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การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสราง
เครือขายเพื่อทองถิ่นเขมแข็ง 

 
วันที่ 2 ธันวาคม 2549  เวลา 09.15 – 14.30 น.   

ณ หอง MR 213 
 

ดําเนินการโดย:  เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือ  มรภ.  มีการรวมกลุมรวมตัวกัน
อยางเหนียวแนนเปนทุนเดิมอยูแลว  โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยและ
พัฒนาที่มีการประสานความรวมมือทํางานรวมกันแบบเครือขายเปนอยางดี  
และเมื่อมีเครื่องมือการจัดการความรูเกิดขึ้นในสังคมไทย    เครือขาย มรภ.  
เล็งเห็นถึงคุณคาและคุณประโยชนตอการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใช
ในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  พรอมทั้งการพัฒนาองคกร เพื่อปรับเปลี่ยน
ตนเองสูการเปนมหาวิทยาลัยโดยชุมชน  เพื่อชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู  ดังนั้น  เครือขายการจัดการความรู  มรภ.  จึงกอกําเนิด
เกิดขึ้นเปนรูปเปนราง จากเดิมมีสมาชิกเพียง  13  แหง  แตปจจุบันไดขยับ
ขยายกระจายครบทั้ง  40  แหง  แตละแหงไดมีการนําเครื่องมือการจัดการ
ความรูไปปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง  และเกิดมี  Best  
Practice  มากมายหลากหลายรูปแบบ วิธีการ ที่ควรไดศึกษาเรียนรูรวมกัน  
เพื่อเกิดการเติมเต็ม ตอยอด  และนําไปสูวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศมากยิ่งขึ้น 
 งานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ  ครั้งที่  3  จึงเปนเสมือนเวทีกลางที่
ทําให  Best  Practice  ในแตละเรื่อง  แตละรูปแบบ  แตละระดับผลสัมฤทธิ์
ของ มรภ.   ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความสําเร็จ  การเชื่อมโยงเปน
เครือขายที่เกาะเกี่ยวชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางเขมแข็งตอไป   

โดยรปูแบบกิจกรรมหองยอย การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับการสรางเครือขายเพื่อทองถ่ินเขมแข็ง    มี  3  ชวง  คือ 

ชวงที่  1  เวลา  09.15 – 10.15  น.  “ประสบการณ การ
ประยุกตใช KM ในองคกร เพื่อยกระดับไปสูองคกรแหงการเรียนรู”  
ดําเนินการโดย ผศ. ชัชจริยา ใบลี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1. สรุปความเปนมาของการใช KM ในเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดย ผศ.ดร.ประโยชน คุปกาญจนกุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สุราษฎรธานี 

2. ภาพรวมการขับเคลื่อน KM และตัวอยางความสําเร็จการใช KM ใน
การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   - มรภ. อุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.อารี หลวงนา  



   - มรภ. สุราษฎรธานี โดย ผศ.ดร.ประโยชน คุปกาญจนกุล และ อาจารย
โสภา ปุนสวุรรณ  
  - มรภ.เลย โดย ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ  และ ดร. ประกอบ ผลงาม 
   - มรภ. อุตรดิตถ  โดย ผศ.ดร. จรีรัตน สุวรรณ 

3. ตัวอยางความสําเร็จจากผูรวมเวที 
4. สรุปประเด็นความรูที่ไดจากการเสวนา 
 
ชวงที่ 2  เวลา  11.00 – 12.00  น.  “ประสบการณ การจัดการ

ความรูของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการขับเคลื่อนองคกร
ทองถ่ินสูชุมชนแหงการเรียนรู”  ดําเนินการโดย   ผศ.ดร. ประโยชน      
คุปกาญจนกุล 

1. ตัวอยางการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรทองถิ่นสูชุมชนแหง
การเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  4  แหง 
  - มรภ. สุราษฎรธานี  โดย  อาจารยสมชาย  สหนิบุตร 
   - มรภ. นครราชสีมา  โดย คุณนลินี กังสิริกลุ 
   - มรภ. อุตรดิตถ  โดย ผศ. ดร. ฉัตรนภา พรหมมา 
   - มรภ. บุรรีัมย  โดย ดร. จรัส  สวางทัพ 

2. การจัดการความรูของเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย อาจารยเต็มดวง ตรีธัญญพงศ 

3. ตัวอยางความสําเร็จจากผูรวมเวที 
4. สรุปประเด็นความรูที่ไดจากการเสวนา 
 
ชวงที่ 3  เวลา  13.00 – 14.30 น.   “ประสบการณ ทิศทางในการ

ขับเคลื่อนเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ดําเนินการ
โดย ดร. ปรีชา อุยตระกูล  

1. AAR กระบวนการขับเคลื่อน KM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง มรภ. อุบลราชธานี 
-  ผศ. ดร.ฉัตรนภา พรหมมา   มรภ อุตรดิตถ 
-  ผศ.ดร. ประโยชน คุปกาญจนกุล  มรภ. สุราษฎรธานี 
-  ผศ. ชัชจริยา  ใบลี  มรภ. เลย 
-  ดร. จรัส สวางทัพ  มรภ. บุรีรัมย 
-  ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร  มรภ. พระนคร. 
- และผูรวมเวที 
2. ทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในระยะตอไป 
-  ทิศทาง/แผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย 

    มรภ. พระนคร.โดย  ดร. จิตราภา กุณฑลบตุร   
    มรภ. นครราชสีมา  โดย ดร. ปรีชา อุยตระกูล   
     มรภ. สุราษฎรธานี โดย ผศ.ดร. ประโยชน คุปกาญจนกุล  
     มรภ. เลย โดย ผศ. ชัชจริยา  ใบลี   
     มรภ อุตรดิตถ โดย ผศ. ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    



-  ผูทรงคุณวุฒิ และผูรวมเวทีรวมเสนอความเห็น  
-  สรุปภาพรวมทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

หองยอย  การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสราง
เครือขายเพื่อทองถ่ินเขมแข็ง  ไมไดเปดรับเฉพาะสมาชิก มรภ.  เทานั้น  แตยัง
เปดกวางสําหรับทุกๆ  ทานที่สนใจ  แลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณการ
จัดการความรูของ  มรภ.   รวมทัง้ตองการรวมแรงรวมใจในการพัฒนาให มรภ.  
เปนฐานในการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดเครือขายและชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อ
ทองถิ่นเขมแข็งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
 


