
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 

รายงานผลการจัดการความรู้เรื่อง 
ด้านงานวิจัย  

"แนวปฏิบัติที่ดี “การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”  
ความน า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีงานวิจัยและส่ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาลัยแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่นโดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้คณาจารย์ทุกคนใน
คณะสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดกระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรู้ในคณะประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรู้การ
เข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ไปสู่คณาจารย์ทุกท่านให้สามารถถ่ายทอด
และเผยแพร่องค์ความรู้ ได้ การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันด้านการวิจัย 

2. เพ่ือก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

3. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
วิธีด าเนินการ 



 
 

2 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

        การด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับ“การปฏิบัติที่ดี เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานวิจัย“การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
การปฏิบัติที่ดี เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้คือ
ประเด็น“การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน” และเป้าหมายในการ
จัดการความรู้  คือ ความสามารถของคณาจารย์การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีมากขึ้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยโดยเน้นการ เขียนขอ
งานวิจัยสู่ท้องถิ่นได้ประกอบด้วยอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 

3. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนของานวิจัยสู่ท้องถิ่นได้และการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กรณีตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนของานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีรายละเอียดในผลการด าเนินงาน 

4. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนของานวิจัย“การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวัตกรรม
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

5. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2563 ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยมีการจัดท าเป็นแผน
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
3. คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 

บุคลากรงานด้านวิจัยและพัฒนาคณาจารย์  
4. แผนงาน/งบประมาณ 

- 
 

5. กระบวนการ(Approach) 
จัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย การถอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สู่ท้องถิ่น ในการเขียนทุนและ

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการขอทุนจริง 
6. แผนการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
 แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงาน PDCA Process) 
  แผนงาน (Approach) แผนการด าเนินงานของการจัดกิจกรรมในแต่ละปีของกิจกรรมการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  

ล าดับที่ การด าเนินการ 
1 ผู้บริหารและอาจารย์ประชุมหารือเพ่ือรวบรวมข้อมูลวางแผนการด าเนินงานการพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย 
2 เชิญอาจารย์ในคณะฯ ร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 1 ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา

นักวิจัยรุ่นใหม่และแนวทางการด าเนินงาน กระบวนการขั้นตอนและร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับสมัครอาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมเสวนาแนวปฏิบัติทีทดีเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

การปฏิบัติตามแผนงาน Practices 
        การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันคณาจารย์ให้เกิด
การรวมกลุ่มและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
วางแผน 
(Plan) 

จัดเสวนาคณะท างาน พัฒนาศักยภาพคณาจารย์โดยคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ      
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการด าเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบ
กิจกรรม 

ปฏิบัติ 
(Do) 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมเสวนา 
     - เชิญคณาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนสู่ท้องถิ่น 
     - ให้ข้อมูล/รายละเอียดการพัฒนาชุมชน นวัตกรรม กับคณาจารย์ที่สนใจ 
2. ลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และชุมชน 



 
 

4 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

3. เชิญอาจารย์ร่วมประชุมหารือเพ่ือสรุปประเด็นการลงพ้ืนที่และการพัฒนาตามกรอบ
ความต้องการของแหล่งชุมชน 

 
ล าดับที่ การด าเนินการ 
ปฏิบัติ 
(Do) 

4. คณาจารย์เสนอแนววิจัยเชิงพัฒนาชุมชน ด้านนวัตกรรมต่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับแนววิจัยสู่ชุมชนฉบับสมบูรณ์ในการ
ยื่นขอจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
5.เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติทุตเรียบร้อยคณะผู้วิจัยร่วมกันด าเนินงานตามกรอบ
งานวิจัยคณาจารย์อีกท้ังระหว่างการด าเนินงานวิจัยมีองค์ความรู้และนวัตกรรม เมื่อ
ด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นมีกระบวนการชี้แนะการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้บทความที่
สามารถตีพิมพ์กับเครือข่ายวารสารงานวิจัยที่ทางคณะได้ท า MOU  ไว้ เช่น วารสาร
วิจัยจะได้องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ส าหรับโครงร่างงานวิจัยที่
ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องและเสริมก าลังใจแก่นักวิจัย เช่น ประกาศในเว็บไซต์คณะ 
ในที่ประชุมคณะ ตีพิมพ์ในนิตยสารจากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบ 
(Check) 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการลงสู่ชุมชนที่น าองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขอ
จากแหล่งทุนและน ามาเปรียบเทียบกับแนวโน้มกับเป้าหมายที่วางไว้ 
- ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึน และวิเคราะห์การลงพ้ืนที่และ
ชุมชนมาพัฒนาเพ่ือหาจุดบกพร่อง 

