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ประจําปงบประมาณ 2559 
 

คํานํา 

 วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  ไดดําเนินการจัดการความรูเปนประจําทุกป  
เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีใหทุกหนวยงานตองดําเนินการจัดการความรูใหสามารถสรางองค
ความรูและนวัตกรรมท่ีสามารถทําใหเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสําเร็จ    วิ ท ย า ลั ย ก า รภ าพ ยนต ร 
ศิลปะการแสดงและสื่อใหมไดจัดทําแผนการจัดการความรูประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนท่ี 2 เทคนิค 
วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ  
 วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหมหวังวาแผนการจัดการความรู  ประจําป  พ.ศ. 
2559  แผนท่ี 2 เทคนิค วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ  จะเปน
แนวทางใหบุคลากรไดใชกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  และดําเนินการไดบรรลุ
เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตามท่ีวางเอาไว 
 

      วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
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สวนท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐานของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
 

1.  ความเปนมาของชุมชนนักปฏิบัติ  กลุมความรู แผนท่ี 2 เทคนิค วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน หรือการบรกิารวิชาการ  
     ระบุขอมูล ดังนี้ 

- ความเปนมาของกลุม   

กลุมความรู “วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบรกิารวิชาการ” 

เกิดข้ึนจากคณะกรรมการ  วิธีการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ดําเนินงาน

การจัดการความรูวิทยาลัยการภาพยนตรฯ เห็นชอบในการเลือกองคความรูตอยอดเพ่ิมองคความรูจาก 

แผนการจัดการความรูปงบประมาณ  2559  องคความรู 2 เทคนิค วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ

สอน หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับอาจารย  สามารถวางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับการบริการวิชาการ  ทําใหมีการนํามาพัฒนาการเรียนการสอน  โดยนักศึกษามีสวนรวม  และสามารถนํามา

บูรณาการงานวิจัยสําหรับการเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ  ทําใหอาจารยมีผลงานทางดานวิจัย  โดยท่ีไม

ตองเสียเวลาในการไปจัดเก็บขอมูลใหมท้ังหมด  ทําใหวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ

วิชาการของสังคม  ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองค ความรูสูทองถ่ิน  ฝกหัดครู  วิจัยและบริการวิชาการ  และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม   

 
เปนความรูท่ีตองการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

จากเหตุผลดังกลาว  กลุมความรู “วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการ 

บริการวิชาการ” จัดข้ึนมีวัตถุประสงคในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาอาจารยและพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง

แหงการเรียนรูและบริการวิชาการของสังคม  ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองค ความรูสูทองถ่ิน  ฝกหัดครู  วิจัยและ

บริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
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2.  สมาชิกวิทยาลัยการภาพยนตรฯ  และบทบาทหนาท่ีของสมาชิก 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหนาท่ี หนวยงานท่ีสังกัด 

1. นายตนฝน  ทรัพยนิรันดร คุณเอ้ือ วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

2. นางสาวอารีรัตน  ใจประดับ คุณเอ้ือ วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

3. Mr. Samuel  R.Forkner คุณอํานวย วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

4. นางสาวกัลยากร  ทองมาก คุณอํานวย วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

5. นายธีรเทพ  ชนไมตรี คุณกิจ วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

6. นายลักษมณ  เตชะวันชัย คุณกิจ วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

7. นายเอกพจน  ธนะสิริ คุณลิขิต วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

8. วาท่ี ร.ต. หญิงฉันฐรัฐ  สมแกว คุณลิขิต วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 

9. นายธนินทรัฐ  เศรษฐานุพงษ คุณวิศาสตร วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 
 

หมายเหตุ  ระบุบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน (คุณอํานวย, คุณกิจ, คุณลิขิต, คุณประสาน และคุณวิศาสตร) 
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สวนท่ี 2 การดําเนินงานจัดการความรู  
 

1.  การบงช้ีความรู  
1.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน   

คณะกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัยการภาพยนตรฯ ประชุมบุคลากรประจํา 

วิทยาลัยการภาพยนตร  คัดเลือกองคความรูท่ีจําเปนในการทํา  องคความรู วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ   เหตุผลท่ีเลือกองคความรู คือ การวางแผนการเรียนการสอนสามารถ

นํามาบูรณาการงานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ 

 

 1.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
ภาพประกอบการประชุม  การคัดเลือกองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ  วิธีการบูรณาการ 

งานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ  โดยจัดทําเปนคูมือ  วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน หรอืการบริการวิชาการ  และภาพการประชุม 

 
 
 

2.  การสรางและแสวงหาความรู 
2.1  รายละเอียดการดําเนินงาน 

  2.1 ประสบการณโดยตรงในการวางแผนการเรียนการสอน  งานวิจัย และบริการวิชาการ 
2.2 ศึกษาจาก Internet 
2.3 ปรึกษา  และผูมีประสบการณ  

 2.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
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3.  การจัดความรูใหเปนระบบ 

3.1 รายละเอียดการดําเนินงาน  
     1.  รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลใน

การดําเนินงานตอไป 
     2.  จัดเก็บความรูไวในคูมือและ  Website  ของวิทยาลัยการภาพยนตร 

3.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
  3.2.1  องคความรูท่ีได 1  เรื่อง วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการ
บริการวิชาการ  จากประสบการณการจัดโครงการบริการวิชาการ  ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
  3.2.2  จัดทําเปนคูมือ  วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการ
วิชาการ  และคนหาไดท่ี Website  ของมหาวิทยาลัย 
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4.  การประมวลและกล่ันกรองความรู 

4.1 รายละเอียดการดําเนินงาน  
     ประมวลผลความรูเก่ียวกับ วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการ

วิชาการ  อาจารยไกมล  ทรัพยไพศาล  ผูเชี่ยวชาญทางดานวิจัย 
4.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
       ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
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5.  การเขาถึงความรู 

5.1 รายละเอียดการดําเนินงาน  
     จัดทําคูมือ  วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 
5.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
     คูมือ    วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ Website  

วิทยาลัยการภาพยนตร 
 

      
 

 
 
6.  การแบงปนและแลกเปล่ียนความรู 

6.1 รายละเอียดการดําเนินงาน  
      6.1.1  ประชุมกลุมยอยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

หรือการบริการวิชาการ 
      6.1.2  แบงปนความรูและเผยแพรองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทางตางๆ 
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6.2  เอกสารหลักฐานอางอิง 
      6.2.1  ภาพประกอบการแลกเปลีย่นเรียนรู 
      6.2.2  คูมือ  วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ Website  

ของมหาวิทยาลัย 

       
 

 
 

7.  การเรียนรู 
 7.1 รายละเอียดการดําเนินงาน  

     ประเมินการนําคูมือ  วิธีการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ไป
ใชประโยชน 

7.2 เอกสารหลักฐานอางอิง 
     7.2.1  คูมือการทํา  วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 

จํานวน  1  เรื่อง 
     7.2.2  จํานวนโครงการบริการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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จํานวนโครงการบริการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 
 

ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

โครงการ ผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน 

1.  จํานวนฐานความรูท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
(จํานวนฐานความรู) 
 

1 ภาพยนตรสารคดีสถาปตยกรรมของไทดํา
เผยแพรผานสื่อใหม 

3 - ฐานความรูท่ี 1  เรื่อง กระบวนการผลิตภาพยนตร 
-  ฐานความรูท่ี 2 เรื่อง การเลาเรื่องอยางทรงพลังในบท
ภาพยนตร 
-  ฐานความรูท่ี  3  เรื่อง  การเคลื่อนไหวของกลอง 

2.  รอยละของผูรับบริการท่ีนํา
ความรูจากการบริการวิชาการ
ไปใชประโยชนไดจริง 

94 1. การผลิตภาสพยนตรสารคดีใน
โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

100 หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน 
1. โรงเรียนประชามงคล  จังหวัดกาญจนบุรี 

  2.  โครงการ สัญลักษณเพ่ือสราง
เอกลักษณผลิตภัณฑ OTOP (จังหวัด
ระนอง) 

