 
 ได้เกิดการเรียนรู้และน าไปวางแผนการเขียนบทความทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ด าเนินการตีพิมพ์บทความในปี 2563 จ านวนอาจารย์ที่มีการเผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ TCI จ านวน 8 ท่าน และ จ านวนอาจารย์ที่มีการเผยแพร่บทความวิชาการใน
ระดับ Scopus จ านวน 1 ท่าน 

   



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและ
การจัดการความรู้ในองค์กร 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานนั้น  ได้มีการ
พัฒนารูปแบบต่างๆและน าไปใช้ประยุกต์ในรายวิชาต่างๆของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน ดังนี้  
O รายวิชาสิ่งพิมพ์ 2 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ field work ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเนินศาลา รายวิชา การบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม และรายวิชาการควบคุมของเสีย
และมลพิษอุตสาหกรรม ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ field work ร่วมกับ บริษัท
น้ าปลาเจ้าพระยาอุตสาหกรรม  
O รายวิชาโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
field work ร่วมกับ วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปอ้อยบ้ายคลองห้วยหวาย  
O รายวิชา เตรียมประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ field work 
ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ 
O รายวิชา สหกิจศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดอุทัยธานี ,ศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า ปทุมธานี 
และสถานีประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการน าความรู้ไปใช้ 
1. ได้สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการต่างๆ 
2. ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ เป็นการฝึก multi skill เข้าใจระบบการท างานจริง ลงมือ
ปฏิบัติงานจริง ฝึกความรับผิดชอบ 
3. ประโยชน์ที่ทางคณาจารย์ได้รับ เกิดการพัฒนาโจทย์ต่างๆร่วมกับสถานประกอบการในการ
ท างานวิจัย การบริการวิชาการ การวางแผนงานร่วมกับสถานประกอบการ ได้เรียนรู้เทคนิคและ
เทเคโนโลยีต่างๆที่สถานประกอบการได้ใช้ 
4. ได้รับแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 



หน่วยงานระดับคณะ 
  

  

   

คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

น าเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานโปรแกรม Google Classroom 
เชื่อมโยงกับการออกข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย การใช้งานโปรแกรม Google Classroom
ร่วมกับ Google Sheet กับการเรียนการสอนที่ต้องมีการเขียนอธิบายเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ออนไลน์ เป็นต้น 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้าน
วิจัย และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ 
 
 

มีการน าความรู้ที่ได้รับการจากเข้าร่วมการจัดการความรู้ทางการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ในการเขียน
โครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือขอตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน Work-
Integrated Learning (WIL) 

1. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชา 4264715  การจัดการสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่
ต้นน้ าคือการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง การคัดแยกประเภทขยะ กลางน้ าคือจ านวนขยะที่จัดเก็บ
และขนย้ายมีจ านวนลดลง และปลายน้ าคือการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับประเภท 
2. โครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  นักศึกษายังได้ทักษะการแก้ปัญหาในเชิงสร้าง
ชิ้นงานโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนวัสดุจ าเพาะที่สามารถแสดงผลการศึกษาท่ีสามารถเทียบเคียงได้ 
3. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา 
4211514 กลศาสตร์  มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  นักศึกษาสามารถน าความรู้จากรายวิชา
กลศาสตร์ไปประยุกต์ท าสื่อการเรียนรู้ ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา รายวิชา 4313903 หัวข้อพิเศษ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Special Topics in Information Technology)  หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  การใช้เซนเซอร์ภายในโรงพยาบาลที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 
เมื่อผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวหรือผู้ป่วยล้ม จะส่งสัญญาณไปยังแพทย์หรือพยาบาลให้เข้ามา
ช่วยเหลือได้ เซนเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และการส่งสัญญาณเพ่ือ
สั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมิและไฟฟ้าดับ
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

 

 
 
 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานอธิการบดี การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานภายในของ
ส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของ
ส านักให้เป็นปัจจุบัน 

1. ล าดับ ขั้นตอน ของการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายใน
ของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ 
2. การปรับปรุงการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซด์ เว็บเพจ หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของ
หน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดีให้เป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ เว็บเพจ หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของหน่วยงานภายในของส านักงาน
อธิการบดีทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) และการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย (Proposal) 

1. บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองให้เกิดความความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) และการเขียนโครงร่างงานวิจัย ในรูปแบบเดียวกันไปจนถึงการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
2. บุคลากรทุกระดับได้มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก และมี
ทัศนคต ิวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 

ได้มีการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ไปใช้ในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้มีการจัดท าคู่มือการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับบุคลากรในส านักฯ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานอื่น ๆ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน กระบวนการ 
ผลการน าความรู้ไปใช้  บุคลากรของส านักฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เช่น สามารถลงรูปภาพโครงการ/กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ  สามารถประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของส านักฯ ได้ 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

การจัดระบบการให้บริการที่เป็น
เลิศ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ (การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่) 

องค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรม คือ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม
และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลหน้าเคาท์เตอร์ ของ
หน่วยงาน  ซึ่งผลจากการน าเทคนิค กระบวนการ และแนวทางต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการข้อมูล /ตอบข้อซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการ
แนะน าการสมัครเรียน ได้อย่างถูกต้อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธี
การส่งเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. มีการก าหนดรูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ : โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพ่ือหาแนวทางและ Model ต้นแบบในการช่วยเหลือ
และส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ 
นานาชาติ ผลการจากการประชุมมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ) แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธี

การส่งเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. องค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดโครงการ “การพัฒนาบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
มีดังนี้ 
     2.1 เทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
     2.2 เทคนิคในการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เผยแพร่ในระดับนาชาติ 
     2.3 เทคนิคการใช้บทความที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 