แก้ไข 
(Action) 

- ปรับปรุงพัฒนาจากจุดบกพร่องที่พบโดยวิธีการระดมสมองและประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นหาโจทย์วิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
-ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่และแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคตามผลการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการลงสู่ชุมชนพ้ืนที่ครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

แนวปฏิบัติที่ดี เริ่มต้นท าวิจัย กระบวนการที่ดี ผลลัพธ์ที่ดี

 
 
 

 
 
 

    
แผนภาพที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพ 

-  การถ่ายทอดองค์
ความรู้ พัฒนา
อาชีพและ
นวัตกรรมที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

- ศึกษากรอบแนวคิดนโยบาย 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
- น าท้องถิ่นเขา้มามีส่วนรว่ม 
-ศึกษาจากสถานการณ์จริง
ชุมชนท้องถิ่นใกล้ตัว 
-ให้ความส าคัญกรอบแนวคิด
การวิจยั 
- ความตอ้งการของแหล่งทุน 
- การเริ่มต้นงานวิจัยไม่
ซับซ้อน 
- ประโยชน์ต่อยอดได้ 
-ตอบโจทย์ 3 ประเด็น 
      * ปญัหาวิจยัเป็นอยา่งไร 
      * แก้ปัญหาได้อยา่งไร 
      * น าไปใช้ประโยชน ์
         อยา่งไร 
      * องค์ความรู้คืออะไร 
      * นวัตกรรมคืออะไร 
      * ฐานทรัพยากรคืออะไร 
 

- กระบวนการที่เป็นระบบPDCA System 
   * Plan : วางแผนงานแบบมีส่วนร่วม 
 การวางแผนที่ ดี   ก ารประชุม
มอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตการด าเนินงาน เพื่อวางแผนรูปแบบ
กิจกรรม มีพี่เล้ียงที่มีความเชี่ยวชาญ 
   * DO: ปฏิบตัิ  
 การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ลง
พื้นที่ สรุปประเด็นการลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
เข้าถึงทรัพยากรชุมชนอย่างแท้จริง 
    * Check : ตรวจสอบ 
     ตรวจสอบประมินการจัดกิจกรรม 
ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์จุดบกพร่อง 
    * Action : แก้ไข 

ปรับปรุงจากจุดพกพร่องที่พบ
ระดมสมองประชุมย่อย ปรับปรุงกิจกรรม
เพื่อให้เกิดกิจกรรมแบบใหม่และแก้ปัญหา 
อุปสรรคตามผลประเมินเพื่อเตรียมความ
พร้อมในกิจกรรมครั้งต่อไป (Action) จาก
แนวปฏิบัติที่ดีส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
คณาจารย์ได้ทุนต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  ชุมชนมีการเชิญผู้วิจัยเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนมากขึ้น ทางคณะ
ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้
เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมโดยอาศัยฐาน
ทรัพยากรชุมชน 
 
 
 