 2.  องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จังหวัดระนอง 

  3.  หลักการแสดงในภาพยนตรเพ่ือสราง
ความเขาใจภายในชุมชน (จังหวัดระนอง) 

 3. โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวดัระนอง 

  4.  ภาพยนตรสั้นเพ่ือประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว (จังหวัดระนอง) 

 4.  โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง 

  4.  ภาพยนตรสั้นเพ่ือประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว (จังหวัดระนอง) 

 4.  โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง 

  5.  หลักจิตวิทยาในการถายภาพเพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว (จังหวัด
ระนอง) 

 5.  โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง 
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  6.  วาดรูปดวยสีโปรสเตอรเบื้องตน  6. โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง  จังหวัดนครปฐม 
  7.  โครงการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือการ

สรางสื่อ 
 7.  โรงเรียนชองพรานวิทยา  จังหวัดราชบุรี 

  8.  โครงการคลังภาพออนไลน (photo 
bank) เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวแมยาว 
จังหวัดเชียงราย 

 8.  โรงเรียนบานทุงหลวงจังหวัดเชียงราย 

  9.  Outdoor  Techniques in  Film 
Theory, English Version (จังหวัด
ระนอง) 

 9.  โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง 

  10.  ความรูเบื้องตนในเรื่องสื่อใหม  องคการบรหิารสวนตําบลสนามจันทร 
  11.  ภาพยนตรสารคดีสถาปตยกรรมของ

ไทดําเผยแพรผานสื่อใหม 
 ศูนยวัฒนธรรมไตดําโบราณ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.  รอยละของโครงการบริการ
วิชาการท่ีนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  และหรือง
งานวิจัย 

91 1. การผลิตภาสพยนตรสารคดีใน
โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 

 โครงการท่ีสามารถนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 
-  รายวิชา   FPR3308 Film Director 
 

  2.  โครงการ สัญลักษณเพ่ือสราง
เอกลักษณผลิตภัณฑ OTOP (จังหวัด
ระนอง) 
 

 - รายวิชา  IGS1102 Man and Global Society   
-  งานวิจัย  การศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
เซรามิค  
 

  3.  หลักการแสดงในภาพยนตรเพ่ือสราง
ความเขาใจภายในชุมชน (จังหวัดระนอง) 

 - รายวิชา  FPR1202 FILM PRODUCTION   

-  งานวิจัยเรื่อง  ศึกษาการออกแบบงานสรางในภาพยนตรของ 
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เวส แอนเดอรสัน   

 

  4.  ภาพยนตรสั้นเพ่ือประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว (จังหวัดระนอง) 

 - รายวิชา  FPR3308 Film Director 

-  งานวิจัยการวิเคราะหรูปแบบภาพยนตรสารคดีเพ่ือสงเสริม

การ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวโดยชุมชน 

 

  5.  หลักจิตวิทยาในการถายภาพเพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว (จังหวัด
ระนอง) 

 - รายวิชา  FPR1106 Introduction to  

-  งานวิจัยเรื่อง  หลักจิตวิทยาในการสื่อสาร เพ่ือการ

ประชาสัมพันธแหลง ทองเท่ียวผานสื่อภาพถาย  

 

  6.  วาดรูปดวยสีโปรสเตอรเบื้องตน  - รายวิชา DEC1101 องคประกอบศิลปและการออกแบบ

เบื้องตน   

-  งานวิจัยเรื่อง  อัตลักษณสถานศึกษากับการประยุกตใชเพ่ือ

สรางสื่อประชาสัมพันธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานหนองขาหยั่ง 

 

  7.  โครงการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือการ
สรางสื่อ 

 - รายวิชา  IGM1102 Introduction to Information  

-  งานวิจัย เรื่อง  สื่อผสมผสานวิทยาศาสตร ในชีวิตเชิ ง

สรางสรรค 

 
  8.  โครงการคลังภาพออนไลน (photo 

bank) เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวแมยาว 
จังหวัดเชียงราย 

