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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรูนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน การสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนตั้งแตการสํารวจความ
ตองการของชุมชนและผู มีสวนไดสวนเสีย การออกแบบและสรางองคความรู ในแหลงเรียนรู  การ
ประชาสัมพันธเชิญชวนเขาอบรม/เยี่ยมชมแหลงเรียนรู การถายทอดองคความรูในรูปแบบออนไลนผาน
ชองทางตางๆ การประเมินความพึงพอใจ และการเผยแพรเปนฐานขอมูลโดยการบรรจุองคความรูในเว็บไซต
ของคณะวิทยาการจัดการ ใหสามารถนํากระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรูไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 
 
 

 
 

      คณะผูจัดทํา 
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1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 
สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสรางองคความรูใน
แหลงเรียนรูของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนตั้งแตการสํารวจความตองการของชุมชนและผูมีสวน
ไดสวนเสีย การออกแบบและสรางองคความรูในแหลงเรียนรู การประชาสัมพันธเชิญชวนเขาอบรม/
เยี่ยมชมแหลงเรียนรู การถายทอดองคความรูในรูปแบบออนไลนผานชองทางตางๆ การประเมินความ
พึงพอใจ และการเผยแพรเปนฐานขอมูลโดยการบรรจุองคความรูในเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ  

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน
เกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 
    แหลงเรียนรู มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. เปนพ้ืนท่ีในการรวบรวมองคความรูเพ่ือใหบริการถายทอดรายละเอียดองคความรูนั้น ๆ 
   ไปสูผูรับบริการไดโดยตรง ทําใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติไดดวยตนเอง 
2. มีสถานท่ีตั้งท่ีเปนหลักแหลง ท้ังภายในและภา ยนอกมหาวิทยาลัย สามารถเปดใหเขา 
   เยี่ยมชมไดเสมอ 
3. มีองคความรูจัดแสดงภายในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ ไมนอยกวา ๕ องคความรู 
4. มีการจัดแสดงองคความรูในรูปแบบนิทรรศการ หรือการใชสื่อมัลติมีเดียท่ีผูรับบริการ 
   สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
5. มีการบันทึกจํานวนผูรับบริการท่ีเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 
6. มีการบันทึกและรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 

    ศูนยการเรียนรู มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
1. เปนพ้ืนท่ีในการรวบรวมองคความรูเพ่ือใหบริการถายทอดรายละเอียดองคความรูนั้น ๆ 
    ไปสูผูรับบริการไดโดยตรง ทําใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติไดดวยตนเอง 
2. มีสถานท่ีตั้งท่ีเปนหลักแหลง ท้ังภายในและภา ยนอกมหาวิทยาลัย สามารถเปดใหเขา 
   เยี่ยมชมไดเสมอ 
3. มีองคความรูจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูบริการวิชาการ ตั้งแต ๕ องคความรูข้ึนไป 
   และผูรับบริการตองสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 
4. มีกิจกรรมการถายทอดความรูอยูเสมอ ผานปราชญหรือผูถายทอดองคความรูประจํา 

 



 

2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

   ศูนยการเรียนรู 
5. มีการจัดแสดงองคความรูในรูปแบบนิทรรศการ หรือการใชสื่อมัลติมีเดีย ท่ีผูรับบริการ 
   สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
6. มีการบันทึกจํานวนผูรับบริการท่ีเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู 
7. มีการบันทึกและรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 
8. มีการบันทึกขอมูลผูรับบริการท่ีสามารถนําองคความรูของศูนยการเรียนรูบริการวิชาการ 
   ไปใชประโยชนไดจริง 

  
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
  

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/รองคณบดี) 

1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะทํางาน 
2. สนับสนุนการดําเนินงานสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 
3. อํานวยความสะดวกใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1. วางแผนการดําเนินงานการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 
2. เตรียมความพรอมในดานตางๆ  
3. ดําเนินการตามแผน วิเคราะห ประเมิน และบันทึกผล 
4. สรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอ และพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานในปตอๆไป 

 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : ชุมชนและทองถ่ิน ประชาชนในชุมชนไดรับการพัฒนาและสราง
รายได 

ผูรับบริการ : นักศึกษา/ประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน มีความรูและทักษะเพ่ือนํามาประกอบอาชีพ
และการสรางรายได 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : นักศึกษา/ประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน  ไดรับองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการ
บริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน การมีสวนรวมในการสรางองคความรู 

 
 
 
 
 

 



 