- นักวิจัยที่มีคุณภาพ 
- งานวจิัยที่มีคุณภาพตอบ
โจทย์ชุมชน 
- บูรณาการการเรียนการสอน
และบริการวิชาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การสร้างเครือข่ายงานวิจยั 
  *กัลป์ยาณมิตร 
  * เปิดตัว เปิดใจ เปิดสมอง  
  *ชุมชนมีความต้องการองค์
ความรู้ และนวัตกรรม มากขึ้น 
  * เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
  * ชุมชนมีรายได้ในครัวเรือน 
  *  ชุมชนมีความยั่งยืน 
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และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
7. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 7.1 มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2 มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 7.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 7.4 ผู้บริหารและคณาจารย์มีความร่วมมือ กระตือรือร้นในการท างานวิจัยอย่างแพร่หลายมีการสร้าง
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากการน างานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนและบูรณาการการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 8.1 Active Learning การมุ่งเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการน าไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการลงพื้นที่ชุมชนท าให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง 
 8.2 Good Practices แนวทางการปฏิบัติการท าการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน
จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก่อให้เกิดงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 8.3 Participation เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน คือ ภาค
การศึกษาและภาคประชาชนร่วมกันในการวางแผนศึกษาปัญหาในพ้ืนที่โดยหาแนวทางในการแก้ไข เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายและท างานร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการและประยุกต์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริง 
 8.4 Happiness การสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเองเป็นแรงขับเคลื่อนสู่แรงผลักดันของ
กลุ่มที่น าไปสู่องค์กรที่มีความสุข สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีกิจกรรม
ร่วมด้วยช่วยกันท าให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุขและสนุกในการท างานวิจัย การเรียนการสอนและ
ชุมชนมีความสุขจากการได้รับการบริการวิชาการท่ีตรงความต้องการที่แท้จริง 

 
 
 



 
 

7 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

Good 
Practices

HappinessParticipation

Active 
Learning

ชุม
ชน

ม 
แล

ะท
รัพ

ยา
กร

เป
็นฐ

าน

หลากหลายวิชาการ(บูรณาการ)

หลากหลายแหล่งความรู้

หลากหลายความสนใจ 
ความสามารถ/ความถนัด

หลากหลายปัญญา          
(นวัตกรรมและองค์ความรู้)

หลากหลายวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้และนวัตกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

9. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  ข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากอาจารย์มีภาระการสอนและงานอื่นมากส่งผลต่อการท างานวิจัย 
10. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี) 
 การจัดการความรู้ด้านการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่เป็นการบูรณาการ
หลายศาสตร์ มีศักยภาพการเผยแกพร่งานวิจัยโดยน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
11. บทสรุป 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้วางแผนให้เกิดระบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี โดยมีกระบวนการ
ในการด าเนินงานอย่างมีระบบ คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดความรู้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการได้ประชุมและวางแผนในด้านการวิจัยจากผลการด าเนินงานด้าน
การวิจัยปีที่ผ่านมา พบว่าผู้วิจัยได้น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณาจารย์จึงได้น าแนวปฏิบัติที่ดีของปี 2562 
มาพัฒนาด้านการวิจัยโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และได้แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นผลจากผู้วิจัยได้
น าแนวปฏิบัติเดิมมาใช้ดังนี้ 1.การวางแผนที่ดี  การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ด าเนินงาน เพ่ือวางแผนรูปแบบกิจกรรม มีพ่ีเลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ(plan)2. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล    
ลงพ้ืนที่ สรุปประเด็นการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเข้าถึงทรัพยากรชุมชนอย่างแท้จริง (Do) 3.ตรวจสอบประมินการ
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จัดกิจกรรม ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์จุดบกพร่อง (Check) 4.ปรับปรุงจากจุดพกพร่องที่พบระดม
สมองประชุมย่อย ปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกิจกรรมแบบใหม่และแก้ปัญหา อุปสรรคตามผลประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในกิจกรรมครั้งต่อไป (Action) จากแนวปฏิบัติที่ดีส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น คณาจารย์ได้
ทุนต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ชุมชนมีการเชิญผู้วิจัยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนมากขึ้น 
ทางคณะได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้คณาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมโดยอาศัยฐานทรัพยากรชุมชน ส่งผลให้คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยในด้านงานวิจัยสู่ชุมชนได้หลากหลาย
แหล่งทุน  ในปีงบประมาณ 2563 มากขึ้น อาทิเช่น จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลของการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3 ปีที่ผ่านมา มีมากขึ้นในเชิงปริมาณอย่างเห็นได้ชัด  และมีนักวิจัยหน้าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งงานวิจัยได้ถูกถ่ายทอด รุ่นต่อรุ่น รุ่นพ่ี สอนรุ่นน้อง เป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมา ท าให้เกิดองค์ความรู้ใน
ด้านงานวิจัยจากประสบการณ์ตรงของผู้รับทุน โดยคณะกรรมการได้ติดตามคณาจารย์ที่ได้รับทุน พบว่าส่วน
ใหญ่จะมีฐานองค์ความรู้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  มีงานวิจัยหลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งกายภาพ
และชีวภาพ เชิงลึกในศาสตร์ด้านงานวิจัยของตน   

