แผนการจัดการความรู
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประจําปการศึกษา 2558
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คํานํา
ตามเกณฑการประกั น คุ ณภาพการศึ กษากําหนดใหห น ว ยงานดํ าเนิ น การพัฒ นาสถาบั น
สูสถาบันการเรียนรู ดังนั้นสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานในเรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจั ยขึ้ น เพื่อแสวงหาความรู และจัดความรูใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลาการเขาถึง
ความรู เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งนําความรูเหลานั้นไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานอยาง
แทจริง
สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการฯ จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน
โดยกระบวนการจัดการความรู ที่นํามาใชเปนรูปแบบการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
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ขอมูลทั่วไปและการจัดการความรู
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เดิมเปนเพียงงาน
บริการวิชาการ ดําเนินการในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย/สํานัก และมีการรวบรวมเปนงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ
ป พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องจัดตั้งสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2552 ไวดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งในโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีงานบริการวิชาการเปนองคกรหนึ่งที่มีภาระ
รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ และแบงงานตามภารกิจ ดังนี้
1) หนวยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ
2) หนวยสนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3) หนวยขอมูลสารสนเทศ
4) หนวยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและฝกอบรม
5) หนวยจัดการความรูดานบริการวิชาการ
6) หนวยพัฒนาเครือขายองคการการบริการวิชาการ
และ มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ปฏิบัติหนาที่โดยมีผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล เปนรองผูอํานวยการสํานัก
ประกั นคุณภาพการศึกษา ฝ ายงานบริการวิชาการ มีตัวแทนบุคลากรของคณะ/ศูน ย/สํานัก เปน
คณะกรรมการร ว ม และมี ก ารบรรจุพ นักมหาวิท ยาลัย คือ นางสาววาสนา ฤกษอุด ม ตํา แหน ง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจํางานบริการวิชาการ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ประจํางานบริการวิชาการ
ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน และมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ โดยรองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ เปนหัวหนา
งานบริการวิชาการ และมีผูปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ ดังนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท อาจารยประพล จิตคติ นางวาสนา มณีโชติ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ตอมามีมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ใหจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายไดขึ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล เปนผูอํานวยการ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เปนรองผูอํานวยการ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ฝายบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น และอาจารยสุภาภรณ
หมั่นหา เปนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ฝายจัดหารายได
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ขอมูลหนวยงาน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได แบงโครงสรางองคกรออกเปนฝายประกอบดวย 3
งาน ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป ทําหนาที่หลักในดาน หนวยนโยบายและแผน หนวยธุรการและสาร
บรรณ หนวยเลขานุการ หนวยจัดการทรัพยากรมนุษย หนวยการเงิน บัญชี หนวยพัสดุและครุภัณฑ
หนวยสื่อสารองคกร
2) บริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น ทําหนาที่หลักในดาน หนวยบริการวิชาการ หนวย
ฝกอบรม หนวยสรางสรรคหลักสูตรและใหคําปรึกษา
3) หารายได ทําหนาที่หลักในดาน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร)
หน ว ยบริ ก ารห องประชุ ม มหาวิ ทยาลั ย ฯ หน ว ยบริ การชุ ด ครุ ย ปริ ญ ญา ร านค ากิ จ กรรมสหกรณ
โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ําดื่มเพชรราชภัฏ
โครงสรางการบริหารสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

งานบริหารทั่วไป

งานบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น

งานจัดหารายได

- หนวยนโยบายและแผน
- หนวยธุรการและสารบรรณ
- หนวยเลขานุการ
- หนวยจัดการทรัพยากรมนุษย
- หนวยการเงิน บัญชี
- หนวยพัสดุและครุภัณฑ
- หนวยสื่อสารองคกร

- หนวยบริการวิชาการ
- หนวยฝกอบรม
- หนวยสรางสรรคหลักสูตรและใหคําปรึกษา

- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร)
- หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หนวยบริการชุดครุยปริญญา
- รานคากิจกรรมสหกรณ
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- น้ําดื่มเพชรราชภัฏ

วิสัยทัศน
มุงใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ทองถิ่น และ สังคม สราง
รายไดจากการใหบริการและการบริหารพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ
พันธกิจ

1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชนทองถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร
4. เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายการบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาระบบกลไกใหบริการวิชาการ
2. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได
4. การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองคกร
ภายนอก
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ เปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นํา
แกปญหาที่ตรงกับความตองการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ

แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดไววา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ
สถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน” ดังนั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงใหความสําคัญกับการจัดการความรูในหนวยงาน ซึ่งในหนวยงานมีความรูอยู
มากมายกระจายอยูในองคกรแตยังไมถูกนํามาจัดใหเปนระบบจึงมีการนําระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management) มาใช ซึ่งระบบดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความรูอยาง
เปนระบบ อีกทั้งยังเปนการแกปญหาใหกับองคกร อันเนื่องมาจากการกระจุกองคความรูที่อยูเพียงตัว
บุคคลเทานั้น
การจัดการความรู (Knowledge management) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยความรูในองคกรแบงออกไดเปน 2 ประเภท
คือ
- ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
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- ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรมความรูทั้งสองประเภทนี้ ใชวิธีการจัดการความรูที่ไมเหมือนกัน โดยความรูที่ฝงอยูในตัว
คนนั้นมีมาก เกิดไดจากประสบการณ ตองใชการเรียนรูรวมกัน สวนความรูที่ชัดแจง จําเปนตอง
รวบรวม/จัดเก็บเพื่อเขาถึงความรูนั้น
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Action Plan) นั้น ไดนําแนวคิดเรื่อง
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process : KM) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรูตาม ก.พ.ร. ประกอบไปดวย 7
ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เชนการพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/
เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง
อยูในรูปแบบใดและอยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เชน การสราง
ความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกาและกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการวางโครงสรางความรู
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) เชน
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานการใชภาษาเดียวกันหรือการปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
เปนตน
5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่
ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board หรือบอรด
ประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge sharing) ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน
Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit
Knowledge อาจจัดทําเปน ระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหง
การเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู (Learning) ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรู
จาก สรางองคความรู การนําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไป
อยางตอเนื่อง

7

แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู ดังภาพที่ 1
เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง

1. บงชี้ความรู
(Knowledge identification)

ความรูอยูที่ใคร อยูในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

2. การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบงประเภทหัวขออยางไร

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม

6. การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู
(Knowledge Sharing)

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม

7. การเรียนรู (Learning)

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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แผนการจัดการความรู : การบูรณาการ
แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
สวนราชการ : สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารจัดการทั้งระบบ
องคความรูที่จําเปน : การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 การบงชี้ความรู
จัดประชุมเพื่อกําหนดประเด็นความรู
ต.ค. 58 จํานวนครั้งการประชุมทบทวน
ของหนวยงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
การจัดการความรู
2558 เพื่อนํามาจัดการความรูในป
การศึกษา 2558 พรอมระบุองคความรูที่
จําเปนในการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยมีประเด็นความรูดังนี้
- รูปแบบการบูรณาการ
- การเขียนวัตถุประสงคการบูรณาการ
- การเขียน มคอ.
- การประเมินผลการบูรณาการ
2 การสรางและแสวงหาความรู
ต.ค. 58 จํานวนกิจกรมการอบรมเชิง
คนหาความรูทฝี่ งอยูในคน (Tacit
ปฏิบัติการ
Knowledge) และความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge)
- จัดกิจกรรมอบรมการบูรณาการ
- การรวบรวมองคความรูจากเอกสาร

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

อยางนอย 1 ครั้ง

คณะกรรมการจัดการความรู

ผศ.ชาลี ตระกูล

อยางนอย 1 ครั้ง

- อยางนอยคณะละ 2 คน
รวม จํานวน 10 คน
- ผูมีประสบการณ 5 คน

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
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ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
3 การจัดความรูใหเปนระบบ
แบงประเภทหัวขอตามประเด็นการ
มี.ค. 59 คูมือการบูรณาการงานบริการ
จัดการความรู เพื่อจัดทําใหเปนระบบ
วิชาการการกับการเรียนการ
สะดวกในการคนหา
สอนและการวิจัย
- วางโครงสรางความรู เพื่อจัดเก็บ
ความรู อยางเปนระบบ
4 ประมวลและกลัน่ กรองความรูและ
การจัดการความรูใหเปนระบบ
มี.ค. 59 องคความรู
จัดความรู เพื่อทําใหเขาใจงายและ
สมบูรณ สรุปความรูที่อยูในตัวบุคคล
และที่ปรากฏชัดแจง
- องคความรูรูปแบบการบูรณาการ
- การเขียนวัตถุประสงคการบูรณาการ
- การเขียน มคอ.
- การประเมินผลการบูรณาการ
5 การเขาถึงความรู
การทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรู
พ.ค. 59 - เอกสารการเผยแพร
ที่ตองการไดงายและสะดวก
- เว็บไซตสํานักบริการวิชาการ
- จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู
และจัดหารายได
6 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเกีย่ วกับ มิ.ย.-ก.ค. 59 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การบูรณาการ
7

การเรียนรู
เกิดระบบการเรียนรูจาก การสราง
องคความรู นําความรูไปใชและ
หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง

ก.ค. 59

มีหนวยงานงานนําไปใช
ประโยชน

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

1 เลม

คณะกรรมการจัดการความรู

อยางนอย 4 องค
ความรู

คณะกรรมการจัดการความรู

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ชาลี ตระกูล

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
อ.สุภาภรณ หมัน่ หา

อยางนอย 2 ชองทาง คณาจารย 5 คณะ

น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

อยางนอย 2 ครั้ง

ผศ.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

อยางนอย 2
หนวยงาน

คณาจารยอยางนอย 10 คน

คณะกรรมการจัดการความรู

อ.สุภาภรณ หมั่นหา
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
- ติดตามการนําองคความรูไปใช
ประโยชนของหนวยงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูอนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )

ผูรับผิดชอบ

11

ภาคผนวก

12

แผนการติดตามการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2558
โดยคณะกรรมการจัดการความรู
เรื่อง
1. ประชุมทบทวนแผนทุก
หนวยงาน
2. หนวยงาน สงแผน KM
3. รายงานการจัดกิจกรรมตามขั้นที่
1-2-3
4. รายงานการจัดกิจกรรมตามขั้นที่
4-5-6-7
5. แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน
6. สังเคราะหการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย
7. เสนอผูบริหารสูงสุด

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผูรับผิดชอบ
ผศ.รัชนี
ผศ.รัชนี
ผศ.รัชนี
ผศ.ชาลี
ผศ.ชาลี
ผศ.ชาลี

แผนการจัดการความรู : การบูรณาการ
แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
สวนราชการ : สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารจัดการทั้งระบบ
องคความรูที่จําเปน : การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 การบงชี้ความรู
จัดประชุมเพื่อกําหนดประเด็นความรู
ต.ค. 58 จํานวนครั้งการประชุม
ของหนวยงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ทบทวนการจัดการ
2558 เพื่อนํามาจัดการความรูในป
ความรู
การศึกษา 2558 พรอมระบุองคความรูที่
จําเปนในการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยมีประเด็นความรูดังนี้
- รูปแบบการบูรณาการ
- การเขียนวัตถุประสงคการบูรณาการ
- การเขียน มคอ.
- การประเมินผลการบูรณาการ
2 การสรางและแสวงหาความรู
ต.ค. 58 จํานวนกิจกรมการ
คนหาความรูทฝี่ งอยูในคน (Tacit
อบรมเชิงปฏิบัติการ
Knowledge) และความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge)
- จัดกิจกรรมอบรมการบูรณาการ
- การรวบรวมองคความรูจากเอกสาร

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

อยางนอย
1 ครั้ง

คณะกรรมการจัดการ
ความรู

อยางนอย 1
ครั้ง

- บุคลากรอยางนอย
2 คณะ

ผลการดําเนินงาน
มีการประชุมเพื่อกําหนดประเด็นความรูใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมสํานัก
บริการวิชาการ

มีการจัดกิจกรรมใหความรูการบูรณาการ 2
ครั้ง ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2558
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
3 การจัดความรูใหเปนระบบ
แบงประเภทหัวขอตามประเด็นการ
จัดการความรู เพื่อจัดทําใหเปนระบบ
สะดวกในการคนหา
- วางโครงสรางความรู เพื่อจัดเก็บ
ความรู อยางเปนระบบ
4 ประมวลและกลัน่ กรองความรูและ
การจัดการความรูใหเปนระบบ
จัดความรู เพื่อทําใหเขาใจงายและ
สมบูรณ สรุปความรูที่อยูในตัวบุคคล
และที่ปรากฏชัดแจง
- องคความรูรูปแบบการบูรณาการ
5 การเขาถึงความรู
การทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรู
ที่ตองการไดงายและสะดวก
- จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู
6
7

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มี.ค. 59

คูมือการบูรณาการงาน
บริการวิชาการการกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย

มี.ค. 59

- เอกสารการเผยแพร
- เว็บไซตสํานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเกีย่ วกับ มิ.ย.-ก.ค. 59 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
การบูรณาการ
เรียนรู
การเรียนรู
เกิดระบบการเรียนรูจาก การสราง
องคความรู นําความรูไปใชและ
หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
- ติดตามการนําองคความรูไปใช
ประโยชนของหนวยงาน

พ.ค. 59

องคความรู

ก.ค. 59

เปาหมาย
1 เลม

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการจัดการ
ความรู

ผลการดําเนินงาน
จัดทําคูมือกรบูรณาการ

สรุปองคความรู

อยางนอย 1
องคความรู

คณะกรรมการจัดการ
ความรู

อยางนอย 2
ชองทาง

คณาจารยอยางนอย 3
คณะ

เผยแพรความรูผ านเว็บไซต

อยางนอย 2
ครั้ง

คณาจารยอยางนอย
10 คน

จัดกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2558

มีหนวยงานงานนําไปใช อยางนอย 2
ประโยชน
หนวยงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู

มีการจัดกิจกรรมกันของหลายหนวยงาน
รวมกันในการนําเสนอแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี

ผูอนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )

