สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2559
ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน 7 คณะ และ วิทยาลัย จํานวน 1 วิทยาลัย ได้แก่
คณะ/วิทยาลัย
1.เทคโนโลยี
การเกษตร

2.ครุศาสตร์

3.วิทยาการ
จัดการ

คําสั่ง

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัด
กิจกรรม
ด้านการผลิตบัณฑิต :
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ทุกหลักสูตรได้นําไปใช้
ดําเนินงานการ
การจัดการเรียนการสอน
จัดการความรู้ เลขที่ เชิงผลิตภาพ
060/2560 ลงวันที่ ด้านวิจัย เรื่อง งานวิจัย ด้านวิจัย : มีการยืน่ ขอทุน
8 กุมภาพันธ์ 2560 เชิงวิชาการและงานวิจัย วิจัยชุมชน จํานวน 1 คน
คือ อ.ดร.ณัฐพงค์
ชุมชน
จันจุฬา
ด้านการผลิตบัณฑิต :
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการ
คณาจารย์ในคณะครุ
เรื่อง
ดําเนินงานการ
ศาสตร์ได้นําความรู้มาใช้
จัดการความรู้ (KM) แนวคิดในการจัด
ในการเรียนการสอนใน
การศึกษาในยุค 4.0
ปีการศึกษา 2559
รายวิชากลุ่มวิชาชีพของ
เลขที่ 022/2560 ลง
ครุศาสตร์
วันที่ 20 มกราคม
2560
ด้านงานวิจัย เรือ่ ง การ ด้านวิจัย : อาจารย์ให้
นักศึกษาการร่วมทํา
คัดสรรกระบวนการ
โครงการวิจัยกับอาจารย์
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อเรียนรู้จากการลงมือ
ทําวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต มี ด้านการผลิตบัณฑิต :
คณะกรรมการ
1. มีอาจารย์ จํานวน 5
2 เรื่อง คือ
พัฒนาสถานบันสู่
สถาบันเรียนรู้ คณะ 1.การจัดการความรู้ด้าน คน ส่งผลงานเพือ่ ขอเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ
การจัดทําผลงาน
วิทยาการจัดการ
2.สาขาวิชาการจัดการ
เลขที่ 126/2559 สั่ง วิชาการ
ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2.การจัดการเรียนรู้เชิง ท่องเที่ยวได้นํามา
ผลิตภาพ (Productive ประยุกต์ใช้กับการจัดการ
2559
Learning)
เรียนการสอนของ
นักศึกษาสามารถทําให้
นักศึกษาไปปฏิบัตงิ าน
จริงได้
ด้านวิจัย คือ เรือ่ ง การ ด้านวิจัย คือ สาขาวิชา
การบัญชีมีการนําเสนอ
เผยแพร่ ผลงานวิจัย
อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา ผลงานวิจัยนักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์เพิม่ ขึ้น
สาขาวิชาการบัญชี จึงได้
นําแนวปฏิบัติที่สาขาวิชา
การบัญชีได้ปฏิบัตไิ ป

ปัญหาการดําเนินงาน
-คณะไม่มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่เกิดจาการจัด
กิจกรรมไว้ในเล่มรายงาน
การจัดการความรู้
-ผลที่ได้นไี้ ด้จากทางมหา
วิทยาโทรสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
-คณะไม่มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้
และรายงานผลทีถ่ ูกต้อง
ในแผนเป็นเพียงทฤษฏี
การทํา KM เท่านั้น
-ผลที่ได้นไี้ ด้จากทางมหา
วิทยาโทรสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

คณะ/วิทยาลัย
4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5.มนุษย ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

6.วิทยา ศาสตร์
และเทคโนโลยี

คําสั่ง

ประเด็นความรู้

คณะกรรมการ
บริหารงานการ
จัดการความรู้ (KM)
เลขที่ 213/2559
ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2559

ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพ
นักศึกษาสู่สมาคม
อาเซียน

ด้านวิจัย เรื่อง การ
ยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
เพื่อเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ
จากผลการดําเนินงาน
จัดการความรู้ องค์
ความรู้ที่ได้คือ
คณะกรรมการจัดทํา ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การพัฒนา
แผนการจัดการ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้เชิง
ความรู้ เลขที่
022/2560 ลงวันที่ ผลิตภาพ
20 มกราคม 2560

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการ
จัดการความรู้ เลขที่
762/2559 ลงวันที่
23 ธันวาคม 2559

ผลที่เกิดจากการจัด
กิจกรรม
ด้านการผลิตบัณฑิต :
สาขาวิชาเซรามิกส์ได้นํา
ผลงานนักศึกษาไปโชว์
ต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศไต้หวัน และ
ฟิลิปปินส์
ด้านวิจัย คือ มีอาจารย์
ส่งบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 2
เรื่อง

ด้านการผลิตบัณฑิต :
มีจํานวน 3 สาขา ได้แก่
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ นักศึกษาจัดทํา
ผลงานเชิงผลิตภาพ รวม
จํานวน 50 คน
ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางกา ด้านวิจัย : มีผลงานจาก
วิจัยและ ผลผลิตทีไ่ ด้จาก งานวิจัย จํานวน 2 ฉบับ
งานวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต : ด้านการผลิตบัณฑิต :
มีจํานวน 4 สาขาวิชา
เรื่อง กระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพและ ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
สร้างสรรค์ของคณะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เทคโนโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ นําความรูไ้ ปใช้ใน
การสร้างผลงานเชิงผลิต
ภาพในรายวิชาฝึก
ประสบ การณ์วิชาชีพ
ด้านวิจัย : มีผลงานทาง
ด้านวิจัย เรื่อง การ
วิชาการจํานวน 4 ผลงาน
เขียนบทความ
วิทยาศาสตร์และการ
เขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เผยแพร่