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลงานเผยแพร่และอบรมให้ชุมชนเกษตรกร อาทิเช่น ฐานทรัพยากรในชุมชน
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก  แต่มีการแปรรูปผลผลิต เช่น ยาง
ก้อนถ้วยที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อค้า  ส่งผลให้มีราคาผลผลิตยางก้อนถ้วยมีราคาที่ต่ า   
ดังนั้น ดร.น้องนุช สารภี   จึงได้น าผลงานวิจัยการท ายางก้อนถ้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืนไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง  โดยในวิธีถ่ายทอดการการท ายางก้อนถ้วยนั้น จะเริ่มตั้งแต่การใช้ปริมาณน้ ากรดที่
เหมาะสมกับการท ายางก้อนถ้วย การผสมน้ ากรด การใช้นวัตกรรม ช้อนคนน้ ายางกับน้ ากรด วิธีการคนน้ ายาง
กับน้ ากรดในถ้วยน้ ายาง และวิธีการท ายางก้อนถ้วยให้มีมูลค่าเพ่ิม  หลังจากอบรมทุกเรื่องดังกล่าว สิ่งที่พบคือ 
ยางก้อนถ้วยมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของพ่อค้า และจ าหน่ายได้ราคาดีขึ้นกว่าเดิม  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือ
การท ายางก้อนถ้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืน และได้น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน มีการขยายเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การอบรมมากขึ้น ผู้วิจัยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง การท ายางก้อนถ้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่
ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมากขึ้น ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยการเลี้ยงปูนา ได้รับ
ทุนต่อเนื่องจาก สวทช. และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จุดเด่นในงานของผู้วิจัยในการเลี้ยงปูนาสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและยังสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นจุดเผยแพร่ให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นวิทยากรท้องถิ่นและ
ถ่ายทอดการเลี้ยงปูนาในชุมชนสามารถสร้างเกษตรกรให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้ตลอดเวลา ท าให้
ชุมชนได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงปูนาและขยายเครือข่ายการเลี้ยงปูนามากขึ้ น ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ 
เชี่ยวชาญในการวิจัย “การพัฒนาการย้อมผ้าไหม”  มีจุดเด่นในการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติโดยเฉพาะการย้อม
จากเปลือกเม็ดมะขาม เกษตรกรผู้สนใจได้เรียนเชิญผู้วิจัยอบรมให้ความรู้ด้านการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติให้
มีประสิทธิภาพ หลังจากอบรมเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติให้มี
ความหลากหลายทั้งด้านลวดลาย และสี ส่งผลให้ผ้าไหมมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ผศ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์         



 
 

9 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านการพัฒนาถ่านอัดแท่ง ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้สนใจในด้านการเผาถ่าน
อัดแท่งเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดกระบวนการในการเพ่ิมรายได้ จากการเผาถ่านให้มีประสิทธิภาพ การอบรม
ในแต่ละครั้งวิทยากรจะให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติจะสาธิตการเผาถ่านให้
เกษตรกรได้ปฏิบัติจริง และเกษตรกรสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเผาถ่านอัดแท่งจ าหน่ายได้จริง และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ เรียนเชิญผศ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มี
ความสนใจในด้านการเผาถ่านท าให้เกษตรกรที่มาอบรมสามารถเผาถ่านได้หลากหลายชนิดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ิมมูลค่าถ่านอัดแท่งให้กับเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด          

โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภายใน) 

ล าดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง งบประมาณ แหล่งทุน 

1 นางสาวประฎิชญา 
สร้อยจิตร 

การศึกษาแนวคิดคณิตศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
ชาติพันธุ์ไทยเขมรบนลวดลายผ้าไหมโบราณสุรินทร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

2 นางสาวอรุณธิดา    
สีเชียงหา 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า ประกอบการจัด
กิจกรรมการรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

