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KM เรื่องการวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
ประเด็นการเลือกและที่มาของหัวของานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
อ. นฤมล วันทนีย
ในงานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพือ่ ชุมชนที่ไดเคยทําชิ้นแรกนั้น เลือกไปทําวิจยั ที่โรงเรียน เพราะมองวา
เยาวชนก็ถือเปนชุมชน และเลือกทําวิจัยในชุมชนที่มีปญ
 หา และเดินทางไปสะดวก การทําวิจัยเกีย่ วกับชุมชน
นั้น เราสามารถมองชุมชนทั้งในเชิงกายภาพและเชิงประเด็น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนชิ้นตอมา ไดทําวิจยั ทีช่ ุมชนหนองปาครั่ง โดยทําสื่อสําหรับการขายสินคา
OTOP ซึ่งการวิจัยทีช่ ุมชนหนองปาครั่งนั้น จุดเริ่มตนมาจากการที่ไดเคยใหบริการวิชาการกับชุมชนหนองปา
ครั่งมากอน ทําใหมสี ายสัมพันธกัน
อ. ศรีธรณ โรจนสุพจน
จุดเริ่มตนของงานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชนมาจากความสนใจ
โดยมีความสนใจในปญหา
เกีย่ วกับปา ความยากจนของชุมชน โดยมีมมุ มองความคิดเริ่มตนวา นิเทศศาสตรจะสามารถฟนฟูความยากจน
ของชุมชนไดอยางไร นิเทศศาสตรจะเขาไปสัมพันธกบั ชุมชนไดในมิติใดบาง โดยพื้นฐานมองวา นิเทศศาสตร
ควรรับใชชมุ ชน ไมใชรับใชแตดานธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแลว ไมคอยมีคนสนใจเรื่องของชุมชนสักเทาไร
โดยเฉพาะถามองในแงสถาบันที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการวิจัยแลว ไมคอยมีความสนใจใสใจในเรื่องชุมชน
แตถาไปพิจารณาดูงานวิจัยของนักวิจัยเปนคนๆ ไป จะพบวามีคนทําวิจยั เกี่ยวกับชุมชนเปนจํานวนมาก
ผศ. จิรภัทร กิตติวรากูล
มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนตั้งแตตอนที่ทําวิทยานิพนธปริญญาโท
โดยตอนนั้นทําวิจัย
เกีย่ วกับคนทีเ่ คยติดยาเสพติด คนเหลานั้นถึงแมจะเลิกเสพยาแลว แตสงั คมกลับไมมีพื้นที่ใหพวกเขา พวกเขา
ไมมีงานทํา ไมไดรับโอกาสในสังคม ในงานวิทยานิพนธจึงเปดโอกาสใหคนเหลานั้นไดพดู ซึ่งหลักการก็คือ
Voice of the voiceless
ตอมาไดทํางานวิจัยเกีย่ วกับประเด็นคนพิการ อยากใหคนในสังคมมองวา คนพิการควรมีสทิ ธิเหมือน
คนปกติ สังคมไมควรไปคิดแทนพวกเขา เชนในเวลานั้นมีคนเสนอใหทําหมันผูห ญิงที่พกิ าร เพราะมองวา คน
เหลานั้นถามีลกู ก็ไมสามารถที่จะเลีย้ งดูลูกของตนเองได ซึ่งไมถกู ตอง เราควรใหคนพิการเปนคนตัดสินใจดวย
ตนเองวาเขาจะมีลูกหรือไมมี
หลังจากนั้นไดจัดทําละครเยาวชน เพราะมองวา ปญหาเยาวชนมีหลายอยาง และควรไดรับการแกไข
รวมถึงไดทําวิทยุชมุ ชนที่ จ. นาน โดยใหชาวบานใน 6 ชุมชนไดพดู ในประเด็นทีพ่ วกเขาอยากพูด ซึง่ ก็เปน
หลักการ Voice of the voiceless เชนเดียวกัน เพราะการสื่อสารอยูในทุกอณูชีวติ ของคนเรา

