
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน   การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม   การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

---------------------------------- 
ชื่อโครงการ    Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แนวปฏิบัติที่ดี    กิจกรรมเพื่อการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและ 

ประชาคมอาเซียน 
ชื่อหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ชื่อผู้น าเสนอ นางสาวชุติมา  สุดจรรยา, นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง และนางสาว

จุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ 
ผู้ให้ค าปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  
     ต าแหน่ง รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
     นางสาวเจนตา  แก้วลาย ต าแหน่ง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
     นายทนงค์  โพธิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
 
ความเป็นมา  
 โครงการ Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนกระท่ังปัจจุบัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือตอบสนองการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของงานด้านวิเทศสัมพันธ์ไปสู่         
ชาวต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี และก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ทางวิชาการและงานวิจัยต่อไป 

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเริ่มต้นจากการจัดท า Newsletter ฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานด้านการต่างประเทศ การท าความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีความร่วมมือ การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ โครงการ English Camp และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษาชาว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาศึกษา หรือ ท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จนกระทั่งใน
ปัจจุบันได้มีการร่วมมือในการจัดท า Newsletter ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จนท าให้เกิดเป็น จุลสาร Newsletter ที่มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกันซึ่ง
จะด าเนินการจัดพิมพ์ ปีละ ๓ ฉบับ  

 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องการต่างประเทศ 



๒. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม 
ของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้า วสู่
ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ 

๓. ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา – อาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการ English Camp และโครงการหรืองาน
ที่เก่ียวกับการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งหมด  

 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
(วิธีการ / กระบวนการ / แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก PDCA) 
 หลักการส าคัญในการด าเนินโครงการ ฯ  

๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน  
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            

พระนคร 
 
โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ คอลัมน์ ดังต่อไปนี้ 

๑. บก. ทักทาย หรือ Editor Greeting  
๒. แวดวง มทร. พระนคร หรือ RMUTP News 

โดยรวบรวมข่าวการอบรม สัมมนา การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมาน าเสนอ  

๓. วิชาการและงานวิจัย หรือ Academic and Research 
เป็นการคัดเรื่องราวของงานวิจัย หรือวิชาการท่ีโดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละคณะมาน าเสนอ 

๔. พากินพาเที่ยว หรือ Eating out and Travelling  
เป็นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร รอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๕. สารคดี หรือ Scoop  
๖. มทร. รักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือ RMUTP culture 
๗. หนังสือน่ารู้ หรือ Recommended Books / Entertainments 
๘. Trend/Updates 
๙. สง่างามอย่างไทยในเวทีโลก หรือ Mangiest Thai-ness in the Global Stage 

เป็นการน าประสบการณ์ของอาจารย์ที่เดินทางไปอบรม หรือศึกษาต่อในต่างประเทศมาน าเสนอเพ่ือให้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  

๑๐. สร้างอาชีพกับงานคหกรรมศาสตร์ หรือ Creative your Career with Home Economics 
๑๑. ข่าวองค์กรการศึกษา หรือ Student Affairs News 

  
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ 

๑. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๒. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกประเทศไทย 



๓. แขกชาวต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  
๔. อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาศึกษาต่อหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 
กรอบแนวคิดหลักในการด าเนินโครงการ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักการด าเนินงาน จึงได้เกิดกรอบแนวคิดในการท างานดังนี้  
 Input   ได้แก่ นโยบาย และงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อการด าเนินโครงการ  
 Process  ได้แก่ เครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและ 
   ทางอ้อม เช่น การประกันคุณภาพ (PDCA) การจัดการความรู้ เทคนิคการถอด 

บทเรียน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
 Output  ได้แก่ ผลจากการด าเนินโครงการ Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 Outcome ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน  
 
ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ  

๑. ความชัดเจนและมุ่งม่ันของนโยบายจากผู้บริหาร 
๒. นักศึกษาคือศูนย์กลางการเรียนรู้ 
๓. ความคล่องตัวของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
๔. การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เช่น กองประชาสัมพันธ์, อาจารย์ประจ าวิชาภาษาอังกฤษ และศูนย์

ภาษาของคณะศิลปศาสตร์ และคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

บทสรุปความส าเร็จและการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ดังนี้  
Input   นโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมกิจกรรม 
  งบประมาณสนับสนุน 
  หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านข่าวสารข้อมูล เช่น กองประชาสัมพันธ์ และคณะต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

Process สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับนักศึกษาทุกคณะ บุคลากร และอาจารย์ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

Output  จ านวนผู้สนใจ จุลสาร Newsletter เพ่ิมมากข้ึน  
มี Website ของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสื่อกลางใน
การขยายผลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

  มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดปีการศึกษา 
  มีข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ สะท้อนความคิด (Reflection) ของผู้อ่าน Newsletter   
 
Outcome จ านวนประชากรที่ได้รับทราบข้อมูลของงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยี                 

ราชมงคลพระนคร 



กระบวนการจัดท า Newsletter ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

รูปการท างาน 

             

 

      

    

 

• รวบรวมและคัดข่าวให้เหมาะสมตาม
เนื้อหาของแต่ละคอลัมถ์ 

• จัดแบ่งงานตามความสนใจและความ
ถนัดของทีมงานแต่ละท่าน  

• ด าเนินการประสานงานกับอาจารย์และ
ทีมงานฝ่ายแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ก าหนดวันรับงาน และแก้ไข 

• ด าเนินการประสานงานกับโรงพิมพ์เพ่ือ
แก้ไข ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  

• ผลิตให้ทันตามก าหนด 

• ตรวจสอบรูปแบบ และข่าวสารว่า
ถูกต้องตามท่ีคัดเลือก 

• ตรวจสอบการรับรู้ข่าวสารของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการจัดท า 
Newsletter เพ่ือน ามาปรับปรุงใน
คร้ังต่อไป 

• รวบรวมข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ 
และคณะต่างๆ  

• แบ่งงานให้อาจารย์และทีมงานฝ่าย
แปลภาษาอังกฤษไปด าเนินการแปล 

• ด าเนินการติดต่อส านักพิมพ์เพ่ือ
สอบถามรายละเอียดและด าเนินการ
ตีพิมพ์ 
 

• ประชุมทีมงานกองวิเทศสัมพันธ์ 
และอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
จากคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือหา
แนวทางในการจัดท า Newsletter  

• จ าท าแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

Plan Do 

Act Check 



 


