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ค าน า 
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริการวิชาการตั้งแต่
เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันราชภัฏโดยสังกัดส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการต่อสังคมมีหน้าที่หลักในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคม และด าเนิน
กิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

จากการศึกษาบริบทของหน่วยงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การศึกษาสภาพปัญหาของงาน
บริการวิชาการจึงได้จัดท า ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยน า
ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการวิชาการมาจาก 3 ส่วน ดังนี้ 1) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2) จากผลการประเมินและติดตามของ
คณะกรรมการประเมินและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 3)  มาจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการ  สนับสนุน  ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  รวมถึงงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  งานต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดถึงงานหอวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ ส านักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ท าหน้าที่บริการ
วิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น ส านักวิจัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  
2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2547 วันที่ 14 มิถุนายน  
2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง  จึงมีผลท าให้ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการและส านักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่ า “สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม” 
 
ปรัชญำ 
องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐาน
แห่งการเรียนรู้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
เอกลักษณ์ 
เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการท างานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อัตลักษณ์ 
บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีระบบการบริหารจัดการที่ 
ชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม การให้ค าปรึกษาบริการด้าน
วิชาการแก่หน่วยงาน  ชุมชน  และบุคคลทั่วไปได้อย่างมืออาชีพ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อมเครื่องมือ
เพ่ือการวิจัยและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับคณะเพ่ือให้มีการวิจัยในทุกระดับ
และทุกด้าน 
 3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการเรียนรู้และการวิจัย  
เป็นที่พ่ึงทางปัญญาแก่ชุมชน  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 4. ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุง  สร้างสรรค์  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ  
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้าง
เครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
ค่ำนิยมองค์กร 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นส าคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและ
ปฏิบัติร่วมกัน ส าหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา    ย่อม
เป็นที่มาแห่งความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธา
ในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอมประสบกับความส าเร็จ แต่เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรจ าได้ง่ายจึงได้ท า
ตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามล าดับได้ว่า SMART  

1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ 
2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความสื่อสัตย์ 
3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานและสาธารณะ 
4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้ 
5. Teamwork การมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  

 
วัฒนธรรมองค์กร 
       วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อน
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบ
และธรรมาภิบาล 

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ 
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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4. ท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในองค์กร 
 
เป้ำประสงค์ 
 1. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
 2. นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
 3. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น 
 5. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
1.2  กำรแบ่งส่วนงำน ในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

การแบ่งส่วนงาน ในส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 
ส่วนงาน ได้แก่ 1)  งานบริหารงานทั่วไป 2) งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3) งานพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ และ 4 ) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน ในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 
 งานงบประมาณ การเงิน และ

พัสด ุ
 งานประกันคุณภาพและ

ควบคุมภายใน 
 งานบริการคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ และซ่อมบ ารุง 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

• งานบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสด ุ
• งานประสานทุนวิจยัภายใน 
• งานติดตามงานวิจยั 
• งานวารสารและการเผยแพร ่
• งานส่งเสรมิการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์

และต่อยอดเชิงพาณิชย ์
• งานประสานทุนวิจยัภายนอก 
• งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยส์นิทาง

ปัญญา 
• งานความเป็นเลิกและหน่วยวิจัย หน่วย

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจยั 

• งานบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสด ุ
• งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
• งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• งานบริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ 
• งานขับเคลื่อนงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
• งานพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
• งานศูนย์การเรยีนรูต้าลโตนด 
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัฒนธรรม 
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ส่วนท่ี 2 

สภำพปัจจุบัน/สภำพปัญหำ 
 

2.1 สภำพปัจจุบันของฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร  
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี ได้ให้บริการวิชาการ
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันราชภัฏ  โดยสังกัดส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการ
วิชาการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจใน
การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการต่อสังคม มีหน้าที่หลักในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่
สังคม และด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน การสืบสานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง     การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

   2.1.1 งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น     
            ร่วมจัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น  และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาน าเสนอต่อ
ผู้บริหารตามล าดับขั้น มีการรวบรวมข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ก ากับดูแล
พิจารณาอนุมัติงบประมาณและแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณแก่ผู้ขอเสนองบประมาณจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ติดตามการด าเนินงานโดยการประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน และสรุปผลการด าเนินงานรายไตร
มาส และประจ าปีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมและการให้บริการทางวิชาการโดย
ประสานงานผ่านหน่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันภายในมหาวิทยาลัย   

2.1.2  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/องค์กร โดยการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และข้อมูลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการศาสตร์พระราชา 

2.1.3  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประสานงานเพ่ือการจัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยฯ จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานพัฒนาท้องถิ่นและงานบริการวิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมและการ
ให้บริการทางวิชาการโดยประสานงานผ่านหน่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 
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2.1.4 งานบริหารงานทั่วไป การเงิน และพัสดุ 
      1) จัดท าเอกสาร รายงาน และงานต่าง ๆ เช่น หนังสือออก บันทึกข้อความ ค าสั่ง 
ประกาศ จดหมายราชการ รายงานการประชุม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานการเงินและงานพัสดุ
จัดท าฎีกาเบิกจ่าย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
น าเสนอต่อผู้ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณแก่ผู้ขอเสนอ
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ และ ติดตามการด าเนินงานโดยการประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน และ
สรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส และประจ าปี 

 2) จัดเก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา      
ด้านงานบริการวิชาการ ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลในระบบ e-sar 

 
             2.2  สภำพปัญหำของงำนบริกำรวิชำกำร       
   

  สภาพปัญหาของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี้ ได้สังเคราะห์มาจากการ
การใช้กระบวนการ Tree Problem โดยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและน ามาสังเคราะห์ได้ ดังแผนภาพที่แสดง (แผนภาพ 2.2) 
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แผนภำพ 2.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานบริการวิชาการ 
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ส่วนท่ี 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) 

และกำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์
 
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) 
 
 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ได้มีการวิเคราะห์ใน
ระดับของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก การปฏิบัติงานในแต่ละด้านแต่ละฝ่ายมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยใช้ เทคนิค SWOT  Analysis  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ด้านโอกาสและอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 3.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 
   1) มีเครือข่ายการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งของพันธกิจทั้ง 3 
พันธกิจ  ได้แก่งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานส่งเสริมบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม             
มีวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมที่มีการบูรณาการงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีศักยภาพในการหารายได้กับ
มหาวิทยาลัยจาการการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงาน มีกระตือรือร้น มีความทุ่มเท
และเสียสละเวลาในการท างาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการสูง 
 

3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1)  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายทั้งตามยุทธศาสตร์และตามนโยบาย มีปริมาณ
มากกว่าบุคลากร จ านวนบุคลากร ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  2) อาคารส านักงานไม่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนงานและให้บริการงานทั้ง 3 พันธ
กิจ (งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
  3) จ านวนบุคลากรมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงาน 
ท าให้ ไม่สามารถด าเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามแผน 
  4) ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่จ าเป็นบางสายงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทาง
ปัญญา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
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3.1.3 โอกำส (Opportunities) 
  1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ท าให้ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
  2) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานระดับประเทศ ท าให้
เกิดความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านต่างๆมากขึ้น 
  3) นโยบายของประเทศที่เอ้ือให้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสใน
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในท้องถิ่น 
 

3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
  1) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของสถาบันวิจัย 
 

3.2 กำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  
ได้มีการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย และได้ทบทวน

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี  มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้  
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก 
 2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยน าหลักธรรมาภิ
บาล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
 3.เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้
สอดคล้องและบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท่ีมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาอาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พ.ศ.2558-2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยฯ 

พ .ศ .2 5 5 8 -
2562 

 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2558 -
2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

การสร้างความ
เลิศด้าน

อาหารและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

ยกระดับ
คุณภาพ
บัณฑิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

สร้างความ
เป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

เพ่ิมศักยภาพ
การวิจัยและ

งาน
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

เร่งรัดและ
ยกระดับการ
ให้บริการ
วิชาการท่ี
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการl
สู่องค์กรเรียนรู้

ที่มี
ประสิทธิภาพ

สูง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

ยกระดับการ
ให้บริการ
วิชาการท่ี
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของท้องถิ่น 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ส่งเสริมและ   
ท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนกลยุทธ์ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

ปรัชญา 
 

อัตลักษณ ์
 

ค่านิยมองค์กร 
 
 
 

วิสัยทัศน์  
 
พันธกิจ 
  

 

 

 

 

 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยกระดับการให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

“ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มกีารบูรณาการพันธกจิโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพฒันาองคค์วามรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน”์ 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

Service Mind  =  การมีจิตใจมุ่งบริการ     Moral and Integrity  =   การมีศีลธรรมและมีความซ่ือสตัย์   Accountability =   การมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานและ

สาธารณะ 
Realistic   =   เป้าหมายตอ้งสามารถเป็นจริงได้  Teamwork   =   การมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ส่งเสริมและพฒันาสถาบันให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร
งานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม การให้ค าปรึกษาบริการด้านวชิาการ

แก่หน่วยงาน  ชุมชน  และบุคคลท่ัวไปได้อย่างมืออาชีพ 

ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการ
วิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีการ

วางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อม
เครื่องมือเพื่อการวิจยัและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการ
วิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน 

ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและ
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการ
เรียนรู้และการวิจัย  เป็นท่ีพึ่งทางปัญญาแก่ชุมชน  โดยจะใช้

ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุง  สร้างสรรค์       
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน  โดย
ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สร้างเครอืข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ตอบสนอง การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน 
 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า
และเป็นคลังปัญญาท้องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( Institute  of Research  and  Arts  and  Culture Promotion ) 
 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 
 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- จ านวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนา 
- จ านวนชุมชนต้นแบบ 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
- ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ 

 

 

- ร้อยละของนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา 
- จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินตาม
ศาสตร์พระราชา/ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
- ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
- จ านวนงานวิจัย R2R ของพนักงานสายสนับสนุน 

 
 
                     
- จ านวนบทความวิจัยที่น าเสนอ   
- จ าน วนผู้ สน ใจรับชมนิท รรศการใน งาน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ - ร้อยละของอาจารย์

ใหม่ที่เข้าอบรม 

- จ านวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 
- จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับชาติ 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับภูมิภาค 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับจังหวัด/ท้องถ่ิน 
- จ านวนเครือข่าย  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
เป้ำประสงค์      นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 
กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนำระบบบริหำร
กำรวิจัยที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นชุมชน และ    
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีด
ความสามารถสมรรถนะ
นักวิจัยทุกระดับ 

- ระบบ และกล ไก ในการ
บริหารการวิจัย 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการขับ เคลื่ อนการ
เผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  

 1 ) โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม ง า น
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  

- จ านวนผู้สนใจรับชม
นิทรรศการในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 2) โครงการร่วมงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  “ราชภัฏ
วิจัย”  

- จ านวนผู้สนใจรับชม
นิทรรศการและผู้เข้าร่วมงาน 
- จ านวนบทความวิจัยที่
น าเสนอ 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 3) โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

- ร้อยละของผลงานวิจัย/
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการพัฒนางานวิจัย 
น วั ต ก ร ร ม  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ( Value 
Creation) สู่ เชิงพาณิชย์ / 
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

- จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา/ ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์/ใช้ประโยชน์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
 
 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2 .ส่ ง เสริมบ่ ม เพ ำะ
นักวิจัย 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีด
ความสามารถสมรรถนะ
นักวิจัยทุกระดับ 

- ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนา 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการสนับสนุนงานวิจัย 
R2R 

- จ านวนงานวิจัย R2R ของ
พนักงานสายสนับสนุน 

 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1 .ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ส่งเสริมองค์ควำมรู้
เพื่ อ พั ฒ น ำ ชุ ม ช น
ท้องถิ่ นด้ วยศำสตร์
พระรำชำ 

โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท 
 

-จ านวนชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนา 
-จ านวนชุมชนต้นแบบโดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
-จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
-จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
-ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้
ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการส่งเสริม ความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน 

-จ านวนชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนา 
-จ านวนชุมชนต้นแบบ 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการตามบริบทของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบุรี 
 

1.จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์
ของจั งหวัด เพชรบุ รีและ
ประจวบครีีขันธ์ 
 

1. จ านวนชุมชนต้นแบบ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้ำประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนำและยกระดับ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

- จ านวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 
- จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

 
2. พัฒนำระบบข้อมูล
เพื่อเป็นคลังภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงการขับเคลื่อนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนศูนย์เรียนรู้  
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับความพึงพอใจ 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 
 

โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนการเผยแพร่
ระดับชาติ 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับ
ภูมิภาค 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่น 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธ์และการแสดง
นานาชาติ 

- จ านวนเครือข่าย  
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับความพึงพอใจ 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์      หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. การพัฒนาระบบและ
ก ล ไก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
สถาบันวิจัย ฯ 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

สถาบันวิจัยฯ 
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 ส่วนท่ี 4 

กำรจัดท ำแผนปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรและกำรน ำไปปฏิบัติ 
 