ผศ. ดร. สุธดิ า พัฒนศรีวิเชียร
การวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชนนั้น ควรเริ่มที่การศึกษาในสิ่งทีเ่ ราชอบ สนใจ หรืออาจทําวิจัยใน
ชุมชนที่เราเคยผูกพันใกลชดิ มากอน โดยสวนตัวแลวมีความสนใจในชุมชนคนชั้นกลาง

ลักษณะของงานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
อ. ศรีธรณ โรจนสุพจน
สําหรับงานวิจยั เพือ่ ชุมชนที่ไดทํานั้น เปนชุดโครงการสือ่ พืน้ บาน ซึ่งเปนสื่อขนาดเล็ก โดยเขาไปทํา
วิจัยที่บานหวยแกว ซึ่งมีปาชุมชน ไปแกปญ
 หาความขัดแยงโดยใชการสื่อสาร โดยเปนโจทยงานวิจยั ของ สกว.
ผศ. จิรภัทร กิตติวรากูล
งานวิจัยวิทยุชมชน จ. นาน ที่เคยทํา ก็เปนงานวิจยั ของ สกว. เชนเดียวกัน เนนเรื่องการสื่อสารแบบมี
สวนรวม และสื่อมวลชนทองถิ่น โดยมีชาวบานในชุมชนมารวมเปนนักวิจัย อาจพูดไดวา ในการทําวิจัยเกีย่ วกับ
ชุมชนนั้น กรอบหัวขอในการวิจัยหลักๆ มาจากแหลงทุนเปนตัวกําหนด และยังมาจากชุมชนเอง รวมถึงได
ขอมูลมาจากการอานขาวดวย
อ. นฤมล วันทนีย
งานวิจัยทีช่ ุมชนหนองปาครั่ง มีคนในชุมชนมารวมเปนนักวิจัย และยังมีขาราชการมารวมเปนนักวิจัย
อีกดวย

อุปสรรคของการทํางานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
ผศ. ดร. สุธดิ า พัฒนศรีวิเชียร
มองวา อุปสรรคอยางแรกเลยคือ การหาชุมชนทีม่ ีปญ
 หาเพือ่ ที่จะทําวิจัยในชุมชนนั้น และการที่จะให
ชาวบานพูดก็เปนเรื่องทีย่ ากดวยเชนกัน
ในตอนทีต่ นเองทําวิจัยชุมชนนั้น ไดเขาไปติดตอตามโรงเรียน และปญหาที่เกิดขึ้น คือ ครูไมอํานวย
ความสะดวกให โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่อยูในระบบราชการ
อ. ศรีธรณ โรจนสุพจน
สําหรับในกรณีของตนเองนั้น งานวิจยั ที่บานหวยแกว ปญหามาจากการที่ชาวบานกับเจาหนาที่ อบต.
มีความขัดแยงกัน สถานการณคอนขางอึดอัด ดวยเหตุทเี่ ราเขาไปอยูต รงกลางความขัดแยง ในตอนนั้น ไดให
เด็กและเยาวชนในชุมชนผลิตสไลด วิดีโอ ซึง่ เปนสือ่ ใหมของชาวบาน ณ เวลานั้น โดยเยาวชนทีผ่ ลิตสื่อตองเขา

ไปพูดคุยกับคนในชุมชน ทําใหเกิดความเขาใจระหวางคนในชุมชน จึงถือไดวา สื่อและเยาวชนทําหนาทีเ่ ปน
กาวใจใหกับชุมชน ทําใหคนในชุมชนไดมาจัดการปา รักปา และรักษาปารวมกัน
งานวิจัยชุมชนของตนเองที่เริ่มกับเยาวชน เพราะเยาวชนพูดคุยดวยไดงาย ไมคอยมีปญหา และที่
สําคัญไมกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม เราใหเยาวชนเปน Spokeperson
อ. นฤมล วันทนีย
ตอนทีท่ ําวิจัยชุมชน ก็ใชหลักการเดียวกันกับ อ. ศรีธรณ คือ ไดจดั อบรมใหกับเยาวชนในการผลิตสือ่
ในโครงการนักขาวเยาวชนของไทยพีบเี อส เพื่อเปาหมายใหเยาวชนไดเกิดความสํานึกรักในชุมชนของตนเอง
ผศ. จิรภัทร กิตติวรากูล
ตอนทีท่ ําละครเกีย่ วกับการตกเขียว ก็ใหเด็กไดเปนผูแ สดง ทําใหเด็กไดรูถงึ ปญหา

