กิจกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงานเพื่อบูรณาการงานประจาอย่างมีคุณภาพ
หัวข้อ “ระบบกลไกและขั้นตอนในการดาเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ”
โดย ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัยชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
...........................
ผลการดาเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ในหัวข้อ ระบบและกลไกและขั้นตอนใน
การดาเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ดร.อัจฉรี จันทมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ และ
ตาแหน่งนักวิจัยชานาญการ ได้เป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์การดาเนินงานในกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
เพื่อแสดงระบบ กลไกและขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงการทางานแบบ
แผนภูมิงานอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย และมีการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินโครงการ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา ซึ่งทั้งนี้บุคลากรในสถาบันได้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการทางานอย่างมีคุณภาพ และ
จัดทาระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อไป และได้มีการนาเสนอระบบ
ขั้นตอน เอกสาร ต่าง ๆ ดังนี้
ระบบกลไกและขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.1 สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย โดยขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะกาหนดเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา
1.2 มีการสนับสนุนด้านความรู้ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ มีความรู้และทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างงานวิจัยและสามารถดาเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ตามกาหนดระยะเวลา เช่น ส่งเสริมการเข้ารับการอบรม
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
1.3 มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการ ห้ อ งนิ ท รรศการ
ห้องค้นคว้าข้อมูลที่สนับสนุนการวิจัย เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการสามารถดาเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
1.4 มีการเผยแพร่จ รรยาบรรณนักวิจัย เพื่ อให้ นั กวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่ เป็ น ที่ยอมรับทั้ งเชิ ง
วิชาการและในระดับสากล
1.5 มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย โดยขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
นักวิจัย นักวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคณะกรรมการเสนอแนะ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและรายงานความก้าวหน้า
ผู้วิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนด้านความรู้และทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัย
มีการสนับสนุนด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่สนับสนุนการวิจัย
มีการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย

2. กลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.1 มี ก ารแต่ งตั้ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณากลั่ น กรองคุ ณ ภาพผลงานวิจัย และผลงานตีพิ ม พ์
เผยแพร่ ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีบทบาทในการจัดทาแผนการดาเนินงานวิจัย จัดประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนการการทางานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลั่นกรอง สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของแผนการดาเนินงาน และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
2.2 สนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
บทความวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและและงานสร้างสรรค์ ทาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

แผนภูมิแสดงกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่
นักวิจัย นักวิชาการส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง

กรณีตอบรับ
แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้

กรณีตอบรับ
และไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของผลงาน
นาผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาการปรับแก้
หน่วยงานเจ้าของผลงาน
นาผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่
ระบบกลไกและขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่ อกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และการ
ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ แล้วนาไปจัดทาแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อจัดหา
งบประมาณสนั บ สนุ น โดยการบริ ก ารทางวิช าการแก่ สั งคมที่ ด าเนิ น การขึ้ น จะมี ก ารบู รณาการให้ เข้ ากั บ
กระบวนการเรีย นการสอน ได้ แก่ การน านิ สิ ต เข้าร่ว มดาเนิ น การจั ดกิ จกรรม/โครงการ นอกจากนั้ น มีก าร
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการวิจัย ได้แก่ มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนนาความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการการ
บริ การทางวิช าการแก่สั งคมเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จะมีก ารประเมิ น ผลความส าเร็จ และมี การน าผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการบูรณาการ

แผนภูมิแสดงระบบกลไกและขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
สารวจความต้องการของชุมชน
จัดทาแผนบริการวิชาการ และเสนอแผนต่อผู้บริหาร
จัดทาข้อเสนอโครงการบริการทางวิชาการตามแผน เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผน
ประเมินผล /สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการโครงการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
นาผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและงานวิจัย

-ตัวอย่างแบบประเมินความสาเร็จของโครงการ
างานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
--------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการเข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการที่จัดขึ้น เพื่อผลที่ได้จะเป็นข้อมูลประเมินความสาเร็จของโครงการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย (สาหรับนิสิต) โดยการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน
แต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีงบประมาณ
ลักษณะการบูรณาการ  การเรียนการสอน
(ให้ระบุรายวิชา)
หัวข้อที่บูรณาการ
(ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)
 การบริการวิชาการ (ให้ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ)
 การวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบประเมิน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. นิสิตสาขาวิชา
ชั้นปีที่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผลสาเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ทไี่ ด้รับจากกิจกรรม/ โครงการ
ลาดับ

หัวข้อที่ประเมิน

5
มากที่สุด

4
มาก

ระดับความพึงพอใจ
3
2
ปานกลาง
น้อย

1
น้อยที่สุด

ด้านความรูแ้ ละประสบการณ์ทีได้รับ
1 กิจกรรม/โครงการมีการบูรณาการกับเนื้อหาที่เรียน/
กิจกรรมของนิสิตได้อย่างเหมาะสม
2 การร่วมกิจกรรม/โครงการทาให้มีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น
3 ได้รับประสบการณ์ตรง/ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การทางาน
ร่วมกับชุมชน และสังคมมากขึ้น
4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์
นอกเหนือจากตาราและการเรียนในชัน้ เรียน
5 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ในสถานการณ์จริง/ ชีวติ ประจาวัน
6 การจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อ
ตัวนิสิต อาจารย์ ผู้รับบริการ/ผูร้ ่วมโครงการ
ข้อเสนอแนะ
…………………………..............…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม”

-ตัวอย่างแบบสอบถามผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
(สาหรับอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ)
--------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพือ่ สอบถามถึงความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่มีต่อ
ความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการที่ทาการประเมิน
(ให้ระบุชื่อโครงการ)
ประจาปีงบประมาณ
ลักษณะการบูรณาการ  การเรียนการสอน
(ให้ระบุรายวิชา)
 การบริการวิชาการ (ให้ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ)
 การวิจัย เรื่อง
(ให้ระบุชื่องานวิจัย)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 16-25 ปี
 26-40 ปี  40 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่น ๆ ..................
4. อาชีพ
 ข้าราชการ
 พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  อื่น ๆ ……….
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผลสาเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ
ลาดับ
หัวข้อที่ประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด

ด้านความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ
1 กิจกรรม/โครงการมีความสอดคล้องกับการปฏิบัตงิ าน/มีการ
บูรณาการกับเนื้อหาที่เรียน/กิจกรรมของนิสิตได้อย่างเหมาะสม
2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/
โครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน/ใช้ในชีวติ
ประจาวัน / การปฏิบัติงานได้
3 การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม
4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม/เพื่อนร่วมงานได้

5

สามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
มาพัฒนา/ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่
6 การจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวนิสิต
อาจารย์ ผู้รับบริการ/ผู้ร่วมโครงการ
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม”

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้
กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้เผยแพร่เป็นแนวทางแก่บุคลากรและกลุ่มงาน
อื่น ๆในหน่วยงาน ดังนี้
1. มีการจัดทาคู่มือแผนการดาเนินงาน/ปฏิทินนาเสนอแผนภูมิแสดงระบบและกลไกและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อ
การปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน และมีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการ เพื่อการปรับปรุงโครงการ กิจกรรมในรอบต่อไป
2. มีการจัดระบบข้อมูล จัดแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ผ้าทออีสาน ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษาความรู้ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
3. มีการจัดทาเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ภาพประกอบกิจกรรม