 

4.1 กำรจัดท ำแผนปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร 
 
 การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ของสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น าประเด็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการวิชาการมาจาก 3 ส่วน 
ดังนี้ 1) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2) จากผลการประเมิน
และติดตามของคณะกรรมการประเมินและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 
3)  มาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ประเด็นกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 

1. ท าแผนเชื่อมโยงเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  กับ
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าเชื่อมโยง
กันอย่างไร 

กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
ศิลปวัฒนธรรม 

1 แผน 

2. มีการประเมินความพึงพอใจและน า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินการ
บริการมาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมระบบการประเมินความพึง
พอใจของการให้บริการของสถาบัน 

1 ระบบ 

3. พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ส านัก โดยก าหนดเกณฑ์และเป้าหมายที่
ท้าทาย 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
(PBRU Brand)  

1 กิจกรรม 

4. การวิเคราะห์ความต้องการและการ
จัดล าดับความส าคัญสู่การท าแผนและ
โครงการบางพ้ืนที่ไม่ชัดเจน ควรเขียน
วิธีการ เครื่องมือ ตลอดจนจัดเก็บ
หลักฐานอยา่งเป็นระบบ 

กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน  
กิจกรรมการเก็บข้อมูลปัญหาของ
ชุมชนสู่การแก้ปัญหาชุมชน 

1 ฐานข้อมูล 
1 โครงการ 

5. การท าความร่วมมือกับเครือข่าย
ความร่วมมือ 

กิจกรรมรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลการสร้างความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
หน่วยงานภายนอก 

1 ฐานข้อมูล 
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ประเด็นกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 

6. สร้างทักษะและส่งเสริมการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการจัด
กระบวนการเผยแพร่ความรู้จากตัว
บุคคลสู่การบริการทางวิชาการ 

1 กระบวนการ 

 
4.2 กำรน ำแผนปรับปรุงและพัฒนำงำนไปสู่กำรปฏิบติั 
 

กิจกรรมที่จะพัฒนำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์

สถำบัน 
โครงกำรสนับสนุน 

1. กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของ 
สถาบันวิจัยและส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

2.กิจกรรมระบบการประเมินความ
พึ งพอใจของการให้ บ ริการของ
สถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการระบบการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสถาบัน 

3 .กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(PBRU Brand)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(PBRU Brand) 

4. กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ชุมชนกิจกรรมการเก็บข้อมูลปัญหา
ของชุมชนสู่การแก้ปัญหาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
การให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของทอ้งถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
รูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน 

5.กิจกรรมรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลการสร้างความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
หน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจของหน่วยงาน 

6.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการจัด
กระบวนการเผยแพร่ความรู้จากตัว
บุคคลสู่การบริการทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
การให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 

โครงการเผยแพร่ความรู้ในการจัด
กระบวนการเผยแพร่ความรู้จากตัว
บุคคลสู่การบริการทางวิชาการ 
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ส่วนท่ี 5 

กระบวนกำร/วิธีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 

 
 

  จากการศึกษาบริบทของหน่วยงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การศึกษาสภาพปัญหา
ของงานบริการวิชาการดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว พบว่า สาเหตุในการให้บริการวิชาการไม่
บรรลุผลมีหลากหลายสาเหตุ ดังที่ได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผู้จัดท าจึงได้คัดเลือกสาเหตุ
ที่สามารถจัดการได้โดยมีผลกระทบและปัจจัยภายนอกในการส่งเสริมน้อยที่สุด คัดเลือกมาเป็น
แนวความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยรวบรวมแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้อง รวมถึงรวบรวมสั่งสมจากประสบการณ์ด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง 
8 ปี สังเคราะห์เป็น กระบวนการ/วิธีการในการถ่ายทอดความรู้สู่การบริการวิชาการ ได้ดังนี้ 
 
5.1  กำรทบทวนวรรณกรรม 
 
  แนวคิดที่เป็นรากฐานของแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานนี้  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความรู้ แนวคิดการสร้างและการถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดปัจจัยความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้ 