 - รายวิชา  IGS 1106 Southeast Asian Studies 

Technology   
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-  งานวิจัยเรื่อง  โครงการผลิตสงเสริมแหลงทองเท่ียว ตําบลแม

ยาว จังหวัดเชียงราย 

  9.  Outdoor  Techniques in  Film 
Theory, English Version (จังหวัด
ระนอง) 

 - รายวิชา  FPR1103 Film Theory 2 and IGL1101 English 

for Communication and Study Skills   

 
  10.  ความรูเบื้องตนในเรื่องสื่อใหม  - รายวิชา  DEC3305  การออกแบบดิจิทัลอารตและสื่อ

ปฏิสัมพันธ     
  11.  ภาพยนตรสารคดีสถาปตยกรรมของ

ไทดําเผยแพรผานสื่อใหม 
 - รายวิชา  IGS1101 Introduction to Psychology  
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สวนท่ี 3 ผลผลิตและผลลัพธ 
 
1.  ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู 

ความรูท่ีได จัดทําเปนคูมือ วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน หรือการบริการวิชาการ 
จํานวน  1  เรื่อง 
          1.1  คูมือการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ  คนควาจาก  Internet  ศึกษาจากผูท่ีมีความรู  และ
ทํางานดานนี้โดยตรง 

1.2  รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลในการ
ดําเนินการจัดเก็บความรูไวในคูมือและ  Website  ของมหาวิทยาลัย 

1.3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในวิทยาลัยการภาพยนตร 
 
ผานการกลั่นกรองจากใคร และมีวิธีการอยางไร  

อาจารยไกมล  ทรัพยไพศาล  ผูเชี่ยวชาญทางดานวิจัยวิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน หรือการบริการวิชาการ 

  
 2.  การนําความรูไปใชประโยชน 
คูมือ  วิธีการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับอาจารย  

สามารถวางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการบริการวิชาการ  ทําใหมีการนํามาพัฒนาการเรียนการ

สอน  โดยนักศึกษามีสวนรวม  และสามารถนํามาบูรณาการงานวิจัยสําหรับการเก็บขอมูลโครงการบริการ

วิชาการ  ทําใหอาจารยมีผลงานทางดานวิจัย  โดยท่ีไมตองเสียเวลาในการไปจัดเก็บขอมูลใหมท้ังหมด  ทําให

วิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการของสังคม  ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองค ความรูสูทองถ่ิน  

ฝกหัดครู  วิจัยและบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 

1. ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
 
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู คาเปาหมาย ผล 

รอยละของงานวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือบริการวิชาการ 

รอยละ 60 100 

  
เอกสารหลักฐานอางอิง 
คูมือ วิธีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ  1  เลม 
 

2. สรุปการดําเนินการจัดการความรูของกลุมความรู 
2.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

3.1.1  ความรวมมือจากอาจารยวิทยาลัยการภาพยนตร  ในการวางแผนการบูรณาการการเรียน
การสอน     
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      3.1.2  ความรวมมือผูบริหาร  อาจารย  และเจาหนาท่ีวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม 
      3.1.3  คณะทํางานการบริหารจัดการความรู 
 

2.2 ปญหาและอุปสรรค 
2.2.1  วิทยาลัยการภาพยนตรฯ  อาจารยวิทยาลัยการภาพยนตรฯ มีนอย  ภาระงานสอนเยอะ 

งานเอกสารและตําแหนงหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติทําใหการเรียนการสอนเกิดความลําบากในการวางแผน 
วิธีการแกปญหา  นําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  เพ่ือ

ลดระยะเวลา  และสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนได 
2.2.2  เรื่องงบประมาณท่ีเด็กตองใช  มีจํานวนจํากัดและในทางระเบียบไมสามารถเบิกได  และ

บางครั้งใชงบประมาณท่ีสูงในการจัดโครงการ 
วิธีการแกปญหา  ใชวิธีการขอความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีมีความรวมมือ 

 
3. การตอยอดองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  

3.1  งานวิจัย  
    ศึกษาวิธีการวางแผนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 

  
          3.2 สิ่งท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
  รอยละของงานวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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