ขอแนะนําสําหรับการทําวิจัยลงพื้นที่ในชุมชน
อ. ศรีธรณ โรจนสุพจน
การทําวิจัยกับชาวบานเปนลักษณะของผลประโยชนตางตอบแทน คือถาทุกฝายไดประโยชน ชาวบาน
ได และผูวิจัยก็ได ก็จะทําใหการทําวิจัยเปนไปอยางราบรื่น
ในการทําวิจัยเรื่อง เกษตรอินทรีย ตนเองใชเวลา 6 เดือน ในการสรางความคุนเคยกับชาวบาน ทําให
คนในชุมชนยอมรับ เมือ่ ชุมชนไวใจเรา ก็จะยอมพูดคุยใหขอ มูลไดงาย โดยชวงนั้นตนเองลงชุมชนทุกสัปดาห
การวิจัยชุมชนดานนิเทศศาสตร คือ การนําเอาศาสตรดานการสื่อสารไปบูรณาการกับสื่ออื่นๆ การ
สื่อสารเปนเรื่องที่เกีย่ วของกับทุกศาสตร อยูที่วาจะนําเอาไปเกีย่ วของในประเด็นไหน อยางไร
ผศ. ดร. สุธดิ า พัฒนศรีวิเชียร
ตองทําใหชาวบานเห็นวา ชาวบานสามารถไวใจผูทําวิจัยได และชาวบานก็ไดรับประโยชนจากงานวิจัย
นั้น ก็จะไมมีปญหา
ผศ. จิรภัทร กิตติวรากูล
หลายครั้งที่ใชวิธีเดินพูดคุยกับชาวบาน ก็ทําใหไดขอ มูลเหมือนกัน ไมจําเปนตองจัดการประชุมเสมอ
ไป สิง่ ทีส่ ําคัญอีกอยางหนึง่ ในการพูดคุยกับชาวบานก็คือ บุคลิกของเรา การพูดคุยกับชาวบานตองใชภาษาที่
ชาวบานรูเรื่อง ในงานวิจัยชุมชนชิ้นหนึ่ง ตนเองไดเคยสรางความคุนเคยกับชาวบานดวยการรวมรํากับชาวบาน
สิ่งทีอ่ ยากแนะนําอีกประเด็นหนึง่ ในการทําวิจัยชุมชน คือ การถอดบทเรียน ตนเองไดถอดบทเรียนทุก
ครั้งทีล่ งชุมชน ทําใหชาวบานรูสึกวา พวกเขาไดรับประโยชน

อ. นฤมล วันทนีย
ตอนทีท่ ําวิจัยกับชุมชนหนองปาครั่ง ไดตดิ ตอผานทาง อบต. หนองปาครั่ง ในตอนแรกๆ ชาวบานมา
กันนอย ไมคอ ยใหความรวมมือ ตอมา มีบริษทั เลิศวสิน โดยตัวแทนคือ คุณวรรณา ไดเขาไปชวยเหลือชาวบาน
ทําใหชาวบานรัก เชื่อ ตนเองก็เลยเขาไปพูดคุยกับคุณวรรณา เมื่อคุณวรรณาใหความชวยเหลือ ทําใหเขา
ชุมชนไดงายขึ้น ชาวบานไดรับรูวา เรามาชวยพวกเขาจริงๆ ไมไดมาเพื่อเอาประโยชน ดวยเหตุนี้ ทําใหตนตอง
มีการปรับเปลีย่ นการวิจัยจากแผนที่วางไวตั้งแตตน
ในการพูดคุยกับชาวบาน ควรมีรอยยิม้ และพูดคุยอยางนอบนอม โดยตนเองเคยไดมีโอกาสเปนหนึง่
ในทีมวิจัยของโครงการหลวง ซึ่งตอนนั้นใชวิธีสรางความคุนเคยกับชาวบานดวยการทานอาหารรวมกัน