3 ผศ.ชูจิต สาระภาค การสร้างเครื่องวัดมุมสัมผัสบนพื้นผิวอย่างง่ายเพ่ือการวิจัย
และการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

70,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

4 ผศ.กชนิภา อุดมทวี คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคของปลา
หมักชนิดชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ไทย-เขมร 
และไทย-กูย 

70,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

5 นางสาววีรญา    
     สิงคนิภา 

การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลกระบือและผักตบชวา เพื่อ
น าไปสู่การถ่ายทอดต่อชุมชนบ้านโคกสนวน บ้านสะดีย์ 
ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

70,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

6 นางสาวโกสุมภ์ 
จันทร์แสงกระจ่าง 

ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยเสนงของ
จังหวัดสุรินทร์ 

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 



 
 

10 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
 

ล าดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง งบประมาณ แหล่งทุน 

7 ผศ.พงษ์ธิพันธ์ 
          ผึ่งผาย 

การก าจัดไอออนโลหะหนักในน้ าเสียด้วยเปลือกผลไม้ 60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

8 นายวรรธนะชัย 
       ปฐมสิริวงศ ์

การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจาก
ผักตบชวา โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี 

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

9 นายธีระพันธ์  
        จอดนอก 

การสร้างจ านวนสมิธที่อยุ่ในรูปแบบผลคูณระหว่างจ านวน
เต็มบวกกับจ านวนเฉพาะ 

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

10 นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์ โปรแกรมเชิงปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงจากโจทย์
ปัญหาทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษวาจา 
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

60,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

11 ผศ.ปิยะณัฐ  
     พวงจ าปา 

ผลเฉลยที่เป็นไปได้ของสมการไดโอแฟนไทน์ 7x + py = 
z2 

50,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

12 นางชวนพิศ จารัตน์ ยีนต้านทานยาปฏิชีวนะในดินพ้ืนที่เกษตรที่มีการใช้ปุ๋ยจาก
มูลสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

80,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

13 ผศ.ภัทราภรณ์ 
         แก้วกูล 

คุณสมับติเชิงหน้าที่ของร าข้าวพ้ืนเมืองสุรินทร์สกัดน้ ามัน
และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารพื่อสุขภาพ 

70,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

14 นางสาวจุฑามาส 
         ขุมทอง 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แรงจูงใจเพ่ือ
ป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นไม่โรคติดต่อเรื้อรังในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

70,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 



 
 

11 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

15 นางสาววิภาดา 
           พนากอบกิจ 

ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างานและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์ 

50,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

 
ล าดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง งบประมาณ แหล่งทุน 
16 นายจีระเดช 

      อินทเจริญศานต์ 
การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและ
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยเบาหวานผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

80,000 กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

รวม     1,030,000   

 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภายนอก) 

ล าดับ นักวิจัย ชื่อเรื่อง งบประมาณ แหล่งทุน 

1 ผศ.อ านวย  
     วัฒนกรสิร ิ

ไมโครพลาสติก ขยะพลาสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศ
น้ าจืดและระบบนิเวศบนบกในลุ่มน้ าแควน้อย จังหวัด
กาญจนบุรี 

1,069,000 วช. 

2 ผศ.อรนุช  
        นาคชาติ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุจาก
ธรรมชาติและการสร้างอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

300,000 วช. 

3 ผศ.ภัชญา  
  เสาเวียง 

การพัฒนาถ่านอัดแท่งชีวมวลจากโรงเรียนสู่ชุมชน 400,000 วช. 

รวม     1,769,000 วช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
ผศ.ดร. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์  

ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง จังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2563 
 

 



 
 

13 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
ผศ.นิภาศักดิ์  คงงาม  

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนา” (ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อเนื่อง) 



 
 

14 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

งานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
ผศ.ดร.อรนุช  นาคชาติ   

 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและการสร้าง 
อัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563 

 



 
 

15 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
ดร. น้องนุช สารภี  

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน “การท ายางก้อนถ้วย”  ปีงบประมาณ 2563 
 

 



 
 

16 แนวปฏบิัติที่ดี ด้านงานวิจัย “การถา่ยทอดองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
 
 