3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     - 
 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดท่ีสําคัญ  ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

องคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนตอบสนองความ
ตองการของผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 

     

 
 
 
 
7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

FM-WM-03 

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

     

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

FM-WM-03 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
 

 



 

6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

   
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

คําจํากัดความ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 
1.สํารวจความตองการของชุมชนท่ีตั้ง
แหลงเรียนรูในการเพ่ิมจํานวนองคความรู
ใหม 

1 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

สรุปผลการสํารวจ
ความตองการของ
ชุมชน/ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
2.ออกแบบและสรางองคความรูใหมใน
แหลงเรียนรู 
 

1 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

สรุปองคความรูใหมใน
แหลงเรียนรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3.ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคคลท่ัวไปเขา
รวมรับฟงการถายทอดองคความรูท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

1 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ภาพหลักฐานการ
ประชาสมัพันธ

กิจกรรมการเพ่ิม
จํานวนองคความรูใน
แหลงเรียนรู ผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ 

4.ถายทอดความรูเก่ียวกับองคความรูท่ี
เพ่ิมข้ึนในแหลงเรยีนรู 

6 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

การถายทอดองค
ความรูผานชองทาง

ตางๆ 
5.ประเมินความพึงพอใจ และจํานวนของ
ผูเขาเยีย่มชมองคความรูในแหลงเรียนรู 

1 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รายงานผลการเขา
เยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/
พัฒนาการเพ่ิมฐานความรูในปถัดไป 

1 เดือน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
7.เผยแพรองคความรูท่ีเกิดจากการเพ่ิม
จํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูผาน
เว็บไซต  
ของหนวยงาน 

7 วัน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

www.fms.ssru.ac.th  
องคความรูในแหลง

เรียนรู  ปงบประมาณ 
2565 

 

  
 
 

 



 

7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ช่ือแบบฟอรม 
- แบบฟอรม การสํารวจปญหาและความตองการของชุมชนในระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  บันทึกขอความขออนุมัติโรงการเพ่ิมองคความรูในแหลงเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู ≥150 คน 

 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรูนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

2. ดําเนนิการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กันยายน รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป รองคณบดีฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนท่ีดําเนินการ 
 
 
 
 

 



 

8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 

9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู ในฐานะผูบังคับบัญชา
และดูแลของฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
 
 โดยยินยอมใหฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา นํากระบวนการปฏิบัติงานการสรางองคความรูในแหลงเรียนรูมาใชในหนวยงานตั้งแตวันท่ี ๑ 
เดือนธันความ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป   
 

    ใหไว  ณ  วันท่ี         ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
      
          
               

                                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข) 
            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          

                
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

 
 

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

  พื้นที่บรกิารของ   

        มหาวทิยาลัย 

 

หัวขอการสาํรวจ 

 

1. เขตดสุติ

กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวดันครปฐม 3. จังหวดัสมุทรสงคราม 4. จังหวดัอุดรธาน ี 5. จังหวดัระนอง 

1. ดานเศรษฐกจิ - การพัฒนาพื้นท่ีคาขายใน

ชุมชนของผูคารายยอยใหมี

ระเบียบ และมรีะบบการ

บริหารจัดการใหดขีึ้น 

- สงเสริมวสิาหกจิชุมชนให

มคีุณภาพและมาตรฐานท่ีดี

ขึ้น 

- สงเสริมการใชวธีิการ

ทางโลจสิติกสเขามาชวยใน

การขนสงสนิคาทางการ

เกษตรเพื่อเก็บรักษาใน

คลังสนิคา หรือสงออก

จําหนายไปยังท่ีตางๆ ได

อยางเปนระบบ 

- สงเสริมวสิาหกจิชุมชนใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีดขีึ้น 

- สงเสริมการขยายตลาด

จําหนายผลติภัณฑชุมชนให

กวางมากย่ิงขึ้น โดยอาศัย

ระบบโลจสิติกสเปนตัวชวย 

- พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม

กับบริบทของทองถิ่น 

- การพัฒนารานคาเพื่อ

ทองถิน่ ซึ่งดําเนินการตาม

บริบทของทองถิ่น เพื่อ

ชวยเหลอืทองถิ่น 

 

- การพัฒนาธุรกจิโรงแรม 

ท่ีพัก โฮมสเตย ใหมคีุณภาพ 

มาตรฐานท่ีดขีึ้น 

- การศึกษาศักยภาพการ

คาขายบริเวณชายแดน

ภาคใต 

 

2. ดานการเกษตร - - การพัฒนาวธีิการทํา

เกษตรอินทรียท่ีเหมาะสม

กับพื้นท่ี 

- การแกปญหาเกี่ยวกับตน

มะพราว เชน ศัตรูพชืของตน

มะพราว, การควบคุมตนทุน

การผลตินํ้าตาลมะพราว, ตอ

ยอดการผลติน้ําตาลมะพราว 

100% ใหเปนผงน้ําตาลมะพราว 

หรือของเหลวคลายครีมนม 

หรือลดขนาดใหเล็กลงจากเดิม 

- การสงเสริมแนวทางการ

ทําเกษตรอินทรียท่ี

เหมาะสม 

- การแกไขปญหาการทํานา

เกลอืท่ีสงผลกระทบตอนา

ขาว 

- การสรางมูลคาเพิ่มจาก

เกลอืท่ีไมไดใชประโยชน 

- 

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

         พื้นที่บรกิาร 

          ทางวชิาการของ 

              มหาวทิยาลัย              

 

หัวขอการสาํรวจ 

 

1. เขตดสุติ 

กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวดันครปฐม 3. จังหวดัสมุทรสงคราม 4. จังหวดัอุดรธาน ี 5. จังหวดัระนอง 

3. ดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

- การรณรงคการรักษา

ความสะอาดภายในชุมชน

และบริเวณโดยรอบ 

- การจัดการขยะในชุมชน

อยางถูกวธีิ 

- การบริหารจัดการวัชพชื

ขวางทางน้ําอยางเปนระบบ 

เชน การกาํจัดผกัตบชวา

โดยการใชเทคโนโลยี 

เปลี่ยนผักตบชวาใหเปนปุย

อินทรียท่ีมตีนทุนตํ่า  

- การบริหารจัดการ และ

วางแผนปองกันนํ้าเสยีไมให

ไหลลงสูแมน้ําลําคลองของ

ชุมชน 

- การอบรมวธีิการ

ตรวจสอบคณุภาพแหลงนํ้า 

- การจัดทําแผงโซลาเซลล 

เพื่อใชเปนพลังงานสะอาด

ทดแทนการทํางานของ

มอเตอรวดินํ้า และใชเปน

พลังงานทดแทนน้ํามัน

เชื้อเพลงิขับเคลื่อนการนวดนา

เกลอื 

- การพัฒนากระบวนการแปร

รูปชีวมวลไปเปนพลังงานใน

รูปแบบตางๆ เชน การผลติ

กาซเช้ือเพลงิแข็งใหเปนแกส

ชีวภาพ, การหมักเช้ือชีวมวล

ดวยแบคทีเรียในสภาวะไร

อากาศ, การผลติ 

- การใชพลังงานทดแทนใน

การทําการเกษตร หรือ

ภายในครัวเรือน เพื่อลด

คาใชจายของครัวเรือน 

- การลงพื้นท่ีวจิัยให

ครอบคลุมพื้นท่ีเกาะคําชะ

โนด  

เพื่อเปรียบเทียบความ

เปลี่ยนแปลง และแสดงแนว

ทางการพัฒนาเกาะคาํชะ

โนด 

- การอนุรักษพันธุตนชะ

โนด ซึ่งเปนพชืเฉพาะพื้นถิ่น 

 

- 

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

พื้นที่บรกิารทางวชิาการ

ของมหาวทิยาลัย 

 

หัวขอการสาํรวจ 

1. เขตดสุติ 

กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวดันครปฐม 3. จังหวดัสมุทรสงคราม 4. จังหวดัอุดรธาน ี 5. จังหวดัระนอง 

 

 - การกําจดัขยะในชุมชน

อยางถูกวธีิ 

เช้ือเพลงิเหลวจากพชื เชน 

การผลตินํ้ามันไบโอดเีซล  

- การแปรรูปขยะใหเปน

พลังงานชุมชน เนื่องจากขยะ

บางประเภทสามารถใชเปน

เพลงิได- การตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าในลําคลอง โดยนํา