สิ่งที่ไดรับจากการทําวิจัยชุมชน
อ. นฤมล วันทนีย
ไดสอนชาวบานใหผลิตสื่อออกมาได
อ. ศรีธรณ โรจนสุพจน
สิ่งที่ตนเองไดรับจากการลงชุมชน คือ เกิดความเขาใจในชุมชน ไดเขาใจถึงความตองการ
ของชาวบาน โดยเราตองเอาชุมชนเปนตัวตั้ง ตองเชื่อวาชุมชนมีศักยภาพในการที่จะแกปญหา
ผศ. จิรภัทร กิตติวรากูล
ไดเรียนรูถึงความหลากหลายในชุมชน ในการทําวิจัย นักวิจัยตองลงชุมชนเพื่อพบกับ
ชาวบานใหครบทุกกลุม ใหชาวบานทุกกลุมไดพูดเกี่ยวกับปญหาของตน นักวิจัยตองไมลืมวา มันมี
ขอมูลอีกดานเสมอ ใหโอกาสคนที่ไมพูดไดพูด ก็จะสรางประชาธิปไตยไดดีกวาการมีคนพูดเพียงแค
กลุมเดียว
ผศ. ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ทําใหเราสามารถจัดการกับปญหา จัดการกับเรื่องตางๆ ได
สําเร็จ

สรุปองคความรูที่ซอนเรน แสดงใหเปนองคความรูที่เดนชัด
สรุปองคความรูที่ซอนเรนในตัวบุคคลทั้ง 4 ทาน แสดงใหเปนความรูทเี่ ดนชัด โดยครอบคลุมประเด็น
ความรูที่กําหนด ดังนี้

1. ประเด็นการเลือกและที่มาของหัวขอวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
จุดเริ่มตนในการเลือกหัวขอประเด็นการวิจัยมาจากความชอบ หรือความสนใจในประเด็นนั้นๆ หรือ
อาจเปนหัวขอที่ไดมาจากชุมชนที่รูจักคุนเคย มีความผูกพันใกลชดิ กันมากอน และสามารถเดินทางไปมายัง
ชุมชนนั้นๆ ไดสะดวก อยางไรก็ดี ชุมชนที่เราเลือกที่จะลงพื้นที่เพื่อทําวิจยั นั้น ตองเปนชุมชนที่ ณ ขณะเวลา
นั้นกําลังประสบปญหาภายในชุมชน และในการทําวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชนนั้น โดยพื้นฐานผูทําวิจัย
จะตองมีหลักคิดวา นิเทศศาสตรควรมีหนาที่รับใชชุมชน และการทําวิจัยก็เพือ่ แกปญ
 หาใหกับชุมชนนั้น

2. ลักษณะของงานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
งานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน อาจไดรับทุนมาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดยทีต่ อ งมีชาวบานภายในชุมชนมารวมเปนผูวิจัย หรือในบางกรณีก็อาจมีขาราชการทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนนั้นๆ
มารวมเปนผูวิจยั ดวยเชนกัน

3. อุปสรรคของการทํางานวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
อุปสรรคทีพ่ บคือ การคนหาชุมชนที่กําลังมีปญหาสําหรับเปนพื้นที่ในการทําวิจัย และเมื่อลงมือทําวิจัย
แลว ปญหาที่พบคือ ชาวบานในชุมชนไมใหความรวมมือ ไมใหขอมูลกับผูวิจัย หรือขาราชการที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนไมใหความรวมมือ รวมไปถึงการทีช่ าวบานภายในชุมชน หรือชาวบานกับหนวยงานราชการมีความ
ขัดแยงกันเอง ทําใหผูวิจัยซึง่ เขาไปในฐานะคนกลางประสบปญหา เนื่องจากทั้งชาวบานและหนวยงานราชการ
เกิดความไมไววางใจในตัวผูวิจัย