5.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
ความรู้เป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติประสบการณ์ ค่านิยม ที่น ามาก าหนดกรอบการประมวลสารสนเทศ ผสานกับสภาพแวดล้อม
ของบุคคล จนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีวิธีการแตกต่างกันออกไป (วารสาร
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่  9 ฉบับที่  1 (มกราคม -มิถุนายน 2561): 59 -80 
(Davenport & Prusak, 2005, p.20 ) ซึ่งล าดับขั้นของความรู้ตามนิยามของ Hideo Yamazaki 
(1999) ให้ค าจ ากัดความในรูปแบบของปิรามิด ประกอบไปด้วย (1) ข้อมูล (Data) ที่เป็นข้อเท็จจริง 
ข้อมูลดิบ ที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย (2) สารสนเทศ ( Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน ามาใช้ในการบริหารจัดการ ประกอบการตัดสินใจมีบริบทที่เกิดจากความ
เชื่อ สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ โดยอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่วัดได้และจับต้อง
ได้ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องขอบข่ายงานและระยะเวลาที่ใช้ (3) ความรู้ (Knowledge) เป็นสารสนเทศที่
ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับประสบการณ์ จนเกิดความเข้าใจเรื่องนั้นและน าไปใช้
ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา (4) ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ความรู้โดยนัยหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล อัน
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ความเชื่อและเจตคติ ซึ่งถ่ายทอดผ่านลายลักษณ์อักษรได้ยากแต่ทั้งนี้
ความรู้จะสามารถพัฒนาขึ้นได้และสามารถถ่ายทอดแบ่งปันไปสู่บุคคลอ่ืนได้  (2) ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นได้ชัดเจน มีความเป็นเหตุเป็นผล 
และสามารถรวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารรายงาน คู่มือต่างๆ 



19 
 

ที่คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้ง่ายและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว (Nonaka & Toyama, 
2003) 

5.1.2  แนวคิดการสร้างและการถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้ทั้งสองประเภทมีส าคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ 

การท างาน หากมีการดึงความรู้โดยนัยออกมาใช้แล้วแปลงให้เกิดเป็นความรู้ใหม่จนเกิดการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความรู้ที่เรียกว่าเกลียวความรู้ 
(Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995) เป็นการอธิบายการ
ถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้งสองประเภทจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ มีขั้นตอน
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) ในขั้นตอน Socialization หรือ วิธีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรู้ถูกสร้างขึ้น
ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโครงสร้างทางสังคม การกระท าที่ มีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดการขยายความรู้ผ่านกระบวนการแปลงความรู้โดยนัยเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
การสร้างความรู้เริ่มต้นด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ Socialization เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบความรู้โดยนัยไปเป็นความรู้โดยนัย (Tacit to Tacit) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการแปลงความรู้
โดยนัย หรือความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมในแต่ละวัน เนื่องจากความรู้โดยนัยเป็นเรื่องยากที่จะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ เพราะมักจะ
เกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ตรง เช่น การใช้เวลาร่วมกัน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การ
พบปะพูดคุยในรูปแบบทั้งทางการและไม่เป็นทางการ วิธีการในกระบวนการ Socialization จึงเป็น
การจัดให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกทักษะในทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้โดยนัยได้การปฏิบัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ฝังลึกเนื่องจากได้รับการพัฒนาโดยผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ดังนั้น Socialization จึงเป็นการแบ่งปันและ
สร้างความรู้จากความรู้โดยนัยไปสู่ความรู้โดยนัย โดยมีสิ่งส าคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
ระหว่างผู้ที่สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

(2) Externalization หรือ กระบวนการกระจายสู่ภายนอก เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบความรู้โดยนัยไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit to Explicit) ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการสร้าง
ความรู้ เนื่องจากเป็นการดึงความรู้โดยนัยจากตัวบุคคลผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ชัดเจนขึ้น ผ่าน
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอด หรือส่งต่อความรู้นั้นไปสู่บุคคลอ่ืนๆ จน
กลายเป็นฐานความรู้ใหม่ เช่น แนวคิด รูปภาพ เอกสารหรือผ่านการการพูดคุยถกเถียงที่ท าให้เกิด
กระบวนการสังเคราะห์ความรู้แปลงความรู้โดยนัยออกมาเป็นความรู้ ชัดแจ้งที่อยู่ในลักษณะเป็น
แนวคิดต้นแบบ 