สาหรายหางกระรอกซึ่งมอียู

คอนขางมากไปสกัดรวมกับ

ธาตุชนิดอื่นๆ จนกลายเปนปุย

ชีวมวล 

 - 

4. ดานสังคม - การพัฒนาอาชีพเสริมท่ี

เหมาะสมกับเยาวชนและ

ผูสูงอายุในชุมชนใหมรีายได

ท่ีเพิ่มขึ้น 

- - สนับสนุนกจิกรรมของกลุม

คนผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

เพื่อสรางรายไดเสริม 

- การพัฒนายกระดับคุณภาพ

ชีวติของคนในชุมชนใหดขีึ้น ไม

วาจะเปนดานสุขภาพ ดานวถิี

ชีวติ 

- การพัฒนากลุมอาชีพทํา

บายศรี เพื่อใชสําหรับการบูชา 

- การพัฒนาอาชีพท่ีสราง

รายไดใหแกประชาชนใน

ทองถิ่น 

- การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ใหแกเด็ก เยาวชน และ 

- การสงเสริมอาชีพของ

ชาวบานเกาะหาดทรายดําให

มรีายไดท่ีเพิ่มขึ้น และ

สามารถดํารงชีพอยูได 

 

 

 

 



 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสรางองคความรูในแหลงเรียนรู 

พื้นที่บรกิารทางวชิาการ

ของมหาวทิยาลัย 

 

หัวขอการสาํรวจ 

 

1. เขตดสุติ 

กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวดันครปฐม 3. จังหวดัสมุทรสงคราม 4. จังหวดัอุดรธาน ี 5. จังหวดัระนอง 

 - - ความเปนอยู ดานอารมณและ

จติใจ ดานการพัฒนาปญญา

และความคดิ และดานวินัยใน

ตนเอง 

- การสงเสริมใหคนในชุมชนมี

สวนรวมในกระบวนการ 

พัฒนาชุมชนรวมกัน 

ผูสูงอายุในทองถิน่ - การทําฐานขอมูลชุมชนไว 

จงึมคีวามตองการการ

รวบรวมและทบทวนขอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนหาด

ทรายดําไว เพื่อเปน

ฐานขอมูลและการเผยแพร

ประชาสัมพันธ ใหกับเกาะ

หาดทรายดํา 

5. ดานการศกึษา - การแนะแนวทาง

การศึกษาตอ และอนาคต

หลังจากจบการศึกษาใน

ระดับช้ันตางๆ 

- สนับสนุนใหมกีารจดัต้ัง

หองสมุดชุมชน เพื่อใหทุก

คนมพีื้นท่ี และโอกาสใน

การศึกษาท่ีมากขึ้น 

- อบรมการใชคอมพวิเตอร

ขัน้พื้นฐาน 

- จัดกจิกรรมอบรม

สงเสริมความรักความ

สามัคคใีนทองถิ่นของ

ตนเองแกเยาวชน เพื่อให

เห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมภูมปิญญาของ

ทองถิ่นของตนเอง 

- จัดกจิกรรมอบรมใหเด็กและ

เยาวชนในชุมชนเปนพลเมอืงท่ี

ด ีรูจักหนาท่ี ประพฤติตน

เหมาะสม โดยอาศัย

กระบวนการมสีวนรวมใน

กจิกรรมเพื่อสรางคุณคาใหกับ

ตนเอง 

- จัดกจิกรรมอบรมการสราง

ทักษะความคดิสรางสรรคเพื่อ

เด็กและเยาวชนในระดับ 

- การออกแบบหลักสูตร

การเรียนการสอนท่ีสงเสริม

ใหเด็ก และเยาวชน 

สามารถพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ทักษะชีวติ ท่ีดขีึ้น

กวาเดมิ 

- การจัดกจิกรรมถายทอด

องคความรู ใหเปนกจิกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

เพื่อเพิ่มความ 

- การศึกษาการพัฒนา

เยาวชน โดยการจดักจิกรรม

การพัฒนาภาษาอังกฤษ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหกับเด็กนักเรียน 
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พื้นที่บรกิารทางวชิาการ

ของมหาวทิยาลัย 

 

หัวขอการสาํรวจ 

1. เขตดสุติ 

กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวดันครปฐม 3. จังหวดัสมุทรสงคราม 4. จังหวดัอุดรธาน ี 5. จังหวดัระนอง 

 และการซอมคอมพวิเตอร

ใหคนในชุมชน 

 หมูบาน ตําบล อําเภอ และ

จังหวัด 

หลากหลายในการเรียนรู  

6. ดานสุขภาพ - จัดกจิกรรมสงเสริมใหมี

การตรวจสุขภาพของคนใน

ชุมชน 

- จัดกจิกรรมสงเสริมการ

รักษาสุขภาพเบ้ืองตนใหกับ

คนในชุมชน 

- จัดกจิกรรมสงเสริมใหมี

การตรวจสุขภาพของคนใน

ชุมชน 

- จัดกจิกรรมสงเสริมการ

รักษาสุขภาพเบ้ืองตนใหกับ

คนในชุมชน 

- รณรงคและสงเสริมการ

ออกกํากายของคนในชุมชน 

- จัดกจิกรรมสงเสริมการ

รักษาสุขภาพเบ้ืองตนใหกับคน

ในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิง

กลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

-  จัดกจิกรรมสงเสริมการ

รักษาสุขภาพเบ้ืองตนใหกับ

คนในชุมชน โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงกลุมผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส 