4. ขอแนะนําสําหรับการทําวิจัยลงพื้นที่ในชุมชน
การทําวิจัยลงพื้นที่ชมุ ชนนั้น สิ่งทีส่ ําคัญที่จะชวยใหงานวิจยั บรรลุผล และการดําเนินการเปนไปอยาง
ราบรื่น คือ การทําใหชาวบานเกิดความรูสึกไวใจในตัวของผูวิจัย ซึง่ ตองอาศัยการลงพื้นทีช่ ุมชนบอยๆ สราง
ความคุนเคยกับชาวบาน โดยอาจจะใชวิธีพูดคุยสรางความสนิทสนม ทานอาหาร หรือรวมทํากิจกรรมอื่นๆ กับ
ชาวบานในชุมชน และทําใหชาวบานไดเห็นวา การทําวิจัยนัน้ ชาวบานไดรับประโยชน ผูวิจัยมีความจริงใจที่จะ
ชวยเหลือชาวบานอยางแทจริง

5. สิ่งที่ไดรับจากการทําวิจัยชุมชน
ผูวิจัยเกิดความเขาใจในชุมชนทีต่ นไดลงพื้นที่ เกิดความเขาใจถึงความตองการของชาวบาน ไดเรียนรู
ถึงความหลากหลายในชุมชน และทายที่สดุ ผูวิจัยก็สามารถชวยเหลือชาวบานในการแกปญหาได โดยอาศัย
ความรูดานนิเทศศาสตร ใชการสื่อสาร และสื่อชวยในการแกปญหา

การนําไปใชประโยชน
อาจารยภายในคณะนิเทศศาสตร ไดแก ผูช วยศาสตราจารย ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร ไดนําเอา
ความรูที่ไดจากการสังเคราะหในประเด็นการวิจัยดานนิเทศศาสตรเพือ่ ชุมชน ไปใชประโยชน โดยนําไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินการในบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ของงานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ในการตอตานการทุจริตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” ซึ่งเปนงานวิจยั ที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ 2560

แผนการจัดการความรู

ลําดับ
กิจกรรม
1 การบงชีค้ วามรู
-สํารวจความตองการใน
การจัดการความรูของ
บุคลากร
2

การสรางและแสวงหา
ความรู
-ประสานงานและเชิญ
คณาจารยผมู ีความรู/
ประสบการณในเรื่อง
การวิจัยที่เนนชุมชนเพื่อ
ถายทอดองคความรู
-ดึงความรูจากผูมี
ความรู/ ประสบการณ
ในดานการทําวิจัยทีเ่ นน
ชุมชน

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ส.ค. 60 คณาจารยในคณะฯ มี คณาจารยสวนใหญของ
คณะกรรมการ
สวนรวมในการกําหนด คณะฯ มีความเห็นใน
วิชาการ
ประเด็นความรูที่
ประเด็นความรูมากเปน
สอดคลองกับเปาหมาย อันดับ 1 และ 2
ที่กําหนด
ก.ย. 60- -พบคณาจารยผมู ี
-มีผูมคี วามรู/
คณะกรรมการ
ก.พ. 60 ความรู/ ประสบการณ ประสบการณในเรื่องการ
วิชาการ
ในเรื่องการวิจัยที่เนน วิจัยที่เนนชุมชนอยาง
ชุมชน
นอย 3 คน
-จัดกิจกรรม
-ไดองคความรูค รบถวน
แลกเปลีย่ นเรียนรูใหได ตามประเด็นความรูที่
องคความรูต ามประเด็น กําหนด
ความรูที่กําหนด

สถานะ
คณาจารยในคณะฯ มี
สวนรวมในการกําหนด
ประเด็นความรู

-มีผูเชีย่ วชาญดานการ
ทําวิจัยที่เนนชุมชน
จํานวน 4ทาน ไดแก
1. ผศ. ดร. สุธิดา พัฒน
ศรีวิเชียร
2. ผศ. จิรภัทร กิตติว
รากูล
3. อ. ศรีธรณ
โรจนสุพจน
4. อ. นฤมล วันทนีย
-ไดองคความรู
ครอบคลุมประเด็น

