
 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปงบประมาณ 2563 

สืบสานวันวานกับการอนุรักษยุงขาวโบราณ :  
วิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช 

 
 
1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจในการพัฒนาแหลงเรียนรู
และระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมโดยมุงเปาใหเปนอุทยานการเรียนรูท่ีมีศักยภาพตอการเรียนรูของ
ชุมชน และการพัฒนาประสิทธิภาพจากทรัพยากรตอการเพ่ิมความสามารถในการจัดหารายไดในมิติศิลปะ
และวัฒนธรรม จึงไดดําเนินงานพัฒนาและอนุรักษแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่อง ควบคู
ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหบริการผูมา
เยี่ยมชมหรือนักทองเท่ียวใหไดรับความรูความเขาใจในการเขาชมแหลงเรียนรูไดอยางถูกตอง ผลสืบ
เนื่องมาจากปพุทธศักราช 2559 คณะศิษยเกา โรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปจจุบัน ไดจัดสราง “เรือนพอคง เรือนโคราช” มอบใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาดานงานชางทองถ่ิน และรวมกันแสดงออกถึงสถาบันการศึกษา
ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาจนมีหนาท่ีการงานม่ันคงสรางเนื้อสรางตัวไดอยางในปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินงาน
หลักวิชาการในการอนุรักษอาคารเกาและมีการจดบันทึกโดยละเอียดทุกข้ันตอน จนไดรับการพิจารณา
คัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมปใหไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน” ประจําป 
2561 และไดรับรางวัล “โครงการดีเดนในการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” จากกรม
สงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2562 เพ่ืออนุรักษมรดกภูมิปญญาทองถ่ินดานงาน
ชางฝมือของชาติไมใหสูญหายอีกดวย 

จากความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมรวมถึงการไดรับรางวัลซ่ึงเปนกําลังใจใหกับคณะศิษยเกาฯ 
และคณะทํางาน ในการพัฒนาตอยอดใหเรือนพอคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปน
แหลงเรียนรูครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยเฉพาะ “วิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช” ทางคณะศิษยเกา
ศิษยเกา ป.กศ. รุน 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงรวมกันไดบริจาค “ยุงขาวโบราณ” พรอมคาใชจายใน
การรื้อถอน ขนยาย และการปรุงข้ึนใหม ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีจะเปนหนวยงานสนับสนุนและพัฒนาใหยุงขาวโบราณหลังนี้สามารถใชบูรณาการสูการเรียน
การสอนของนักศึกษา เชื่อมโยงความรูในฐานะแหลงเรียนรูอัตลักษณทองถ่ินของโคราชสูสาธารณชน 
นับเปนการนอมนําแนวพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปฏิบัติในการพัฒนา
ทองถ่ิน ท้ังในดาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

 



 

 
 
การดําเนินงานกอสรางยุงขาวโบราณไดเสร็จสิ้นแลว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงเปนหนวยงานหลักและมีภารกิจในการสงเสริม ทํานุบํารุง และสรางมูลคาเพ่ิมทาง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน จึงไดนําวิธีการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การรวบรวมความรูท้ังภายในตัวบุคคลและภายนอกจากผูเชี่ยวชาญ มาพัฒนาใหเดนชัดเปนระบบเพ่ือให
บุคลากรสามารถเขาถึงความรูและแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดอยางราบรื่นโดยไมสะดุด นําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และสามารถกาวไปสูการ
แขงขันในระดับสูงตอไป จึงไดลงความเห็นรวมกันในปงบประมาณ 2563 วาจะจัดการองคความรูในเรื่อง 
“สืบสานวันวานกับการอนุรักษยุงขาวโบราณ: วิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช” โดยการดําเนินงาน
ไดปรับเปลี่ยนวิธีการอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดมีคําสั่งใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได (Work from 
home) จึงปรับเปลี่ยนแนวทางและเทคนิคในการทํางานท่ีเนนผานทางระบบออนไลนมากข้ึนดวย 
 
 
2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในการใหบริการแกผูเยี่ยมชม
แหลงเรียนรูยุงขาวโบราณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.2 เพ่ือสรางและถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางบุคลากรในการใหบริการแกผูเยี่ยมชมแหลง
เรียนรูยุงขาวโบราณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 
 



 

 
3. ผูใชความรู 
 
 บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางใหบริการแกผู
เยี่ยมชมแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในเบื้องตนได 
 
 
4. กระบวนการหรือข้ันตอนการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ข้ันท่ี 1 บงช้ีความรู  
เริ่มตนการดําเนินการจัดการความรูในรูปของคณะกรรมการ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรูเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
บุคลากรทุกคนเปนคณะทํางานและรวมกันพิจารณาเปาหมาย และมีผูบริหารของสํานักเปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) และคอยใหขอเสนอแนะในการจัดการความรู  

