การจัดการความรู (KM) ดานบริการวิชาการ
“การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู รู รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส ง ผลให อ งค ก รมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู เรื่อง พัฒนาระบบกลไก
การบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเชิญตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยการแพทยทางเลือก ศูนยการศึกษา
มจษ. – ชั ย นาท เพื่ อจั ดการความรู พัฒ นาระบบและกลไกการบริก ารวิช าการของระดับ คณะและระดั บ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
1. นางวรนารถ
ดวงอุดม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผศ.ทัศนีย
เจนวิถีสุข
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
3. นางสาวปญญฎา
ประดิษฐบาทุกา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. นางสาวจิตตานันท
สิทธิสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวมณฑารัตน
ชูนิพิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. นางสาวสุดารัตน
จอมคําสิงห
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. นายวิมล
มิระสิงห
สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. นางสาวกรวิกา
สุทธิโอฬาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. นางสาวภัทรพร
กิจชัยนุกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. นางสาวยวงทอง
มากเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. นางสาววิลาวัลย
มวงเสน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
12. นายวิศรุต
พิพิธกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. นางสาววัทนพร
รอดแสวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

14. นายวีรพงศ
15. นายสุวิจักขณ
16. นางสาวพัชรินทร
17. นางสาวธัชชดา
18. นางสาวณิชนันท
19. นางสาวสายสุณี
20. นายพัฒนพงศ
21. นางสาวมัทนพัชร
22. นางสาวอรอนงค
23. นางปาริชาติ
24. นายวิชัย
25. นายธงชัย
26. นายโอฬาร
27. นายพงศกร
28. นางสาวกาญจนา
29. นายวีระพงษ
30. นางสาวภาณุมาส
31. นางสาวชลธิชา
32. นางสาวอาจารีย
33. นายพงษรัตน
34. นายวริทธิ์นันท
35. นายพงษพัฒน
36. นางสาเอมวิกา

คงนาม
อรุณลักษ
ชินบรรเทา
อารยกาญจน
บุญมาก
ประดับนาค
จินดามงคล
แพรเจริญ
บุญกิจเจริญ
สําเภาเงิน
สิงหซอม
เหลืองทอง
สวางนุวัตรกุล
ศรีรงคทอง
เทพธานี
สิงหครุช
เศรษฐจันทร
ทิพยประทุม
ประจวบเหมาะ
วิสิทธิ์
นอยเอี่ยม
เสนหอม
อยูเย็น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนยการศึกษา มจษ. – ชัยนาท
ศูนยการศึกษา มจษ. – ชัยนาท
ศูนยการศึกษา มจษ. – ชัยนาท
ศูนยการศึกษา มจษ. – ชัยนาท

ในการนี้ ที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับ
คณะ ในประเด็นขั้นตอนการจัดทําแผนบริการวิชาการ ระบบและกลไกในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยแตละคณะไดนําเสนอระบบและกลไกการบริการวิชาการในภาพรวมดังนี้
ตัวแทนวิทยาลัยการแพทยทางเลือก นําเสนอกระบวนการของระบบและกลไกการบริการวิชาการโดย
เริ่มจากการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลการจัดกิจกรรม ติดตามผลการจัดกิจกรรม (ติดตามจากบุคคล
ที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง) และสุดทายคือการสรุปผลการดําเนินโครงการ

ตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอกระบวนการของระบบและกลไกการบริการ
วิชาการโดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่
ดูแลงานทั้งหมดของระดับคณะตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผล
การจัดโครงการการติดตามผลโครงการ และสรุปผลการดําเนินโครงการ ชุดที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการตาม
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการในแตละป
ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร นําเสนอกระบวนการของระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยเริ่มจาก
การแตงตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อกระจายการดําเนินงานสูแตละสาขาวิชา เมื่อ
ไดงบประมาณการดําเนินงานจะนําเขาสูคณะกรรมการบริหารคณะ จากนั้นดําเนินการจัดทําแผนโครงการและ
สงแผนโครงการใหแกมหาวิทยาลัย เมื่อแผนโครงการไดรับการอนุมัติแลวจึงดําเนินการการจัดกิจกรรม /
โครงการการประเมินผล การติดตามผล และสรุปผลตอไป
ตัวแทนคณะเกษตรและชีวภาพ นําเสนอกระบวนการของระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยเริ่ม
จากการสํารวจความตองการ กําหนดแนวทางและจัดทําแผนการบริการวิชาการ เสนอแผนบริการวิชาการตอ
คณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งแหลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการประกอบดวย การจะใชงบประมาณ
คณะ งบประมาณมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากภายนอก เมื่อจัดสรรงบประมาณแลวจะดําเนินการขอ
อนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมจากมหาวิทยาลัย และดําเนินการจัดโครงการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการ สุดทายเปนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
คณะวิ ท ยาการจั ด การ นํ า เสนอกระบวนการของระบบและกลไกการบริ ก ารวิ ช าการโดยใน
การดํ า เนิ น งานการบริ ก ารวิ ช าการ ได เ น น ถึ ง กระบวนการมี ส ว นร ว มระหว า งชุ ม ชน และคณะฯ มี
การประเมินผลประโยชนและผลกระทบตอชุมชนจาการดําเนินโครงการ รวมทั้งการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยขั้นตอนเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการฝายบริการวิชาการ ดําเนินการสํารวจ
ความตองการของชุมชน จัดทําแผนบริการวิชาการตามพันธกิจ จัดทําโครงการนําเสนอตอกรรมการบริหาร
คณะ ดําเนินโครงการตามแผน ประเมินผลโครงการ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําผลไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการบริการวิชาการ และติดตามประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท นําเสนอกระบวนการของระบบและกลไก
โดยขั้นตอนเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการดานบริการวิชาการ เสนอโครงการเพื่อใหผูอํานวยการพิจารณา/
อนุมัติ เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติจึงดําเนินการจัดโครงการ และติดตามประเมินผลตอไป
ผลการดําเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมยังไมไดมีการสังเคราะหระบบและกลไการบริการวิชาการของระดับ
มหาวิ ทยาลั ย ที่จ ะใชเ ป นแนวทางปฏิ บัติดา นบริการวิช าการรว มกัน ซึ่งทางสถาบัน วิจัย ไดดําเนิน การสรุป
ระบบและกลไกการบริการวิชาการเบื้องตนจากขอมูลการนําเสนอของแตละคณะ ไดดังนี้

ระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สํารวจความตองการการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการ

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการพิจารณาโครงการ

จัดทําแผน / โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม

จัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ผานการพิจารณา

ดําเนินโครงการ / กิจกรรม

สรุปผล ประเมินและจัดทํารายงาน

สรุปองคความรูจาการบริการทางวิชาการแกสังคม
-

เผยแพรสูบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เผยแพรสสาธารณชน

บูรณาการกับการเรียนการสอน

บูรณาการกับการวิจัย

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการโดยผูรับผิดชอบโครงการเปนผูกําหนดตัวชี้วัด

นําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและงานวิจัย

ระบบและกลไกในการปฏิบัติเพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการแกสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนางานบริการวิชาการ

ลงนามความรวมมือกับพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ

สํารวจความตองการของชุมชน

สรุปผลสํารวจความตองการของชุมชน

แจงใหชุมชนทราบ

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผน

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ระบบและกลไกในการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนางานบริการวิชาการ

ลงนามความรวมมือกับพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ

สํารวจความตองการของชุมชน

สรุปผลสํารวจความตองการของชุมชน

แจงใหชุมชนทราบ

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผน

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ขั้นตอนการจัดทําแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชุมบูรณาการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามโครงการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการบริการ
ทางวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม จัดโดยกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ชุดเดิม) เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางและกลไกในการบูรณาการบริการวิชาการ

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ชดใหม)

สถาบันวิจัยและพัฒนารางแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานขอมูลโครงการและ
งบประมาณของแตละหนวยงาน

นําแผนบริการวิชาการที่รางเสนอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการครั้งที่ 1

สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชน พื้นที่อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ
พื้นที่ชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการบริการวิชาการ มาพัฒนารางแผนบริการวิชาการโดยมี
การบูรณาการรวมกับคณะตางๆ

นํารางแผนบริการวิชาการ เสนอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการครั้งที่ 2

ขั้นตอนการติดตามและประเมิ
ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ที่ประชุมเห็นนผลของมหาวิ
ชอบและมีขอเสนอแนะ)
นํารางแผนบริการวิชาการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ
เพื่อวางแผนการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ

ลงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร และชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
เพื่อติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ

จัดทําสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

นําสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการเขาเสนอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู เรื่อง พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ
ของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