(3) Combination ขั้นตอนนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็น
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit to Explicit) โดยความรู้ชัดแจ้งที่รวบรวมทั้งภายในและนอกองค์กร จะถูก
รวม แก้ไข และประมวลผล เพ่ือจัดการความสลับซับซ้อนให้เป็นระบบผ่านกระบวนการรวบรวม
ความรู้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้และ
ใช้งานร่วมกันได้ ความรู้ชัดแจ้งจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคลเป็นหลักและเกิดการ
รวมตัวกันผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนาการติดต่อผ่านฐานข้อมูลบน
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งความแตกต่างของความรู้ที่น ามารวมกันนั้นสามารถจัดการได้ด้วยการ
คิดเชิงตรรกะมากกว่าการสังเคราะห์ เป็นการจัดระบบความรู้จากหลักความเป็นเหตุเป็นผลที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการรวมความรู้ชัดแจ้ง 

(4) Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้
โดยนัย (Explicit to Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็น
ความรู้ขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) วารสารรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 59-80 เนื่องจากความรู้ชัด
แจ้งที่สร้างขึ้นและใช้ร่วมกันจะถูกแปลงเป็นความรู้โดยนัยโดยตัวบุคคลผ่านกระบวนการรวมความรู้สู่
ภายในตัวตน ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจในทางปฏิบัติ ซึ่งองค์ความรู้นั้นจะถูกประยุกต์และ
น ามาใช้ในสถานการณ์จริง จนกลายเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติครั้งใหม่ ดังนั้นความรู้ชัดแจ้งที่มีจะต้อง
ถูกน ามาปฏิบัติหรือสะท้อนคิดอันก่อให้เกิดประสบการณ์จึงจะสามารถกลายเป็นความรู้โดยนัยของ
บุคคลได้อย่างแท้จริงความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีลักษณะที่เรียกว่า “ความรู้เชิงปฏิบัติการ” ยกตัวอย่าง
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้ได้ มากกว่า
การนั่งฟังเพียงอย่างเดียว ความนิยมในการเรียนรู้โดยการกระท าคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่าน
การอ่านหนังสือ เอกสารแล้วท าความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติการน าเอาความรู้ไปใช้กระบวนการ
ต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบระหว่าง
ความรู้โดยนัยกับความรู้ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นยิ่งสามารถกระตุ้นให้กระบวนการทั้ง 4 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็ว
เท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น 

2.3 ปัจจัยความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้(Key Success Factors) 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (บุญดี บุญญากิจ, 2547; ณรัฐ ประสุนิงค์

,2558; ยุรพร ศุทธรัตน์, 2552) พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย       
(1) ภาวะผู้น า และกลยุทธ์(Leadership and Strategy) เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การถ่ายทอดความรู้
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากผู้บริหารต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนผลักดันสร้างบรรยากาศให้เกิดการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของของผู้ปฏิบัติงาน (2) วัฒนธรรมองค์กร  (Organizational Culture) เช่น 
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคล  ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาไม่ยอม
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพราะกลัวความส าคัญของตนเองจะหมดไป ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่กีดกัน
ไม่ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จึงต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transition and 
Behavior Management) เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับองค์กรเพราะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจาก
การที่คนในองค์กรมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเชื่อและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาได้ โดยกระบวนการนี้
ต้องเน้นไปที่เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (3) การสื่อสาร (Communication) เป็นหัวใจหลักที่ท าให้คน
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เข้าใจถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่องค์กรต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจคือ เป้าหมายคืออะไร สิ่งที่ก าลังท า 
คืออะไร และมีแนวทางการไปถึงเป้าหมายอย่างไร ซึ่งองค์กรจะต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบและท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตราบเท่าที่องค์กรต้องการให้การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมโดยต้องค า นึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 
อย่างด้วยกัน คือ เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ท าได้ง่ายขึ้นสามารถค้นหาความรู้ และดึงองค์ความรู้ไป
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาการท างาน หรือต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น (4) กระบวนการและ
เครื่องมือ (Processes and Tools) เปรียบเสมือนแกนหลักท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมของการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกใช้ เครื่องมือและกระบวนการ
ต้องให้ความส าคัญกับความรู้ทั้ง 2 ประเภท คือ Tacit คือความรู้ที่อยู่ในตัวคนจะสามารถสื่อสารได้ดี
ที่สุดผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ และ Explicit เทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประเภทนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
เครื่องมือยังสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม 
ดังนี้ (ก) เครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้  ซึ่งเหมาะกับความรู้ประเภท Explicit ได้แก่ การจัดเก็บ
ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไว้ในรูปแบบเอกสาร หรือสารสนเทศ ที่คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
นั้นได้ง่าย (ข) เครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเหมาะกับความรู้ประเภท Tacit แม้องค์กรจะ
พยายามจัดท าเอกสารและฐานข้อมูล หรือสร้างช่องทางต่างๆ เพ่ือให้คนเข้าถึงความรู้ได้ แต่ส าหรับ
ความรู้ Tacit ต้องอาศัยการถ่ายทอดโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก (5) การวัดผล 
(Evaluation) เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยบ่งบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลจากการ
วัดจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ในกระบวนการต่างๆ ได้ ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการวัดผลแท้จริงแล้วไม่ใช่เชิงควบคุมแต่เป็นเชิงการ
จัดการและการเรียนรู้พัฒนา (6) โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure) ต้องเอ้ือต่อการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7) การเรียนรู้(Learning) เป็นองค์ประกอบเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทุกระดับในการสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยน
ส่งต่อความรู้ระหว่างกัน ซึ่งปัจจัยทั้ง 7 ประการที่ผู้เขียนสรุปมานี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที ่จะช่วยให้
สามารถด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
แต่ทั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ ต่าง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน หากสามารถบริหารจัดการได้อย่า งเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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  5.2  กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรบริกำรวิชำกำร 
 
 กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่การบริการวิชาการซึ่งมีอยู่ในตัวของบุคลากรสู่การบริการ
ชุมชนนั้น มีปัจจัยซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการด าเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

 

 5.2.1   ตัวบุคคลผู้ถ่ายทอดความรู้ 
    ผู้ถ่ายทอดความรู้ต้องมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยง
ความคิดกับศาสตร์อ่ืนๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการชี้แนะช่องทางให้กับ
ผู้รับบริการหรือชุมชนได้ ต้องมีการรับรู้บทบาท หน้าที่ ว่าเป็นภารงานที่พึงปฏิบัติในการถ่ายทอด
ความรู้ให้บรรลุผล รับรู้วิสัยทัศน์ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ของคณะ ของหน่วยงาน และสามารถ
ถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการได้ มีทิศทางร่วมไปในทางเดียวกันกับทีมงานที่ท าการบริการวิชาการ 
 
 5.2.1  วิธีการ/ทักษะในการถ่ายทอดความรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีนี้จะพูด
ถึงการลงพ้ืนที่ให้บริการชุมชนแบบเชิงรุก ล าดับเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 
 

                   ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ชุมชน 
1) รู้/ศึกษาข้อมูลของชุมชน เช่น บริบท โดยศึกษาจากผู้น าชุมชน, คนในชุมชน 
2) สร้างการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้ชุมชนรู้สึกว่านักวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน (การเตรียมตัวของผู้ที่จะลงพื้นท่ี) เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
3) ตรวจสอบข้อมูลของชุมชน เช่น ตรวจสอบแบบสามเส้า 
4) ทีมงานที่จะลงชุมชนต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน 

แบ่งหน้าที่ (ความรับผิดชอบ) 
5) มีการสร้างเครื่องมือ/แนวทางการลงพ้ืนที่ มีแผน/ตารางงานในการลงพื้นที่ 
 

  ขั้นที่ 2 การลงพื้นทีชุ่มชนเพ่ือการบริการวิชาการ 
1) มีการประสานงาน มีการสื่อสารแบบสองทาง 
2) ตรวจสอบความพร้อมของชุมชน 
3) จัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนในชุมชน 
4) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมงานและชุมชน 

ในขั้นตอนการลงพ้ืนที่ชุมชนอาจมีเทคนิคอ่ืนๆแบบไม่เป็นทางการ โดยยึด
หลัก จริงใจเข้าถึง พ่ึงพาได้ โดยสามารถแฝงตัวเข้าศึกษาชุมชนเข้าเป็นนักท่องเที่ยว, ลูกค้า ร่วม
ทุกข์-สุข เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ใช้ความรู้ที่มีไปช่วยพัฒนา โดยใช้จิตวิทยาสร้างการ
ยอมรับจากส่วนรวม และเปิดโอกาสทางความคิด 
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  ขั้นที่ 3 หลังจากการลงพ้ืนที่ 
1) น าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาสังเคราะห์ 
2) จัดเวทีเพ่ือคืนความรู้สู่ชุมชนแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบทานความถูกต้องของข้อมูล 

 
   เทคนิคการจัดการข้อมูลที่ดี 

1. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง (ชุมชน) 
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
3. ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคล 
4. ประเมินผลข้อมูลจากเอกสารและการสังเกต 
5. รายงานข้อมูล 

 
 


