
กิจกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงานเพื่อบูรณาการงานประจ าอย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ “ระบบกลไกและขั้นตอนในการด าเนินงานดา้นวิจัยและบริการวิชาการ” 

โดย ดร.อัจฉรี  จันทมูล  นักวิจัยช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 
วันพุธที่ 15  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

........................... 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
                      เมื่อวันพุธที่   15  มิถุนายน   2559 เวลา 15.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม   ได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย  ในหัวข้อ ระบบและกลไกและขั้นตอนใน
การด าเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  โดยมี ดร.อัจฉรี  จันทมูล  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  และ
ต าแหน่งนักวิจัยช านาญการ   ได้เป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์การด าเนินงานในกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  
เพ่ือแสดงระบบ กลไกและขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงการท างานแบบ
แผนภูมิงานอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย   และมีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา  ซึ่งทั้งนี้บุคลากรในสถาบันได้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการท างานอย่างมีคุณภาพ  และ
จัดท าระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อไป  และได้มีการน าเสนอระบบ 
ขั้นตอน เอกสาร ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระบบกลไกและข้ันตอนในการด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 1.  ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2.  ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.1 สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย โดยขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก าหนดเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา 

 1.2 มีการสนับสนุนด้านความรู้ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ มีความรู้และทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างงานวิจัยและสามารถด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ตามก าหนดระยะเวลา เช่น ส่งเสริมการเข้ารับการอบรม 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

1.3 มีการสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ฐานข้อมูลด้านวิชาการ ห้องนิทรรศการ              
ห้องค้นคว้าข้อมูลที่สนับสนุนการวิจัย เพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

1.4 มีการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งเชิง
วิชาการและในระดับสากล   
 1.5 มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
 



แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย โดยขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 

นักวิจัย นักวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ 
 

ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคณะกรรมการเสนอแนะ 
 

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและรายงานความก้าวหน้า 
 

ผู้วิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

สนับสนุนด้านความรู้และทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัย 
 

มีการสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการวิจัย 
 

มีการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

 
2.  กลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2.1  มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีบทบาทในการจัดท าแผนการด าเนินงานวิจัย จัดประชุม
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางแผนการการท างานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลั่นกรอง สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแผนการด าเนินงาน และจัดท า
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
 2.2  สนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  
บทความวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและและงานสร้างสรรค์ ท าให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

 
ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
นักวิจัย นักวิชาการส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง 

 
  

 
 

กรณีตอบรับ 
แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 

 กรณีตอบรับ 
และไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 

   
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
 หน่วยงานเจ้าของผลงาน 

น าผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ 

   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาการปรับแก้ 
  

   
หนว่ยงานเจ้าของผลงาน 

น าผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
  

 
ระบบกลไกและข้ันตอนในการด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน  เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และการ
ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ แล้วน าไปจัดท าแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือจัดหา
งบประมาณสนับสนุน โดยการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการขึ้น จะมีการบูรณาการให้เข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การน านิสิตเข้าร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ นอกจากนั้นมีการ          
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการวิจัย ได้แก่ มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนน าความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการประเมินผลความส าเร็จ และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการ  



 
แผนภูมิแสดงระบบกลไกและข้ันตอนในการด าเนินงานดา้นการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ส ารวจความต้องการของชุมชน  

 
จัดท าแผนบริการวิชาการ และเสนอแผนต่อผู้บริหาร 

 
จัดท าข้อเสนอโครงการบริการทางวิชาการตามแผน เพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุน 

 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผน 

 
ประเมินผล /สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการโครงการ  

 
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ 

 
น าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 



-ตัวอย่าง- 
แบบประเมินความส าเร็จของโครงการ 

างานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
--------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 
          แบบประเมนิฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามถึงประโยชนท์ี่นิสิตได้รับจากการเข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการที่จัดขึ้น เพื่อผลที่ได้จะเปน็ข้อมูลประเมินความส าเร็จของโครงการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย (ส าหรับนิสิต) โดยการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน
แต่อย่างใด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกิจกรรม/โครงการ 
    ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ท าการประเมิน  (ให้ระบุชื่อโครงการ)     
    ประจ าปีงบประมาณ           
    ลักษณะการบูรณาการ  การเรียนการสอน   (ให้ระบุรายวิชา)     
                            หัวข้อที่บูรณาการ (ให้ระบุชื่อหัวข้อการบูรณาการ)   

