
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยชุมชนพังงา 

 
ชื่อองค์ความรู้ (องค์ความรู้ที่ 1) : การจัดการความสุขในการท างานร่วมกับชุมชน 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักท่ีสอดคล้อง : จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
2. กิจกรรมการจัดการความรู้ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
3. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

-  จ ำนวนบุคลำกรวิทยำลัยชุมชนพังงำเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ำนวน 30 คน 
-  จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรเผยแพร่ จ ำนวน 1 เรื่อง 
-  ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วมได้รับควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรวิทยำลัยชุมชนพังงำ 
 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ : 4 เดือน (เดือนมิถุนำยน – เดือนกันยำยน) 
 
6. สรุปผลการด าเนินการ : จากการท างานร่วมกับชุมชน 

กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน ส่วนมำกเรำจะเจอควำมหลำกหลำยของชุมชนซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็มีบริบทที่แตกต่ำง
กันออกไป ดังนั้นเรำเองจะต้องมีทัศนคติที่ดีเพ่ือท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ กำรประสบควำมส ำเร็จคือ ชุมชนมี
ควำมสุขและวิทยำลัยชุมชนพังงำก็มีควำมสุข ซึ่งควำมสุขจะเกิดขึ้นได้ก็มำจำกจิตใจที่บริสุทธิ์ มองประโยชน์และ
ผลลัพธ์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เมื่อเรำเห็นชุมชนที่เรำได้ลงพื้นที่ให้ควำมรู้ กำรท ำกิจกรรมร่วมกันสำมำรถต่อยอดได้ มี
อำชีพ มีรำยได้สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่ำงยั่งยืนแล้ว ก็ท ำให้เกิดควำมสุข  

สิ่งที่กล่ำวมำข้ำงต้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เรำต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ชุมชนเป็น ในสิ่งที่ชุมชนต้องกำร และต้องเป็นผู้
ที่น ำควำมรู้มำปฏิบัติกำรท ำงำนกับชุมชนอย่ำงอดทน ยำวนำน รอคอย เพ่ือเห็นชุมชนสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง
และอีกหนึ่งสิ่งส ำคัญคือต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอ เพ่ือจะได้น ำควำมรู้นั้นไปท ำงำนกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่สุด 
ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนให้ทันโลกทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 

กำรท ำงำนร่วมกับชุมชนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เรำจะต้องมีควำมจริงใจเพ่ือให้ชุมชนมั่นใจและไว้วำงใจว่ำเรำ
ไม่ใช่ผู้ที่จะมำท ำเพ่ือหวังผลประโยชน์ แต่เรำมำท ำเพ่ือต้องกำรให้ชุมชนสำมำรถน ำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดทำง
อำชีพ เพ่ิมรำยได้ และมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน ควำมคิดที่ว่ำคือต้องเชื่อมั่น ต้องเชื่อว่ำชุมชนสำมำรถท ำกำร
เปลี่ยนแปลงได้  เรำต้องเชื่อว่ำพลังของชุมชนคือพลังของกำรเปลี่ยนแปลงสังคม และสุดท้ำยเรำต้องรับใช้ชุมชน 



ทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ และเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรรวมคน รวมควำมคิด และกำรท ำงำนร่วมกัน
เป็นทีม ควำมสำมัคคีกันจะท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จ  

สิ่งท่ีผู้ปฎิบัติการหรือคนท างานจะต้องมี (บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา) 

1. จะต้องเตรียมตนเอง ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ำกับชุมชนให้ได้ คือกำรลงไปท ำงำนกับชุมชนต้องท ำให้
เขำเป็นเรำ เรำเป็นเขำ และต้องเปิดใจพร้อมเรียนรู้ชุมชนที่จะเข้ำไปท ำงำน แล้วค่อยน ำเป้ำหมำยและกระบวนกำร
ล ง ไ ป ท ำ ง ำ น กั บ ชุ ม ช น  เ ร ำ ต้ อ ง รู้ ปั ญ ห ำ ชุ ม ช น  วิ ถี ชุ ม ช น  แ ล ะ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ชุ ม ช น 
  2. จะต้องยึดกุมกฎเกณฑ์กำรพัฒนำให้ได้ คือ ต้องยึดกุมหลักกำรท ำงำน ยึดกุมทฤษฎีในกำรท ำงำน
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ให้ครอบคลุม และสุดท้ำยต้องมองให้เห็นเป้ำหมำยในกำรท ำงำน  กรณีที่เรำรับนโยบำยมำ
จำกส่วนกลำงให้ถือว่ำนโยบำยที่ได้รับมำเป็นหลักในกำรท ำงำนด้วย   และต้องหำแนวคิดหรือแนวทำงในกำร
ถ่ำยทอดนโยบำยให้เหมำะสม 