บุคลากรทุกคนรวมกันประชุมเพ่ือคนหาประเด็นท่ีเหมาะสมในการจัดการความรูตามสถานการณ
ในปจจุบัน ซ่ึงไดมีความเห็นรวมกันวาจะไดดําเนินการจัดการความรูในเรื่อง “สืบสานวันวานกับการ
อนุรักษยุงขาวโบราณ: วิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช” จากนั้นจึงไดมอบหมายหนาท่ีเพ่ือใหบุคลากร
เกิดการเรียนรูตามความสนใจของแตละบุคคล โดยความรูนั้นเกิดข้ึนไดอยางอิสระ หลากหลาย และใน
บรรยากาศท่ีไมเครงเครียด  

1. บงช้ีความรู
2. สรางและ

แสวงหา
ความรู

3. จัดความรู
ใหเปนระบบ

4. ประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู

5. เขาถึง
ความรู

6. แบงปน
แลกเปลี่ยน

ความรู
7. เรียนรู

• ตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู 

• ประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือคนหาองคความรูที่
จําเปน 

• คัดเลือกองคความรูมาจัดทํา
แผนการจดัการความรู 

• ความรูจากการคนควา 
ทบทวนเอกสารตางๆ 
(Explicit knowledge)  

• ความรูจากตวับุคคลที่เปน
ผูปฏิบัติงานหลักและ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
(Tacit knowledge) 

• รวบรวมความรูที่ไดมาเปน
คูมือเอกสาร 

• เตรียมขอมูลความรูที่ไดเพ่ือ
เผยแพรบนเว็บไซต 

• พิจารณากล่ันกรอง
ความรูที่ไดโดยตรวจสอบ
เนื้อหาและรายละเอียด
ใหครบถวนสมบูรณ 

• จัดใหมีชองทางการเขาถึง
ขอมูลความรูที่ได 

• ประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบชอง
ทางการเขาถึงขอมูลที่ได 

• จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพ่ือแบงปน
ความรูที่ไดถายทอด
ไปยังผูปฏิบัติหรือ
บุคลากรของสํานกั
ศิลปะและวัฒนธรรม 

• สรุปบทเรียนการ
จัดการความรูโดย
ระบุความสําเร็จ 
ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 



 

ข้ันท่ี 2 สรางและแสวงหาความรู  
คณะกรรมการจัดการความรูไดสรางกระบวนการแสวงหาองคความรู จึงไดออกแบบกิจกรรมท่ี

ดําเนินการพรอมกับการปฏิบัติงานเนนกระบวนการมีสวนรวม รวมคิด รวมพัฒนา ท้ังผูบริหาร บุคลากร 
หนวยงานมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ และคณะศิษยเกา โดยใชกลวิธีแสวงหาความรูเพ่ิมเติมท้ังแบบท่ีเปน
ทางการ (Formal investigation) และแบบไมเปนทางการ (Informal investigation)  แบงการดําเนินงาน
เปนดังตอไปนี้ 

 
1) ความรูเฉพาะตัว หรือความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) 

1.1 การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับอาจารยสุชาติ พิมพพันธ รองผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวกับแนวคิดของตัวยุงขาวโบราณ ทานเปนผูจัดทําโมเดลตนแบบตามจินตนาการ
และประสบการณของตนเองไวตั้งแตเดือนเมษายน ป 2561 กอนท่ีจะสรางพิมพเขียวฉบับท่ีนํามาใช
กอสรางจริง ซ่ึงยุงขาวโบราณท่ีกอสรางสําเร็จแลวกลายเปนผลผลิตท่ีใกลเคียงและตอบโจทยความคิดจาก
โมเดลตนแบบมากท่ีสุด และทานก็ไดทําหนาท่ีหลักในการเปนผูควบคุมการกอสรางยุงขาวหลังนี้อีกดวย 

 
 

 
1.2 การประชุมระดมสมองเพ่ือหารือแนวทางการจัดสรางยุงขาวโบราณ ไดมี ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เขารวมใหเสวนา
เรื่องยุงขาวโบราณและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาพรอมกับคณะผูบริจาคยุงขาวโบราณดวย 

 

 



 

1.3 การรวมบันทึกขอมูลการดําเนินงานกอสรางยุงขาวโบราณท้ังหมด เริ่มตนตั้งแตการ
คนหา สํารวจ รื้อถอน ขนยาย และปรุงข้ึนมาใหม ตลอดจนพิธีกรรมท่ีเก่ียวของสําคัญในทุกข้ันตอนพบวา
ความรูไดเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน อาทิ จากการถายภาพ การจดบันทึก และการพูดคุยกับทีมชางผู
ชํานาญงาน เพ่ือเรียนรูกระบวนการกอสรางและเทคนิคทางดานงานชางทองถ่ิน  

