
รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 



1. การบ่งชี้ความรู้  

 คณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะวิชา ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 2 หลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่1) จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปีตามนโยบายและทิศทางการจัดการองค์ความรู้ของคณะวิชา 2) ด าเนินการจัดการความรู้ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 3) รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ต่อคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในการแต่งตั้งกรรมการจากทุกหลักสูตรเพ่ือให้ทุกหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  แล้วจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์หาความรู้ที่มี
ความจ าเป็นและต้องการของคณะ รูปแบบของความรู้และแหล่งความรู้ แล้วก าหนดประเด็นความรู้  ในหัวข้อ 
“ระบบกลไกการบริการวิชาการสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่งานวิจัย”ด าเนินการส ารวจระบบการจัดการความรู้ที่
มีอยู่แล้วในองค์กร ทั้งกิจกรรมด้านพัฒนาบัณฑิต ซึ่งการบริการวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหลักอยางหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม        
ที่  มหาวิทยาลัยและคณะไดใหความส าคัญและด าเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือตองเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ด าเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแตละหนวยงาน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ ใน
พ้ืนที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย จนน าไปสู่การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

 

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้    

การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีอยู่ภายใน
องค์กรและแหล่งความรู้จากภายนอก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาจารย์นักศึกษา และชุมชนต าบลหมื่น
ไวยและต าบลพุดซา คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดเวทีเชิญวิทยากรแลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้/เวที
ชุมชนนักปฏิบัติ/การเล่าเรื่องประสบการณ์/แสวงหากิจกรรมใน แต่ละด้านสร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือน าไปใช้ใน



การลงพ้ืนที่ประกอบกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย เช่น  จัดท าคู่มือ  แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม  

        - แหล่งความรู้ภายในองค์กรจากบุคคล 

รายช่ือผู้ที่มีประสบการณ์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญภายในและ

ภายนอกองค์กร 

ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 

ผศ.ดร.วลัญช์ชยา  เขตบ ารุง 
 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์  

1. มีการสร้างกลไกการท างาน 
แต่งตั้งคณาจารย์ผู้เข้าร่วมจาก
รายวิชาต่างๆ เพ่ือก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือ
เป็นองค์ประกอบส าคัญกับการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษา เช่น 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย พิษวิทยา 
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ การจัดการ 
ขยะ การจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล
เป็นต้น  
2. ลงพื้นที่ส ารวจปัญหาในชุมชน 
3. ก าหนดหัวข้อหรือโจทย์การวิจัย
ร่วมกับนักศึกษา 
 

1. ท างานวิจัย ก าหนดปัญหา 
ทบทวนวรรณกรรม และ
วัตถุประสงค์งานวิจัยให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแหล่งทุน 
2. ออกแบบต้นแบบการออกบริการ
วิชาแก่ชุมชนสู่งานวิจัย 
3. ผนวกงานวิจัยเข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย 
4. น าเสนอผลงานในการเพ่ือ
เผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ 

นายสมพงษ์  แสงศิริ 
 
อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์
ท รั พย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)    
จ . นคร ร าชสี ม า  ( ป ร าชญ์
ชาวบ้าน) 
 

1. เ ป็ น แ ก น น า ชุ ม ช น  ส อน ใ ห้
นักศึกษาน าความรู้และทักษะมาใช้
ในการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและ
สร้างการมีส่วนร่วมได้ 
2. ปลูกฝังความรู้ ความพอประมาณ
การท าการเกษตร “ปลูกพืชที่เรากิน
กินพืชที่เราปลูกที่เหมาะสมตามเขต
นิเวศบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญา” 
3. ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม การเคารพ
และรู้ คุณผู้ มีพระคุณ และน้ า ใจ
สามัคคีช่วยเหลือกัน “วิถีเกษตร
อินทรีย์”  

- 

 



- แหล่งความรู้ภายนอกองค์กรจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือจัดระบบ
และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ และผนวกเข้ากับรายวิชาที่มี
การเรียนการสอน  เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย พิษวิทยา โรคติดต่อและไม่ติดต่อ การจัดการ  
ขยะ การจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลเป็นต้น 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ที่ก าหนด มีการปรับปรุงเนื้อหาจากคู่มือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือรูปแบบเนื้อหาเพ่ือน าไปสู่
การส ารวจ สัมภาษณ์และการถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  ลงพื้นที่ส ารวจปัญหาในชุมชน 

-  มุ่งเน้นอาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

-  มุ่งเน้นหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม  

-  เชื่อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้วยการคืนข้อมูลและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 



 -  ก าหนดหัวข้อหรือโจทย์การวิจัยโดยนักศึกษา 

 -  ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเข้าถึงความรู้  มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านออนไลน์ มีช่องทางการถ่ายทอดสดทาง Fackbook  
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “ระบบกลไกการบริการวิชาการสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาสู่งานวิจัย” อาจารย์และนักศึกษาในคณะสามารถน าความรู้ดังกล่าว มาถ่ายทอด
กระบวนการและวิธีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ในโครงการ “การจัดบริการให้ความรู้และทักษะเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
เพศ” และน าไปสู่งานวิจัย  2 เรื่อง ได้แก่  

 - การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยทางโภชนาการส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
จังหวัดนครราชสีมา 

 -  ประสิทธิผลของโปรแกรม MISS (Motivation Information Self and Social model) ต่อการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้  
 - ในกรณีของความรู้ในแบบที่ไม่ปรากฏชัดเจน (Tacit Knowledge) หรือความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล 
โดยสามารถใช้วิธีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหมาะสมได้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 
2563 โดย ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบ ารุง และปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและเครือข่าย และแลกเปลี่ยนภายใน
คณะ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การเรียนรู้   

 โดยการน าความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ ท าให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น 
สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบในการเรียนการสอนได้ และเป็นต้นแบบของระบบกลไกการบริการวิชาการ
สร้างศักยภาพนักศึกษาสู่งานวิจัย 

 1. วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ระบบกลไกการบริการวิชาการสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาสู่งานวิจัย นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมให้เกิด
ประโยชน์แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือพ้ืนที่ในชุมชน  หน่วยงานราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
          2. ขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
          3. สรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ
สาธารณสุขและรายงานต่อผู้บริหาร 

 