ปัญหาการดําเนินงาน

หน่วยงานจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี

-ไม่มีสรุปผลการ
ดําเนินงานแผนการจัดการ
ความรู้
-ผลที่ได้นไี้ ด้จากทางมหา
วิทยาโทรสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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คณะ/วิทยาลัย
7.วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

8.สาธารณสุข
ศาสตร์

คําสั่ง

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัด
กิจกรรม
ด้านการผลิตบัณฑิต คือ
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการ
เรื่อง การพัฒนาระบบ จํานวน 2 สาขาวิชา
ดําเนินงานการ
จัดการความรู้ เลขที่ การเรียนการสอนแบบ ได้แก่ สาขาวิชาการ
004/2560 ลงวันที่ Work-Based Learning จัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ และ
17 มกราคม 2560
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา)
ด้านวิจัย : มีอาจารย์
ด้านวิจัย เรื่อง การ
จํานวน 10 คน ทีน่ ําไปใช้
พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยสําหรับอาจารย์
“กิจกรรมอบรม
โปรแกรม SPSS”
ด้านการผลิตบัณฑิต :
คณะกรรมการ
ด้านการผลิตบัณฑิต
พัฒนาสถาบันสูก่ าร เรื่อง การจัดทํารายงาน มีจํานวน 2 หลักสูตร
เรียนรู้ เลขที่
ผลการดําเนินการของ
024/2560 ลงวันที่ หลักสูตร (มคอ.7)
27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้านวิจัย เรื่อง
ด้านวิจัย : มีอาจารย์
กระบวนการจัดทําวิจัย จํานวน 2 คน ยื่นขอทุ น
วิจัย
และเผยแพร่งานวิจัย

ระดับหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
คณะ/วิทยาลัย
คําสั่ง
ประเด็นความรู้
สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักงานอธิการบดี
ประจําปีการศึกษา
2559 เลขที่ 2005
ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2559
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ เลขที่
333/2560 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ KM
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 1719 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2558

ผลที่เกิดจากการจัด
กิจกรรม
เทคนิคและวิธีการในการ มีบุคลากรยื่นขอตําแหน่ง
วิเคราะห์คา่ งาน
วิชาชี พ เฉพาะหรือเชี ย ว
ชาญ จํานวน 12 ราย

ปัญหาการดําเนินงาน

หน่วยงานจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี

-มีการนําไปใช้แต่ยังไม่
เกิดผล


ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ
เป้าหมายตัง้ ไว้ร้อยละ 80
ของอาจารย์ทั้งหมด
-ด้านการผลิตบัณฑิตเป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิตเป็น(ข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการประเมิน)

ปัญหาการดําเนินงาน



หน่วยงานจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี



การใช้โปรแกรม
ระบบงานทะเบียนของ
สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
การบริหารจัดการ
สมาชิกห้องสมุด ของ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุ ค ลากรทุ ก คนสามารถ
ใช้ โ ปรแกรมระบบงาน
ท ะ เ บี ย น ข อ ง สํ า นั ก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้
บุคลากรทุกคนสามารถใช้
งานระบบการบริหาร
จัดการสมาชิกห้องสมุด
ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ


หน่วยงานการปรับเปลี่ยน
แผนการจัดความรู้ใกล้สุด
ปีการศึกษา จึงทําให้ไม่
เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
แท้จริง
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คณะ/วิทยาลัย

คําสั่ง

สํานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

สูตรสําหรับล้างสารเคมี
คณะกรรมการ
ทีป่ นเปื้อนมากับผักและ
ดําเนินงานการ
จัดการความรู้ เลขที่ เนือ้ สัตว์
2915/2559 ลงวันที่
10 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย

งานศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการการ
จัดการความรูป้ ระจํา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เลขที่ 216/
2560 สั่ง ณ วันที่
28 มกราคม 2560
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ เลขที่
011/2560 สั่ง ณ
วันที่ 215 มกราคม
2560
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ เลขที่
2272/2559 ลงวันที่
2 ตุลาคม 2559

ประเด็นความรู้

เทคนิคการจัดประชุม
และการเขียนรายงาน
การประชุม

ผ ล ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรม
บุ ค ล ากร ขอ งสํ า นั ก ฯ
จํานวน 2 คน คือนายปิติ
พงศ์ อ่อนสําลี และนาย
ธานี ศรี น ารถ โดยการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ ส น ใ จ ทั้ ง
ภายนอกแ ละภายใ น
มหาวิทยาลัย จํานวนไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง
บุ ค ลากรทุ ก คนสามารถ
จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ ขี ย น
รายงานการประชุมได้

การจัดการความรูเ้ รื่อง
ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์
“อักขราวิสุทธิ์”

บุคลากรทุกคนสามารถ
ใช้ระบบการตรวจสอบ
การคัดลอกวิทยานิพนธ์
“อักขราวิสุทธิ์”ได้

การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป ตามแนวคิด
ทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21

การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สมอ.08 พ.ศ.2559 โดย
แบ่ ง รายวิ ช าออกเป็ น 9
รายวิ ช า เพื่ อ ให้ ต อบ
วัตถุประสงค์การจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม
แนวคิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ปัญหาการดําเนินงาน

หน่วยงานจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี









หมายเหตุ** การจัดทํา แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้
องค์การประสบความสําเร็จหรือนําไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร มีความยาวไม่เกิน 3 หน้า และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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