 
 

  
 

1.4 ในระหวางข้ันตอนของการกอสราง ไดมีการสัมภาษณคณะศิษยเกา ป.กศ. รุน 5 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา คณะผูบริจาคยุงขาวโบราณในเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยุงขาวโบราณหลังนี้ 
พรอมกับขอมูลเก่ียวกับทุนทรัพยในการกอสราง ซ่ึงศิษยเกาแตละทานลวนมีประสบการณในการใชงานยุง
ขาวโบราณมาแลวในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
1.5 การสัมภาษณบุคคลสําคัญซ่ึงก็คือ อาจารยวุฒิเดช ครจํานงค ศิษยเกา ป.กศ. รุน 5 วิทยาลัย

ครูนครราชสีมา อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และผูบริจาคยุงขาวโบราณ ในสวนของขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของยุงขาวโบราณหลังนี ้ 
 



 

 
  
 2) ความรูท่ัวไป หรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 

การเขารวมรับฟงการนําเสนอแบบกอสรางยุงขาวโบราณ นําเสนอโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.กา
รุณ ศุภมิตรโยธิน อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินโคราช และเปน
ผูออกแบบพิมพเขียวรวมกับฝายงานโยธาและสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สําหรับแบบแปลนการกอสรางนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ศุภมิตรโยธิน เปนผูทรงคุณวุฒิ
และผูใหขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับลักษณะท่ีสําคัญยุงขาวโบราณพ้ืนถ่ินโคราช ทําใหการกอสรางยุง
โบราณมีความละเอียดและสอดคลองกับหลักศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินโคราชมากยิ่งข้ึน 

 
 

 
 

ข้ันท่ี 3 จัดความรูใหเปนระบบ  
บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวมกันการวางแผนการดําเนินงานทุกข้ันตอน โดยเฉพาะ

การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล มีการแบงภาระหนาท่ีตามความสนใจของแตละบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การถายภาพข้ันตอนการกอสรางท้ังหมด โดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ นายอัครพล 

อินทกูล และ นายพรมงคล นาคดี 
3.2 การจัดเก็บขอมูลประวัติการใชงานยุงแมหม่ัน ของครอบครัวครจํานงค ผูบริจาคตัว

อาคารยุง โดยนายชุตินันท ทองคํา และนางขวัญเรือน ทองตาม 
3.4 การบันทึกวีดีทัศนสัมภาษณองคความรูในมิติตางๆ โดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ 
3.5 การประชุมระดมสมองผานระบบ Zoom โดย นายธนัช แววฉิมพลีสกุล และนายพร

มงคล นาคดี  
3.6 การจัดทําเอกสาร บักทึกภาพและข้ันตอนการกอสราง ยุงแมหม่ัน ยุงขาวโบราณ

ของชาติพันธุไทโคราช โดย บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคน 
 
ข้ันท่ี 4 ประมวลและกล่ันกรองความรู  
ไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือทบทวนการทํางานเปนระยะ และสรุปองคความรูท่ีไดท้ังในรูปแบบ

ทางการและไมเปนทางการ ท้ังนี้ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) จึงปรับวิธีการในการประชุมมาเปนแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

 
 



 

 
 
 
ข้ันท่ี 5 เขาถึงความรู  
จากเปาหมายเพ่ือใหบริการผูมาเยี่ยมชมหรือนักทองเท่ียวใหไดรับความรูความเขาใจในการเขา

ชมแหลงเรียนรู “ยุงขาวโบราณ” ไดอยางสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด คณะทํางานจัดการความรูจึงได
สราง Webpage เพ่ือเผยแพรขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของในเว็บไซต www.koratmuseum.com 

 
 

 
 
 

ข้ันท่ี 6 แบงปนแลกเปล่ียนความรู 
การแบงปนความรูไดถูกดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

โดยแบงปนเผยแพรความรูท่ีเก่ียวของตางๆ ผานทางสื่อออนไลนมากข้ึน ไดแก 
6.1 การเผยแพรวีดีทัศนสัมภาษณ อาจารยสุชาติ พิมพพันธ รองผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม บันทึกโดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ 
6.2 การเผยแพรวีดีทัศนสัมภาษณ นายวุฒิเดช ครจํานงค ผูบริจาคยุงขาวโบราณ และ

นางบุบผา รุจิรวรรธน ศิษยเกา ป.กศ. รุน 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา บันทึกโดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ 
 
 

http://www.koratmuseum.com/


 

  
  
 

6.3 การจัดทํามุมมอง 360 องศา ดวย Google Street View โดย คุณอัครพล อินทกูล 
 
 