3. จะต้องสำมำรถเอำทฤษฎีหรือนโยบำยไปประสำนงำนกับกำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทฤษฎีคู่กับกำร
ปฏิบัติอยู่แล้ว บำงครั้งเรำเองต้องน ำทฤษฎีที่หลำกหลำยลงไปท ำงำนกับชุมชน แต่ต้องดูว่ำมันสอดคล้องกับชุมชน
ที่เรำท ำงำนหรือไม่ ถ้ำสอดคล้องเรำก็ต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมำใหม่ ปฏิบัติสร้ำงทฤษฎีได้ ทฤษฎีก็
สร้ำงกำรปฏิบัติไดเ้พ่ือให้เข้ำกับบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 

กระบวนการท างานกับชุมชน (ท าอย่างไรให้ชุมชนมีความสุข) 

วิธีกำรท ำงำนกับชุมชนและวิธีกำรที่จะให้ชุมชนเข้ำร่วมงำนกับท ำงำนเรำ เรำเองต้องแสวงหำวิธีกำรที่
หลำกหลำย หรือเรำต้องมีวิธีกำรดังนี้ เช่น เรำต้องเข้ำไปร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับประชำชน เข้ำไปส ำรวจค้นคว้ำหำ
ข้อมูลว่ำตอนนี้ชุมชนมีปัญหำอะไร และต้องกำรอะไร ต้องหำข้อมูลพ้ืนฐำนของควำมต้องกำรของชุมชน เมื่อเรำมี
ควำมเข้ำใจชุมชนแล้วจึงเข้ำไปท ำงำนร่วมกับชุมชน ผลลัพธ์คือต้องท ำให้ชุมชนได้ประโยชน์ และคุณค่ำจำกกำร
ท ำงำนของเรำ เปรียบก็คือต้องได้ใจชุมชน ต้องท ำให้ชุมชนมีควำมสุขจำกกำรท ำงำนร่วมกับวิทยำลัยชุมชนพังงำ 

กำรท ำงำนกับชุมชนต้องต้นเริ่มจำกชุมชนและควำมสมัครใจของชุมชน กำรงำนใดๆที่ท ำเพ่ือชุมชนต้อง
เริ่มจำกควำมต้องกำรของชุมชน แต่ถ้ำชุมชนยังไม่ตื่นตัวและยังไม่พร้อมที่จะมำท ำงำนร่วมกับเรำ เรำต้องท ำงำน
ทำงควำมคิดกับชุมชนให้มำกขึ้นและต้องรอคอยโอกำสด้วยควำมอดทน จนกว่ำเรำจะท ำงำนกับคนในชุมชนและ
คนในชุมชนตัดสินใจเข้ำร่วมกับเรำ เรำจึงด ำเนินกำรให้เขำเข้ำสู่กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันกับเรำ จึงจะประสบ
ควำมส ำเร็จได ้ 

 

 



 
7. ผู้รับผิดชอบ : คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของวิทยำลัยชุมชนพังงำ 
 
8. ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข 

ปัญหา / อุปสรรค การแก้ไข 
ขำดทักษะในกำรท ำงำนกับชุมชนที่หลำกหลำย พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรออกภำคสนำม เช่น 

ทักษะทำงวิชำกำร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
กระบวนกำรกลุ่ม ทักษะกำรจัดกำรกับเวลำ เป็นต้น 

 
 
9. ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบทิศทางการจัดการความรู้ วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสุขใน
การท างาน

ร่วมกับชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนพังงา 
(Happy PAGCC) 

ชุมชนมีความสุข 
(Happy Community) 

ผู้บริหาร บุคลากร 

เข้ำใจบทบำท
ภำรกิจของวิทยำลัย
ชุมชนอย่ำงแท้จริง 

ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร 

ร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ท ำงำนร่วมกับบุคลำกร 

ทัศนคติที่ดี 

ท ำด้วยใจบริสุทธิ์ มอง
ผลลัพธ์ชุมชนเป็นหลัก 

จริงใจในกำรท ำงำน
ร่วมกับชุมชน 

เปิดใจพร้อมปรับตนเองใน
กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

พัฒนำควำมรู้ของตนเองอยู่เสมอ 

ชุมชนมีอำชีพ 

ชุมชนมีรำยได้ 

ชุมชนได้รับกำร
ตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงกำรศึกษำ 


