
 

 

 

กิจกรรมถายทอดแลกและเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง  องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสังคม 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

 

คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท 

คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารยจุฑา  พีรพัชระ 

คุณประสาน นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ 

คุณกิจ  1.  ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ชางมวง  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

2. ผูชวยศาสตราจารยลักขณา จาตกานนท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 3. ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  ศูนยการจัดการความรู 

4. อาจารยพงษศักดิ์  จตุรนาคากุล    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. ดร.ปริญญา มากล่ิน     คณะบริหารธุรกิจ 

 

คุณลิขิต  นางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บันทึกการเลาเรื่อง 

เรื่อง  องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสังคม 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.วาสนา  ชางมวง 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 

 

การดําเนินการในองคประกอบท่ี  5   การบริการ

วิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  :  มีระบบและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน   

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 :  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวน

รวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีปรึกษาเปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  :   รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  5.4  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี  5.5  :  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ 

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 

นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 

 

วิธีดําเนินการ 

1. คณะทําตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวาดวยเรื่อง 

   บริการวิชาการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการท่ีกําหนดไวและ

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. การประเมินผลใชแบบฟอรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. การบริการวิชาการท่ีออกไปสอนในชุมชนนํา 

   Comment ท่ีไดรับกลับมาทบทวนหรือแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

1. ทํางานบริการวิชาการตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

โครงการ 

3. มีการประเมินผลโดยใชแบบฟอรม

กลางของมหาวิทยาลัย 

4. นําขอมูลท่ีเสนอแนะโดยชุมชน

กลับมาปรับปรุง 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 5. นําผลท่ีไดจากการประเมินวาเปนอยางไร แลวนํา 

   ผลมาปรับปรุงกับวิทยากรและการเรียนการสอน  

6. รอยละ 82.19 อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ 

   ใหบริการทางวิชาการ 

7. รวมโครงการ/กิจกรรม  55  โครงการ/กิจกรรม   

8. แหลงใหบริการวิชาการ 2  แหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ลักขณา จาตกานนท  

คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร 

วิธีดําเนินการ 

1. คณะไดใชนโยบายของมหาวิทยาลัยกอน แลวปรับ 

เปนของคณะ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการทุกโครงการ 

3. ใชระเบียบบริการวิชาการป พ.ศ. 2545 

4. ดูจากการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการเขียนโครงการ  

การขออนุมัติการรายงานผล โดยใชหลักฐานท่ีเปน

รูปเลมโครงการ 

5. ประชุมคณะกรรมการดํา เนินงานวา มีปญหา

อะไรบาง 

6. คณะมีการเชื่อมโยงการบูรณาการกับการเรียนการ 

สอนเขาดวยกันและทางคณะมีวิชาชีพเปนความ

ตองการของชุมชน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจเปน

ศาสตรท่ีใกลตัว เปนท่ีนิยมมากและเปนท่ีตองการของ

ตลาดวิชาชีพ 

7. เนื่องจากคณะมีโครงการตนกลาอาชีพเกิดข้ึนทําให

คณะสามารถตอบคําถามไดครบ  7  ขอ และใชแบบ

ประเมินของโครงการตนกลาอาชีพมาตอบคําถาม 

8. รอยละ 49.00 อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการ เชน กรรมการวารสาร มีการ 

รวบรวมรายชื่อจํานวน   อาจารยไวและไมไดนับซํ้า 

9. จํานวนโครงการ / กิจกรรม 75 กิจกรรม ซ่ึงมาจาก 

การทํางาน ทุกกิจกรรมใหอาจารยทุกคนมีโอกาส   

เปนวิทยากรรวมไปถึงผูบริหารของคณะสงเสริมการ

ทํางานของคณะ 

10. แหลงใหบริการวิชาการ 4 แหลง โดยใชหนังสือ 

   เปนหลักฐานอางอิงในการตอบคําถาม 

 

ขอเสนอแนะ 

   เห็นดวยกับ ดร.ปริญญา มากลิ่น อยากใหเปน

นโยบายของมหาวิทยาลัยดวย และในแนวคิดคือทําให

งานคลองตัวข้ึนและมีกิจกรรมรวมกัน 

วิธีดําเนินการ 

1. ใชนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

ปรับใชในระดับคณะ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

โครงการ 

3. ใชระเบียบบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

4. ทํางานตามข้ันตอนจนถึงการสรุป

เปนรูปเลมฉบับสมบูรณ 

5. ใชประโยชนจากโครงการตนกลา

อาชีพ 

 

