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สถาบันวิจัยและพัฒนา 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

กิจกรรม 

การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) 

ประจ าปีการศึกษา 2560  

หัวข้อ “แนวทางการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

..................................................................................  

1. ประเด็นความรู้มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อองค์ความรู้ แนวทางการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

3. คณะท างาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   จ านวน 24 คน ดังนี้ 

1. นายอนิวรรต    หาสุข  ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ  กรรมการ 
3. นายรัฐพล    สมนา  กรรมการ 
4. นางสาวกชพร   บุญเทียมทัด กรรมการ 
5. นางสาวรัตนาภรณ์   หมีเงิน  กรรมการ 
6. นางสาวอรุณรักษ์   ดีราชรัมย์ กรรมการ 
7. นางสาวสุภาภรณ์   พิมสุคะ  กรรมการ 
8. นางอรุณี    มณที  กรรมการ 
9. นางสาวรัตนา   ยี่จอหอ  กรรมการ 
10. นางสาวนันทวันทน์   ดูสันเทียะ กรรมการ 
11. นางสาวอุษณีย์   หอมจะบก กรรมการ 
12. นางสาวภควรรณ   วรรณวัติ กรรมการ 
13. นางสาวกิติยาวดี   เกตุนอก  กรรมการ 
14. นางสาววีรนุช                กูบโคกกรวด กรรมการ 
15. นางสาวอรอุมา           เป้าประจ าเมือง กรรมการ 
16. นางสาวศิรันต์ญา          หอรัตนประเสริฐ กรรมการ 
17. นางสาวกุลนิษฐ์ชา   รานอก  กรรมการ 
18. นายบดินทร์           นาคนิล  กรรมการ 
19. นางสาวศิริประภา   วงศักดา  กรรมการ 
20. นางสาวรุ่งนภา   เหล็กมา  กรรมการ 



21. นางสาวจันทร์สุดา   เจ๊กมะดัน กรรมการ 
22. นางสาวอัฒญาณา   สุวรรณชาติ กรรมการ 
23. นางสาวพัชรลักษณ์   พรหมถาวร กรรมการ 
24. นางสาวพรศิริ   จันทปาลี กรรมการและเลขานุการ 

 

4. รายชื่อวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประจ ากลุ่ม คือ 

  1. ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ  

   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

  2. นางอนงค์นาถ ชื่นบุบผา (ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะ บ้านเนินแสนสุข) 
 

5. หลักการและเหตุผล 

 จากภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ด าเนินการด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดองค์

ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไปนั้น  โดยการสนับสนุนดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่การเสนอของบประมาณ จนได้รับ

การอนุมัติ จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ  ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน  เพื่อเสริมสร้างความเป็น

มาตรฐานและเกิดเป็นกระบวนการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าส าหรับการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ 

เป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  จึงต้องมีกระบวนการพัฒนารูปแบบการท างาน  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 

6. วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อปัญหา และสามารถร่วมแกป้ัญหาให้ลลุ่วงไปด้วยดี ได้อย่างมหีลักการ      

และแนวคิดทีเ่หมาะสมด้านงานวจิัยและบริการวิชาการ    

 2.   เพื่อส่งเสริมให้เกดิการริเริม่ในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าสู่การบรรลุเป้าหมาย   

3.   เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

4.   เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และสามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ   

 

 

 

 

 



7. กระบวนการจัดการความรู้ 

 ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

 7.1 การบ่งชี้ความรู้ 

  - งบประมาณที่จะจัดสรรเพ่ือพัฒนาชุมชน 

  - ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนยอมรับ 

  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารกับชุมชน 

  - อุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับชุมชน 

  - การน าเทคโนโลยีมาใช้กับชุมชน 

 

 7.2 การแสวงหาความรู้ 

  - สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านชุมชน 

  - สืบค้นข้อมูลต่างๆเก่ียวกับชุมชนเพ่ือให้ทราบบริบทชุมชน 

 

 7.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ –วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

  ความรู้/องค์ความรู้ ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน เกิดจากภูมิปัญญาเดิมของคนในชุมชน น ามา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ที่ได้รับกี่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ จากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแต่

ละศาสตร์วิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 7.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การสกัดแก่นความรู้ 

  1. การวางแผน Plan = P หมายถึง การวางแผนการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จากการมีส่วน

ร่วมของแต่ละคณะ วางแผนการด าเนินการพัฒนาระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  2. การปฏิบัติ Do = D หมายถึง การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

  3. การตรวจสอบ Check = C หมายถึง การติดตามและตรวจสอบการด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

  4. การปรับปรุงแก้ไข Action = A  หมายถึง การน าผลการติดตามและตรวจสอบผลการ

ด าเนินการพัฒนามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การพัฒนาชุมชนประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 



 7.5 การเข้าถึงความรู้ 

  โดยการน าด าเนินโครงการ/กิจกรรม ลงไปยังชุมชนที่ต้องการพัฒนาเพ่ือให้เป็นชุมชนต้นแบบ 

  

 7.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากตัวแทนของทุกคณะเพ่ือให้เสนอ

รายชื่อหมู่บ้านเพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่มาจากทุกคณะ 

 3. มีการประชุมวางแผนการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ

ร่วมกับชุมชน  

  4. มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการ 

  5. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน 

  6. มีการด าเนินการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชน 

  7. มีการติดตามผลการด าเนินโครงการ 

  8. มีการสรุปผลการด าเนินโครงการ 

  9. มีการปรับปรุงผลการด าเนินโครงการในปีถัดไป 

 

 7.7 การเรียนรู้ 

  การน าองค์ความรู้ที่มีลงไปสู่การปฏิบัติและลงมือปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาในการเป็นชุมชนต้นแบบ 

 

8. แนวปฏิบัติที่ดี  

  1. ชุมชนมีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อมีหน่วยงานเข้าไปพัฒนา 

  2. คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการมีองค์ความรู้และต่อยอดกิจกรรมในชุมชน 

  3. คนในชุมชนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะมีอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร 

  4. ผู้น าชุมชนกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆท่ีเคยท ามา 

 

 