ลําดับ

3

กิจกรรม

การจัดการความรูให
เปนระบบ

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ก.พ. 60

เอกสารสรุปความรูต าม มีเอกสารสรุปความรู
ประเด็นความรู
ครบถวนตามประเด็นที่

-

สถานะ
ความรูที่กําหนด คือ
1. ประเด็นการเลือก
และที่มาของหัวขอการ
วิจัยชุมชน
2. ลักษณะของงานวิจัย
ดานนิเทศศาสตรเพื่อ
ชุมชน
3. อุปสรรคของการทํา
วิจัยดานนิเทศศาสตร
เพื่อชุมชน
4. ขอแนะนําสําหรับ
การทําวิจัยลงพื้นที่ใน
ชุมชน
5. สิ่งที่ไดรับจากการทํา
วิจัยชุมชน

คณะกรรมการ มีเอกสารเผยแพรการ
วิชาการ
จัดการความรู ประจําป

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
-สรุปความรูเรื่องการทํา
กําหนด
วิจัยชุมชน

สถานะ
การศึกษา 2560 เรื่อง
องคความรูดานการวิจัย
: การวิจัยที่เนนชุมชน

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-พิจารณาเนื้อหาความ
ถูกตองขององคความรู
โดยผูเชีย่ วชาญ และ
จัดทําเอกสารสรุป
ความรู

ก.พ. 60

-ผูเชีย่ วชาญทีถ่ ายทอด
องคความรูมีการ
พิจารณาเนื้อหาความ
ถูกตองขององคความรู
กอนจัดทําเอกสารสรุป
ความรู
-เลมเอกสารสรุปความรู

-ผูเชีย่ วชาญทีถ่ ายทอด
องคความรูทุกทานได
พิจารณาเนื้อหาความ
ถูกตองขององคความรู
กอนจัดทําเอกสารสรุป
ความรู
-เลมเอกสารสรุปความรู
จํานวน 1 เลม

-

คณะกรรมการ -ผูเชีย่ วชาญทีถ่ ายทอด
วิชาการ
องคความรูทุกทานได
พิจารณาเนื้อหาความ
ถูกตองขององคความรู
กอนจัดทําเอกสารสรุป
ความรู
-มีเลมเอกสารสรุป
ความรู
ประจําป
การศึกษา 2560 เรื่อง
องคความรูดานการวิจัย
: การวิจัยที่เนนชุมชน

5

การเขาถึงความรู
-เผยแพรองคความรูของ
องคกรผานเลมเอกสาร

ก.พ. 60

มีการเผยแพรองค
มีวาระในการประชุม
ความรูขององคกรผาน คณาจารยเพื่อแจงให
เลมเอกสารสรุปความรู คณาจารยไดรับทราบถึง

-

คณะกรรมการ -เผยแพรองคความรู
วิชาการ
ขององคกรผานเลม
เอกสารสรุปความรู

ลําดับ

กิจกรรม
สรุปความรู

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ชองทางในการเขาถึง
ความรู

สถานะ
-แจงใหคณาจารยไดรับ
ทราบถึงชองทางในการ
เขาถึงความรูในการ
ประชุมคณาจารย

6

การแบงปนแลกเปลีย่ น ก.พ.-มี.ค. มีกิจกรรมแลกเปลีย่ น อยางนอย 1 ครั้ง
ความรู
60
เรียนรูใหกบั บุคลากรใน
-จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
คณะฯ
เรียนรูเพื่อแบงปน
แลกเปลีย่ นองคความรู
ดานการวิจัย : การวิจัย
ที่เนนชุมชน
แก
คณาจารยทสี่ นใจ

-

คณะกรรมการ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
วิชาการ
เรียนรูใหกบั บุคลากร
ภายในคณะฯ จํานวน
1 ครั้ง

7

การเรียนรู
-ติดตามการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน

-

คณะกรรมการ ผูเขารวมโครงการฯ
วิชาการ
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนใน
ดานการทําวิจัยทีเ่ นน
ชุมชนในระดับมาก คือ

เม.ย. 60

การนําความรูที่ไดรับไป ผูเขารวมโครงการฯ
ใชประโยชนในดานการ สามารถนําความรูที่ไดรับ
ทําวิจัยที่เนนชุมชน
ไปใชประโยชนในดาน
การทําวิจัยที่เนนชุมชน
ในระดับมาก คือ 3.51

ลําดับ

กิจกรรม

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
จากคะแนนเต็ม 5

สถานะ
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

