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การจัดการความรู้ Knowledge Management 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

1. ประเด็นความรู้มหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชุมชนและ
ผู้ประกอบการ หลังสถานการณ์ COVID-19 
 

2. ช่ือองค์ความรู้ การบริหารจัดการเอกสารการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 

3. คณะท างาน (KM)  การบริหารจัดการและการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 จ านวน 14 คน มีรายชื่อดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม กรรมการ 
3. นางอรุณี   มณที  กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์  หมีเงิน  กรรมการ 
5. นางสาวสุภาภรณ์  พิมสุคะ  กรรมการ 
6. นางสาวรุ่งนภา   เหล็กมา  กรรมการ 
7. นางสาวนันทวันทน์  ดูสันเทียะ กรรมการ 
8. นางสาวรัตนา   ยี่จอหอ  กรรมการ 
9. นางศิรินภา   ขันติโกมล กรรมการ 
10. นางสาวอรุณรักษ์  ดีราชรัมย์ กรรมการ 
11. นายจิรายุ   เชี่ยวเวช  กรรมการ 
12. นางสาวจันทร์สุดา  เจ๊กมะดัน กรรมการ 
13. นางสาวกิติยาวดี  เกตุนอก  กรรมการ 
14. นางสาวศิรันต์ญา  หอรตันประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

 

4. รายชื่อผู้ด าเนินรายการ  
 ถ่ายทอดความรู้  ได้แก่ นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ  และ นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุคะ 
 

5. ระยะเวลา  
 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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6. หลักการและเหตุผล  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้คนตกงานเป็นจ านวนมาก จาก
สถานการณ์ท่ีรุนแรงสาหัสหนักหน่วง ยิ่งกว่าวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 เพราะได้ส่งผลกระทบกระจายไปยังทุกกลุ่ม ตั้งแต่
ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้ด าเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับก าลังแรงงาน
สมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท างานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน 
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การส ารวจและจัดท าข้อมูล การจัดท าแผนที่ป่าชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม 
เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรให้ด าเนินการจัดโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
นครราชสีมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย 
 ดังเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่ได้ก าหนดหัวข้อนี้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี น ามาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

7. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือความสะดวกในการรองรับประชาชนผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 
 2. เพ่ือลดขั้นตอนในการรับ-ส่งเอกสาร 
 3. เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับก าลังแรงงานสมัยใหม่ 
 

8. กระบวนการจัดการความรู้  
 ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1. การบ่งชี้ความรู้ : จากการร่วมลงคะแนนของสมาชิกในกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือให้ได้ประเด็นในการจัดการความรู้ การบริหารจัดการเอกสารการ
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ : ได้จากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ผู้ด าเนินรายการ และผู้มีความรู้ 
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 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การก าหนดบทบาท และหน้าที่ในการด าเนินการจัดการความรู้การบริหาร
จัดการเอกสารการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : น าความรู้การบริหารจัดการเอกสารการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประสบการณ์ของสมาชิกมารวบรวมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
 5. การเข้าถึงความรู้ : น าองค์ความรู้ที่ดีที่สุดเผยแพร่ภายในส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : พูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างงานในโครงสร้างของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 7. การเรียนรู้ : สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละงานใน
โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

9. ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ที่
ว่างงานให้มีรายได้ในการด ารงชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชุมชน และผู้ประกอบการ จากสถานการณ์ COVID-19 
 
10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. บุคลากรได้รู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 2. ผู้บริหารให้ความส าคัญของผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
 3. งบประมาณท่ีสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 4. ความร่วมมือของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับในการด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรม 
การจัดการความรู้ Knowledge Management ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ช้ัน 2  
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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