สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน
ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน 7 คณะ และ วิทยาลัย จํานวน 1 วิทยาลัย ไดแก
คณะ/วิทยาลัย

1.เทคโนโลยีการเกษตร

2.ครุศาสตร

ดําเนินการถึงขั้นตอน/กิจกรรม

ดานผลิตบัณฑิต : -

รายงานผลการดําเนินงานโดยนําแผนมาสงไมใชการรายงานผลการดําเนินงาน

ดานวิจัย : -

รายงานผลการดําเนินงานโดยนําแผนมาสงไมใชการรายงานผลการดําเนินงาน

ดานผลิตบัณฑิต : จํานวน 1 ขั้น

-การเขียนรายงานเปาหมายไมตรงกับแผน แผนระบุ อยางนอย 1 หลักสูตรของคณะ
ครุศาสตร แตรายงานระบุ อยางนอย 1 หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ TQF
-ควรทบทวนการเขียนรายงานผลดวยเนื่องจากยังนําการดําเนินงานของตัวอยางไปใช
โดยยังไมตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหสอดคลองกับคณะดําเนินการ
-ยังไมมีการสรุปทายผลการดําเนินวามีการดําเนินการคิดเปนรอยละเทาไหรจากแผนฯ
-รายงานมีการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 แต
มหาวิทยาลัยใหสงแผนวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และประชุมวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่ง
ไมสอดคลองกัน
-การเขียน ตัวชี้วัดและเปาหมายยังนําของตัวอยางมาใส
-ควรทบทวนการเขียนรายงานผลดวยเนื่องจากยังนําการดําเนินงานของตัวอยางไปใช
โดยยังไมตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหสอดคลองกับคณะดําเนินการ
-ยังไมมีการสรุปทายผลการดําเนินวามีการดําเนินการคิดเปนรอยละเทาไหรจากแผนฯ
-รายงานมีการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 แต
มหาวิทยาลัยใหสงแผนวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และประชุมวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่ง
ไมสอดคลองกัน
-เขียนรายงานเปาหมายไมตรงกับแผน แผนระบุ จํานวนผลงานจากการจัดการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ แตรายงานระบุ จํานวนผลงานจากการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพดวย
กระบวนการความรวมมือกับสถานประกอบการ
-ควรเขียนสรุปรายงาน จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 3 กิจกรรม เพราะใน 1 ขั้นมี 3
กิจกรรม หรือจะเขียนวา 1 ขั้นก็ได

ดานวิจัย :

3.วิทยาการจัดการ

ขอคนพบ

ดานผลิตบัณฑิต : จํานวน 1 ขั้น

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

1

สถานะการสง






หมายเหตุ

คณะ/วิทยาลัย

4.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6.อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7.สาธารณสุขศาสตร

8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ดําเนินการถึงขั้นตอน/กิจกรรม

ดานวิจัย : จํานวน 1 ขั้น

ดานผลิตบัณฑิต : มี 10 กิจกรรม
ดําเนินการ 5 กิจกรรม
ดานวิจัย : มี 10 กิจกรรม ดําเนินการ
6 กิจกรรม
ดานผลิตบัณฑิต : ขั้นที่ 1-2
ดานวิจัย : ขั้นที่ 1-2
ดานผลิตบัณฑิต : ขั้นที่ 1-6
ขั้นที่ 7 อยูระหวางการดําเนินการ
ดานวิจัย : ขั้นที่1- 3 และ 5
สวนขั้นอื่นอยูระหวางการดําเนินการ
ดานผลิตบัณฑิต : ขั้นที่ 1-5
ดานวิจัย : ขั้นที่ 1-5

ขอคนพบ

-ควรเขียนสรุปรายงาน จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 3 กิจกรรม เพราะใน 1 ขั้นมี 3
กิจกรรม หรือจะเขียนวา 1 ขั้นก็ได
-รายงานในขั้นที่ 7 ผลการดําเนินงานและผลผลิตไมสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไว
-เขียนรายงานระบุดําเนินการแลว 5 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 50 ของแผนฯ ระบุไววา
บรรลุตามเปาหมาย
-ไมรายงานมาตามแบบฟอรมรายงาน
-คณะสาธารณสุขศาสตรใชวิธีการเลือกประเด็นความรูในที่ประชุมอาจารยและ
บุคลากรของคณะ แตไมมีการนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการ KM เพื่อรวมกันทํา
แผน
คณะสาธารณสุขศาสตรใชวิธีการเลือกประเด็นความรูในที่ประชุมอาจารยและบุคลากร
ของคณะ แตไมมีการนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการ KM เพื่อรวมกันทําแผน
-จากรายงานสถานะดําเนินการ 5 ขั้นตอน แตมีการายงานผลการดําเนินการ 4
ขั้นตอน สวนขั้นตอนที่ 5 – 7 ระบุไวในการดําเนิการวาอยูระหวางดําเนินการ และ
สรุปผลทายรายงานระบุเพียง 1 กิจกรรม
-จากรายงานสถานะดําเนินการ 5 ขั้นตอน แตมีการายงานผลการดําเนินการ 4
ขั้นตอน สวนขั้นตอนที่ 5 – 7 ระบุไวในการดําเนิการวาอยูระหวางดําเนินการ และ
สรุปผลทายรายงานระบุเพียง 2 กิจกรรม
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ระดับหนวยงานสนับสนุน
ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก

สํานัก/งาน
1.สํานักงานอธิการบดี
2.สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ดําเนินการถึงขั้นตอน/กิจกรรม

ขอคนพบ

ขั้นที่ 1-7

ผลการดําเนินงานในขั้นที่ 7
-ควรระบุแนวปฏิบัติที่ดีในการลดระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพิ่ม-ถอน
รายวิชา เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ
-การนําองคความรูไปใชควรรายงานวามีการนําแนวปฏิบัติที่ดีในการลด
ระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพิ่ม-ถอน รายวิชา เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ
แตรายงานของสสว. ระบุวามีการนําคูมือการใชโปรแกรมเพิ่ม-ถอนรายวิชาไปใช
-ควรปรับการรายงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย และผลผลิตทีไ่ ดในขั้นตอนที่ 7
ผลการดําเนินงานในขั้นที่ 7
-ควรระบุแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนการวิเคราะหคางานเพื่อกําหนดตําแหนงและ
เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ
-ตัวชี้วัดระบุจํานวนบุคลากรที่ยื่นการวิเคราะหคางานฯ จํานวน 1 คน ผลผลิตที่
ไดจึงตองควรระบุชื่อของผูที่ยื่นการวิเคราะหคางานและระบุบันทึกสง
-ควรปรับเรื่องแบบฟอรมการรายงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
-ควรระบุรายละเอียดผลการดําเนินงานใหชัดเจน เชน คําสั่งแตงตั้งเลขที่ ลงวันที่
เรื่อง การจัดประชุมเมื่อไหรอยางไร
-ขั้นที่ 6 และ 7 หากยังไมมีการดําเนินการยังไมตองใสผลการดําเนินงานที่คาดวา
จะทําในอนาคต
สงแลวแตนําไปปรับแกไข

3.สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นที่ 1-7

4.สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ

ขั้นที่ 1-2

5.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขั้นที่ 1-3

6.บัณฑิตวิทยาลัย
7.งานศึกษาทั่วไป

ขั้นที่ 1-3
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