- การปรับพื้นท่ีของ

มหาวทิยาลัย ศูนยการศึกษา

ระนอง ใหเปนศูนยการ

เรียนรู เพื่อการบําบัดรักษา

โรคดวยธรรมชาติ โดยใช

น้ําแรและสมุนไพร และ

สามารถออกกําลังกายไดใน

สถานท่ีเดยีว 

7. ดานการทองเที่ยว - การพัฒนาพื้นท่ีชุมชน

เมอืงใหเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม เนื่องจาก

พื้นท่ีเขตดุสติ เปนพื้นท่ีท่ีมี

แหลงทองเท่ียวเกาแก ท่ีมี

ความสําคัญเชิง

ประวัติศาสตรและ 

- จัดอบรมใหความรูและ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวของตลาดนํ้า

คลองมหาสวัสดิ์นอย  

- พัฒนาแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองมหาสวัสดิ์

ใหสามารถรองรับ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทย 

- การสรางเอกลักษณและ

องคความรูใหกับสถานท่ี

ทองเท่ียวของจังหวัด

สมุทรสงคราม 

- การจัดอบรมมัคคุเทศก

ใหกับเยาวชนและประชาชนท่ี

สนใจ เพื่อนําความรูท่ีไดรับไป

พัฒนาตอยอดใน 

- การออกแบบเสนทางการ

ทองเท่ียวท่ีมีเร่ืองราว

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมี

รายไดท่ีเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาทัคคเุกทศก

นอยในการนําชมแหลง

ทองเท่ียว ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เชน  

- การศึกษาเสนทางการ

ทองเท่ียวโดยการสนับสนุน

การทองเท่ียวแบบระยะสัน้

ของเกาะหาดทรายดํา 

- การศึกษาเสนทางการ

ทองเท่ียวจังหวัดภาคใตใน

พื้นท่ีท่ีเชือ่มตอกบั 
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ของมหาวทิยาลัย 

 

หัวขอการสาํรวจ 

1. เขตดสุติ 

กรุงเทพมหานคร 
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ศิลปวัฒนธรรม และชาวตางชาติไดอยาง

เต็มประสทิธิภาพ 

ชีวติประจําวัน เกาะคําชะโนด, ทะเลบัวแดง   ประเทศพมา 

- จัดกจิกรรมเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวตางๆ ใหเกดิรายได 

8. ดานการพัฒนา 

ผลติภัณฑ 

- การพัฒนาผลติภัณฑ

ชุมชนใหมอัีตลักษณ 

สามารถเพิ่มมูลคาได 

- การพัฒนา สงเสริม และ

ประชาสัมพันธ การพัฒนา

บรรจุภัณฑท่ีเปน

เอกลักษณสากล เชน 

บรรจุภัณฑขาวอินทรียสี

เขยีว 

- การพัฒนาวธีิการเกบ็

รักษาผลติภัณฑตางๆ โดย

ใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

- การพัฒนาออกแบบตรา

ผลติภัณฑสนิคา (Logo) ท่ีมี

เอกลักษณ เพื่อสงเสริมการ

ขาย และติดตลาดเปนท่ีรูจัก

ของประชาชนท่ัวไปได 

- การผลักดันใหเกดิการจด

สทิธิบัตร ลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมาย

การคา ท่ีเกี่ยวของกบั

ผลติภัณฑของชุมชน 

- การพัฒนาผลติภัณฑท่ี

เปนเอกลักษณของทองถิ่น 

เชน การประยุกตใชผาใน

รูปแบบตางๆ  

- การเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลติภัณฑท่ีมอียูเดมิใหมี

คุณภาพท่ีมากขึ้น 

- การพัฒนาผลติภัณฑ

ชุมชนทองถิ่นใหมคีุณภาพ 

และมาตรฐานท่ีดขีึ้น 

- การสรางสรรคผลติภัณฑ 

บริการท่ีเปนอัตลักษณของ

ชุมชนทองถิน่ 
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