 
 
  
ข้ันท่ี 7 เรียนรู  
นอกเหนือไปจากผูเยี่ยมชมหรือนักทองเท่ียวท่ีสนใจดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินโคราชจะไดรับ

ความรูผานสื่อออนไลนแลว บุคลากรยังมีสวนรวมในการจัดทําเอกสาร การบันทึกภาพข้ันตอนการกอสราง 
ตลอดจน รวมคิดและรวมพัฒนาการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ “ยุงขาวแมหม่ัน” ยุงขาวโบราณของ
ชาติพันธุไทโคราชและสวนเชื่อมตอของ “เรือนพอคง” เรือนโคราชแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีกดวย สําหรับข้ันตอนของการเรียนรูนี้ไดมุงเนนใหบุคลากรเรียนรูจากสื่อดังกลาว และสามารถบอกเลา
เรื่องราวหรือถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางบุคลากรในการใหบริการแกผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูยุงขาว
โบราณ โดยมีเปาหมายใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดภายใตขอจํากัดดานอัตรากําลังท่ีมีอยูนอย 

 
 



 

 
5. องคความรูหรือผลลัพธท่ีได 
 
 ผลลัพธในการจัดการความรูเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราชครั้งนี้ ไดพัฒนาองคความรู
ในกระบวนการกอสรางยุงขาวโบราณ โดยท่ีบุคลากรสามารถนําเสนอหรือบรรยายตอผูมาเยี่ยมชมหรือ
นักทองเท่ียวไดในเบื้องตนผาน “ยุงขาวโบราณ” หรือ “ยุงขาวแมหม่ัน” หลังนี้  
 

 

  
 

 
 



 

 
 
 
6. ปจจัยสูความสําเร็จ 
 
 6.1 เทคนิค  

6.1.1 นัดหมายการจัดกิจกรรมลวงหนาเพ่ือใหบุคลากรไดมีเวลาเตรียมความพรอม 
6.1.2 เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตามประสบการณดวยความสมัครใจ 
6.1.3 แสวงหาและรวบรวมความรูตามประเด็นท่ีบุคลากรสนใจ 
6.1.4 บุคลากรรวมออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ 

 6.2 วิธีการ 
6.2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกบุคลากรตามความตองการ  
6.2.2 เชิญวิทยากรจากภายนอกมารวมถายทอดและเพ่ิมพูนประสบการณท่ีหลากหลาย 
6.2.3 เปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
6.2.4 มีการฝกปฏิบัติใหบุคลากรไดทดลองใชองคความรูในสถานการณจริง  

 6.3 เคล็ดลับ 
6.3.1 เปดใจรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 
6.3.2 สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยไมเครงเครียดหรือเปนทางการเกินไป 
6.3.3 ผูบริหารคอยเสริมแรงและใหกําลังใจบุคลากรเสมอ 

 
 
7. การนําไปใชประโยชน 
 
 บุคลากรไดนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การทบทวนเอกสารคูมือหรือฐานขอมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตไปใชประโยชนในการใหบริการแกผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 



 

 
8. แนวปฏิบัติท่ีดี  
 

1. การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (เรียนรูพรอมกับการพัฒนา) ในการจัดการความรู ใน
กระบวนการจัดสรางยุงขาวโบราณ 

2. การปรับตัวการทํางานในยุคของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยการนําเทคโนโลยีมา
อํานวยความสะดวกในการจัดการความรูและการเผยแพรองคความรู 

3. การจัดการความรู ท่ีมุงเนนตามความสนใจของแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายปลายทาง
เดียวกัน คือ การจัดการองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดสรางยุงขาวโบราณ 

4. การทํางานรวมกับเครือขายคณะศิษยเกาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาอยางเปนรูปธรรม 

5. ไดอนุรักษภูมิปญญาวิถีวัฒนธรรมขาวของกลุมชาติพันธุไทโคราช 
 
 
9. รายช่ือสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง 
 
 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์  อินทรสวรรค ท่ีปรึกษา 
 ดร.รชานนท งวนใจรัก  ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี  รองประธานกรรมการ 
อาจารยสชุาติ  พิมพพันธ  รองประธานกรรมการ 
ผศ.พิทักษ ชัยจัตุชัย  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ พิลาบุตร  กรรมการ 
นายชุตินันท ทองคํา  กรรมการ 
นายพรมงคล นาคดี  กรรมการ 
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ  กรรมการ 
นางสาวสมฤทัย ปยะรัตน  กรรมการ 
นางขวัญเรือน ทองตาม  กรรมการ 
นายศุภรัตน ภูเจริญ  กรรมการ 
นายอัครพล อินทกูล  กรรมการ 
นายธนัชแวว ฉิมพลีสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 


