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RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ฉบับปรับปรุง : มิถุนายน 2562 

 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) Cop 1 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ....2565..... (1 กรกฎาคม พ.ศ. ....2565.... – 30 มิถุนายน พ.ศ. ...2566...) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .....2565..... 
เป้าหมาย :  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน       

ขอบเขต :   การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต      

ผู้น าการเสวนา :  อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์       

ผู้บันทึกการเสวนา :  นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง       

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ อาจารย์ 

2.    

3.    

 
ประเด็นปัญหา :  

1. บุคลากรสายวิชาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต     
             

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

1.ออกแบบกิจกรรมที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่างมีสติ                        
2.จัดการเรียนรู้ในแบบ CLIL โดยใช้กรอบแนวคิดหลัก 4 Cs ได้แก่ Content Communication Cognitionc
และ Culture            
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RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ฉบับปรับปรุง : มิถุนายน 2562 

 

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

1. เสริมสร้างให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การออกแบบหลักสูตร การสอน และการวัดผลที่ท าให้ผลการเรียน
สามารถสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้              
2. มีความพร้อมในการปฏิบัติ และเอาใจใสในงานที่ปฏิบัติในการใช้ระบบ Zoom meeting มากขึ้น 
             

แนวปฏิบัติที่ดี : 

 ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ขอผู้เรียนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม    

วิธีการสู่ความส าเร็จ : 

 1..ให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน                       
2.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานและจุดเริ่มต้นในการกระต้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

  
(......................................................................... ....) 

ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop 
………09…….. / …มกราคม.. / …2566….. 
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RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ฉบับปรับปรุง : มิถุนายน 2562 

 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) Cop 2 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา .2565... (1 กรกฎาคม พ.ศ. ....2565.. – 30 มิถุนายน พ.ศ...2566....) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .....2565.... 
เป้าหมาย :   อาจารย์และนักวิจัย         

ขอบเขต :  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์         

ผู้น าการเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ /อาจารย์นุชนาถ  ทับครุฑ    

ผู้บันทึกการเสวนา : นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง        

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ อาจารย์สาขาการบัญชี 

2.  อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์สาขานวัตกรรมทางธุรกิจทางการค้า 

3.    

 
ประเด็นปัญหา :  

     แนวทางการเขียนของานวิจัยงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก/การท างานวิจัยรวมกับศาสตร์อ่ืนๆ  

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

1. เข้าใจแนวทางการเขียนต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า           
2.การท างานวิจัยแบบกลุ่มสามารถมารวมท างานวิจัยกันได้  เช่น สายวิทย์รวมกับสายสังคมได้      
3.นักวิจัยต้องมีความเป็นกลางสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและท้องถิ่นและการน าเทคโนโลยีขอชุมชนมา
ปรับใช้             
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RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ฉบับปรับปรุง : มิถุนายน 2562 

 

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

1.นักวิจัยต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา/ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า จะสอดคล้องกับตัวชื่อเรื่อง       
2 ต้องมีความอดทนท าวิจัยอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จ./การท างานวิจัยเป็นทีม       
3.นักวิจัยมีความจริงจัง และจริงใจ         
             

แนวปฏิบัติที่ดี : 

  นักวิจัยจะต้องเข้าใจระบบและระเบียบ และหลักการเขียนหลักการและเหตุผลให้สอดคล้องกันตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวมถึงในด้านของการบริหารจัดการเวลา และการสร้างกรอบวิจัย และนักวิจัย     )
จะต้องเข้าถึงตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ที่เลือกเป็นตัวอย่างในการด าเนินการวิจัย       )
                                         ) 

วิธีการสู่ความส าเร็จ :                            

1. มีความคิดที่สร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง การรีวิว ความเหมาะสม การบูรณาการ และ ผลผลิตที่ตอบรับ     
2. การบริหารจัดการเวลา                      
3. เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและเวลา        

 

  

(.............................................................................) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop 

………9……. / …มกราคม…  / …2566………….. 
 

 



รูปภาพการด าเนินการการจัดกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 