 การบริการวิชาการ (ให้ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ)  
 การวิจัย เร่ือง  (ให้ระบุชื่องานวิจัย)   

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบประเมิน 
    1. เพศ    ชาย   หญิง 
 2. นิสิตสาขาวิชา     ชั้นปทีี่       
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากกิจกรรม/ โครงการ 

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

ด้านความรูแ้ละประสบการณท์ีได้รับ      
1 กิจกรรม/โครงการมีการบูรณาการกับเนื้อหาที่เรียน/ 

กิจกรรมของนิสิตได้อยา่งเหมาะสม 
     

2 การร่วมกิจกรรม/โครงการท าให้มีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน 

     

3 ได้รับประสบการณ์ตรง/ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การท างาน
ร่วมกับชุมชน และสังคมมากข้ึน 

     

4 ได้รับความรู้และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชน์ 
นอกเหนือจากต าราและการเรียนในชัน้เรียน 

     

5 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในสถานการณ์จริง/ ชีวติประจ าวัน  

     

6 การจัดกิจกรรม/โครงการในคร้ังนี้เป็นประโยชน์ทัง้ต่อ
ตัวนิสิต อาจารย์ ผู้รับบริการ/ผูร้่วมโครงการ 

     

ข้อเสนอแนะ 
…………………………..............…………………………………………………………………………………………………………………………………
                 ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม” 



-ตัวอย่าง- 
แบบสอบถามผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 (ส าหรับอาจารย์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ) 

--------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมนิฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพือ่สอบถามถึงความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่มีต่อ
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 
ชื่อโครงการที่ท าการประเมิน  (ให้ระบุชื่อโครงการ)      
ประจ าปีงบประมาณ                              
ลักษณะการบูรณาการ   การเรียนการสอน (ให้ระบุรายวิชา)    

 การบริการวิชาการ (ให้ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ)  
 การวิจัย เร่ือง  (ให้ระบุชื่องานวิจัย)   

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ   16-25 ปี   26-40 ปี   40 ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืน ๆ  .................. 
4. อาชีพ       ข้าราชการ     พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ ………. 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ 

ล าดับ หัวข้อที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยท่ีสุด 

ด้านความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ      
1 กิจกรรม/โครงการมีความสอดคล้องกับการปฏิบัตงิาน/มีการ 

บูรณาการกับเนื้อหาที่เรียน/กิจกรรมของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
     

2 สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/
โครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน/ใช้ในชีวติ 
ประจ าวนั / การปฏิบัติงานได้ 

     

3 การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม      
4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณแ์ก่ชุมชน/สังคม/เพื่อนร่วมงานได ้
     

5 สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม    
มาพัฒนา/ต่อยอดเปน็องค์ความรู้ใหม่ 

     

6 การจัดกิจกรรม/โครงการในคร้ังนี้เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตัวนสิิต 
อาจารย์ ผู้รับบริการ/ผู้ร่วมโครงการ 

     

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม” 



 
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ 
                    กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้เผยแพร่เป็นแนวทางแก่บุคลากรและกลุ่มงาน
อ่ืน ๆในหน่วยงาน  ดังนี้  

1.  มีการจัดท าคู่มือแผนการด าเนินงาน/ปฏิทินน าเสนอแผนภูมิแสดงระบบและกลไกและ
ขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีละเอียด  ชัดเจน  เข้าใจง่ายต่อ
การปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน  และมีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการ  เพ่ือการปรับปรุงโครงการ กิจกรรมในรอบต่อไป    

2. มีการจัดระบบข้อมูล จัดแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ผ้าทออีสาน ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษาความรู้    ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3. มีการจัดท าเอกสารทางวิชาการ  ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป 
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 