ขอเสนอแนะ 

   - มหาวิทยาลัยควรกําหนด

นโยบายใหหนวยงานมีการบูรณาการ

การทํางานรวมกัน 

 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 

ผูอํานวยการศูนยจัดการ

ความรู 

ขอเสนอแนะ 

- KPI ตัวใหม สวนใหญมีการประเมินประสิทธิผลโดย

เชื่อมโยงภารกิจการบริการวิชาการแกสังคมรวมกับ

ภารกิจอ่ืน  

ขอเสนอแนะ 

- ในการประเมินท่ีมีการกําหนด  KPI 

ใหม จะเก่ียวของกับการบูรณาการ

ภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากุล 

รองผูอํานวยสถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหทําตามแบบของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

2. ใชโครงสรางของคณะ ตามงานบริการวิชาการติดตาม 

ผลและกําหนดผูรับผิดชอบ 

3. ใชระเบียบบริการการวิชาการฉบับเดิมและฉบับใหม 

กําลังดําเนินการแกไขอยู หรือ ดูจาก PM  07 

4. รายงานผลตามท่ีกําหนด 

5. ใชหลักฐานการประชุม หรือแผนบริการความเสี่ยง 

6. ใหคณะคิดโครงการท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการการ 

   บริการทางวิชาการแกสังคม โดยเริ่มจากการกําหนดใน 

   แผนกอน 

7. การประเมินผล 3 ดาน 

   - ดานความรู  

   - ดานความเขาใจ  

   - ดานการนําใชประโยชน 
8. ควรออกไปหางานบริการวิชาการเริ่มตั้งแตขอ 
   งบประมาณรวมไปถึงสรางเครือขาย ซ่ึงอยากใหเกิด 
   ในมหาวิทยาลัยและฝากศูนย KM ในขอเสนอแนะ 
   ดังกลาว 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหปฏิบัติงานการบริการวิชาการ

ตามแบบมหาวิทยาลัย 

2. ควรกําหนดโครงการสรางของ

ผูปฏิบัติงานและระบุความรับผิดชอบ 

3. ใหใชระเบียบบริการวิชาการฉบับ

เดิม ป 2545 

4. ใหรายงานผลตามชวงเวลาท่ี

กําหนด 

5. ใหพัฒนาขอเสนอโครงการท่ี

เชื่อมโยงและบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 

6. ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูลและ

สรางเครือขายการดําเนินงานกอน

พัฒนาขอเสนอโครงการ 

ดร.ปริญญา  มากลิ่น 

คณะบริหารธุรกิจ 

ขอเสนอแนะ 

1. เสนอใหมีการทํางานรวมกันระหวางคณะ  

2. มีผูนําเพ่ือหาความตองการของชุมชนนั้นวามีความ 

   ตองการอะไรบาง  

   - เพ่ือประหยัดงบประมาณ  

   - ชุมชุนไดประโยชนอยางเต็มท่ี 

ถาทําแบบท่ีเสนอได นอกจากหารายได ทุกคนจะสนุก

กับงานท่ีทําเกิดความรวมมือรวมใจกัน เพราะเปนงาน

ท่ีทาทายดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทํางานบริการวิชาการรวมกัน

ระหวางคณะ 

2. มีผูรับผิดชอบสํารวจความตองการ

ของชุมชนเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

และชุมชนสามารถใชประโยชนได  

ซ่ึงจะนําไปสูการหารายได 

 

 

 

 



 

กิจกรรมถายทอดแลกและเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง  องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสังคม 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  KM : ๑๓-๑๒-๒๐๑๐ 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๕ : การบริการทางวิชาการแกสังคม (เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๑. ผูบริหารควรสนับสนุน  สงเสริม  ผลักดันกิจกรรมการบริการวิชาการซ่ึงสามารถดําเนินการในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยใหคณะตาง ๆ รวมกันดําเนินการเพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการท่ีหลากหลายครบวงจรแกชุมชน/สังคม ท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ นอกเหนือจากการมีนโยบายอยางเดียว  

 

 


