
แบบฟอร์มที่ 1                                                                               3.1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 53 – 30 มิถุนายน 2554) 
   หน่วยงาน..............สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...................... วันที ่      6  กรกฎาคม 2554...............                                
A 1  เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

1. เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สามารถน ามาใช้
ในการปรับปรุง/
พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ท างานของ
สาขาวิชาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

1. จ านวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี  

1 ฉบับ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้      
5 ปี  จ านวน 1 ฉบับ 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ป ี(พ.ศ. 2554 – 2558) 

2. แผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

1 ฉบับ แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 จ านวน 1 ฉบับ 

แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 

3. จ านวนประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน  

อย่าง
น้อย  1 
ประเด็น 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
หน่วยงานจ านวน 2 ประเด็น คือ 
1) ประเด็นความรู้ด้าน LOM 
(Learning Object Module) เพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ทางไกล 
2) ประเด็นความรู้ด้านการไหลเวียน
เ อ ก ส า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ น ห น่ ว ย
เลขานุการกิจ เ พ่ือพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีและสามารถปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 
2. แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่  3/2553 วันที่  29 
พฤศจิกายน  2553 วาระท่ี 4.1 

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/1แผนยุทธKM54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/1แผนยุทธKM54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc


2 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1.  เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สามารถน ามาใช้
ในการปรับปรุง/
พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ท างานของ
สาขาวิชาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่
เสมอ (ต่อ) 

4. จ านวนบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
โดยสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่
ก าหนด 

อย่าง
น้อย  2  
กลุ่ม 

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะโดย
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มคณาจารย์: พัฒนาความรู้และ
ทักษะในประเด็นความรู้ด้านการจัดท า  
LOM  

2) กลุ่มเลขานุการกิจ: พัฒนาความรู้
และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการ
ไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจ  

 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 
2. แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่  3/2553          
วันที่  29 พฤศจิกายน  2553 วาระท่ี 1.1 และ 4.1 
4. โครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM) 
ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม  
 

5.  จ านวนการ
บันทึก  Talent 
People ใน
สาขาวิชา  

อย่าง
น้อย  1  
เรื่อง 

ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่น
ของบุคลากรเพ่ือน ามาใช้พัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงาน เห็นชอบให้บันทึก  
Talent People ในสาขาวิชา จ านวน 1 
เรื่อง  คือ เรื่องบุคลากรที่มีจุดดีเด่นด้าน
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา              
(รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์) 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554              
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.1 

2. เว็บไซต์ มสธ.-กระดานสนทนา-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  เพ่ือน าเครือข่าย
การจัดการความรู้ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกมาช่วย
สร้างนวัตกรรมการ
ท างานในสาขาวิชา 

 

 

 

1. จ านวนกิจกรรม
ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด 

อย่าง
น้อย  2 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด จ านวน 3 
กิจกรรม คือ  
1. เรื่อง “การไหลเวียนเอกสาร
บัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ”   โดย คุณ
สุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วย
เลขานุการกิจ สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ วันที่ 27 ตุลาคม 2553 
2. การบอกเล่าประสบการณ์และแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอทุน 
ส าหรับพัฒนาและจัดท า LOM เพ่ือช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนชุดวิชาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการออกแบบ
และพัฒนา Learning Object Module 
(LOM) ประกอบการเรียนการสอน 
ส าหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง
“การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง” โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม  
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
3. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
และจัดท า LOM จากวิทยากรจ านวน  
3 ท่าน คือ  

1. ตารางและภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กิจกรรม  
2. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง             
“ การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ” วันที่ 27 ตุลาคม 2553 
3. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
4. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 1 มิถุนายน  2554 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

1) รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์
จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ 
จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร์    
   จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา  

ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554 
2. จ านวนกิจกรรม
การจัดการความรู้
ของชุมชนนัก
ปฏิบัติ 

อย่าง
น้อย  1 
กิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดท า LOM (Learning Object 
Module) จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ขอทุนส าหรับพัฒนาและจัดท า LOM 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนชุด
วิชาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการ
ออกแบบและพัฒนา Learning Object 
Module (LOM) ประกอบการเรียนการ
สอน ส าหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง”โดยอาจารย์กชกร ณ 
นครพนม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วันที่ 4 พฤษภาคม 
2554 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  4.1  
2. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
3. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

2. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ LOM จาก
วิทยากรจ านวน   3 ท่าน คือ  
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ 

จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ 
   จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศริิ แก้วเกษร์ 

จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
   ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554  
ซึ่งเป็นไปตามแผนที่จะจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2554   

3.  เพ่ือพัฒนา
ฐานความรู้ที่เป็น
ระบบ โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
บุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและ
น ามาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 

1. จ านวนฐาน 
ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนซึ่ง
สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่
ก าหนด 

อย่าง
น้อย  1 
ฐาน 

ด าเนินการจัดท าฐานความรู้ที่สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดผ่านการ
เขียนบันทึก หรือ blog เกี่ยวกับ LOM  
เผยแพร่ใน facebook.com  ในชื่อ 
SciTech STOU โดยชุมชนนกัปฏิบัติ  
LOM ของสาขาวิชา  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  4.1  
2. facebook.com  ในชื่อ SciTech STOU 
     

2. ช่องทางการ
เผยแพร่ผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่าง
น้อย  1 
ช่องทาง 

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับ LOM โดยการ
จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่
จ านวน 1 ช่องทาง คือ ผ่าน 
facebook.com  ในชื่อ SciTech 
STOU  

 facebook.com  ในชื่อ SciTech STOU 
     

 
 

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/11facebook-ST-LOM2.pdf
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/11facebook-ST-LOM2.pdf
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  เพ่ือสร้าง
ความส าเร็จของ
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
การจัดการความรู้
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อย่าง
น้อย  1 
เรื่อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้น ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจ านวน 1 เรื่อง คือ 
การไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิต 
ศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ
สาขาวิชาฯ 

แผนภาพการไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ    
ของสาขาวิชาฯที่จัดท าโดยหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจและผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ (แผนภาพฯ ก่อนปรับปรุงและ
แผนภาพฯหลังปรับปรุง) 

2. จ านวนรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามแผน การ
จัดการความรู้ รอบ 
6, 9 และ 12 เดือน 

อย่าง
น้อย  3 
ฉบับ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้แล้ว จ านวน    
2 ฉบับ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 
เดือน 
 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน  
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 

3. จ านวนประเด็น
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการประกัน
คุณภาพที่น ามา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/
นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

อย่าง
น้อย 1 
ประเด็น 

มีการน าข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประกันคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินงาน/นวัตกรรมการเรียน   
การสอน โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ จ านวน 3 ประเด็น ดัง
ข้อเสนอแนะจากองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 2:การเรียนการสอน  
โดยก าหนดแนวทาง พัฒนาคณาจารย์
และสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
LOM 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 
2. แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554            

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  4.1 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2552  (หน้า 7-9) 
5. แผนภาพการไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ

ของสาขาวิชาฯที่จัดท าโดยหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ (แผนภาพฯ กอ่น
ปรับปรุงและแผนภาพฯหลังปรับปรุง) 

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/12แผนภาพการไหลเวียนเอกสารงานบัณฑิตในงานเลขานุการกิจ.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/13รายงานKM%2054-6เดือน.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/1แผนยุทธKM54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/15ผลประเมินQA2552.pdf
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/12แผนภาพการไหลเวียนเอกสารงานบัณฑิตในงานเลขานุการกิจ.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/12แผนภาพการไหลเวียนเอกสารงานบัณฑิตในงานเลขานุการกิจ.doc
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  เพ่ือสร้าง
ความส าเร็จของ
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
(ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย  
โดยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัยโดยวิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพ
ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนับสนุน เพ่ือ
น าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรือ
การน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ผ่าน
กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
LOM 
องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการ
จัดการ โดยจัดท าระบบและกลไกการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ผ่านการพัฒนาระบบการไหลเวียน
ของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจของสาขาวิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

A 2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการท างานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี 
และแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตและ     
ด้านวิจัย                                     

(1) 

 ฉบับ 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ และแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 
2554 จ านวน 1 ฉบับ โดยจดัท าให้ครอบคลุมพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตและ
ด้านวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 
29 พฤศจิกายน 2553 วาระท่ี  4.1 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 

1. แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 
2554 – 2558) 

2. แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2554 

3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2553 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2553  วาระท่ี  4.1 

4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2554 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 
วาระท่ี  5.1  

  
 
 

2. คัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ   

(2) 

กลุ่ม 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะจ านวน 2 กลุ่ม   
ในแผนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  5.1 คือ  
1) กลุ่มคณาจารย์: พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้าน  LOM  
2) กลุ่มเลขานุการกิจ: พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการ
ไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ  

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 
3. ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ

บุคลากร เพื่อน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน Talent People  

(3) 

เรื่อง 1 ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลากรเพ่ือน ามาใช้พัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 
1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  5.1 มีมตเิห็นชอบให้บันทึก  
Talent People  ในสาขาวิชา จ านวน 1 เรื่อง  คือ เรื่องบุคลากรที่มีจุด
ดีเด่นด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ. ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)   

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100                             

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/1แผนยุทธKM54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/1แผนยุทธKM54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/2แผนKMประจำปี54สาขาวท.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

1.  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญบุคลากร    
ภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดมาถ่ายทอดความรู้ 

(4) 

กิจกรรม 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด จ านวน 3 
กิจกรรม คือ  
1. เรื่อง “การไหลเวียนเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ” โดยคุณสุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วย
เลขานุการกิจ สาขาวิทยาการจัดการ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 

2. การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอ
ทุนส าหรับพัฒนาและจัดท า LOM (Learning Object Module) เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการเรยีนการสอนชุดวิชาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการ
ออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM) ประกอบการ
เรียนการสอน ส าหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง” โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 

3. การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดท า LOM จากวิทยากรจ านวน 3 ท่าน คือ  
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร ์จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554   

ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ของสาขาทีก่ าหนดให้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554  
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 
 

1. แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2. ตารางและภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 
กิจกรรม  
3. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง    
“การไหลเวียนเอกสาร
บัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจของสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ”       
วันที่ 27 ตุลาคม 2553 
4. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
นักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
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2.  ส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ  (COP) หรือเครือข่ายด้านการจัดการ
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน    

(5) 

กิจกรรม 1 1. มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล  
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ LOM ของชุมชนนักปฏิบัติ 
โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในสาขา (อ. กชกร ณ นครพนม) และวิทยากร
ภายนอกสาขา (รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์จากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิร ิและรองศาสตราจารย์เพ็ญ
ศิริ แก้วเกษร์ จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้าง
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับ LOM ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 
วาระท่ี  4.1 โดยได้ด าเนินการแล้วจ านวน 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2554 และ 1 มิถุนายน 2554 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 

5. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
นักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM 
วันที่ 1 มิถุนายน  2554 
6. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี  
1.1 และ 4.1  
 

3. เข้าร่วมในการจัด Workshop เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของทีมงานในการท างาน
ร่วมกันของกรรมการเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ 

(6) 

ครั้ง 1 กรรมการเครือข่ายจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ยังไม่ได้ เข้าร่วม 
Workshop เนื่องจากยังไม่มีการจัด Workshop ในรอบ 6 เดือน แต่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแล้ว 
จ านวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  วันที่ 16 ธันวาคม 2553  
และ วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 0 

4. เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY  

(7) 

ครั้ง 1 กรรมการเครือข่ายจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯเข้าร่วมงาน KM DAY 
แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งแจ้งทราบในรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 
วาระท่ี  1.1 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างย่ังยืน 

1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนา                                                            

 (8) 

ฐาน 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาจัดท าเป็นฐานความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดท า LOM 
จ านวน 1 ฐาน บน facebook.com  โดยเพ่ิมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และจัดท า LOM แล้วจ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และ
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้อยู่รหว่างการด าเนินการประสานงานที่จะเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและจัดท า LOM จากประเทศเกาหลีมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 1 กิจกรรม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 พฤษภาคม  2554 วาระท่ี  3.1 

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100         

1. facebook.com  ในชื่อ 
SciTech STOU 

2. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
LOM วันที่ 4 พฤษภาคม  
2554 

3. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
LOM วันที่ 1 มิถุนายน  
2554 

4. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2554 
วันที่ 30 พฤษภาคม  
2554 วาระท่ี  3.1 

2.  จัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

 (9)                                                  

ช่องทาง 1 ก าหนดให้มีการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการแลกเปลี่ยนตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2554 วาระท่ี  5.1 โดยด าเนินการแล้วจ านวน 1 ช่องทาง คือ การท า Blog  
ผ่าน facebook.com ในชื่อ SciTech STOU  
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 
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file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/9รายชื่อฟัง%20LOM%204%20พค%2054.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/9รายชื่อฟัง%20LOM%204%20พค%2054.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/10รายชื่อฟัง%20LOM%201%20มิย.54.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/16รายงาน3-54-30may54.docx
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/16รายงาน3-54-30may54.docx
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/16รายงาน3-54-30may54.docx


12 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     

1.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง
ต่างๆ และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสาขาวิชา                                                  

(10) 

เรื่อง 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯอยู่ระหว่างด าเนินการ
วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาทั้งประเด็นความรู้ เรื่องการพัฒนาและ
จัดท า LOM และเรื่องการไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจ ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี 4.1 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 0 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2554 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 
วาระท่ี 4.1 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ รอบ 6 เดือน 

3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 2/2554 
วันที่ 30 มีนาคม 2554 
วาระท่ี 4.1  

4.  มติคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาและคณาจารย์ที่
เห็นชอบรายงานผล KM 
รอบ 6 เดือน โดยการ
เวียนเมื่อวันที่ 4-5 
เมษายน 2554 

5. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ รอบ 9 เดือน 

 

2.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย รอบ 6, 9 และ 12 เดือน             

 (11) 

ฉบับ 3 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ฉบับ คือ  
- รายงานผลรอบ  6  เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ครั้งที่ 2/2554 วันที่  30 
มีนาคม 2554 วาระที่ 4.1 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาและคณาจารย์แล้วโดยการเวียนเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 
2554 
- รายงานผลรอบ  9  เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของสาขาวิชา โดยการเวียนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554  
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและคณาจารย์ 
โดยการเวียนเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554   
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 67 

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/5รายงานครั้งที่%201-54-10%20กพ%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/13รายงานKM%2054-6เดือน.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/13รายงานKM%2054-6เดือน.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/13รายงานKM%2054-6เดือน.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/14รายงานครั้งที่%202-54-30%20มีค%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/14รายงานครั้งที่%202-54-30%20มีค%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/14รายงานครั้งที่%202-54-30%20มีค%2054.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/17กก-อจเห็นชอบรายงานKM6เดือน-เวียน.PDF
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  สาขาวิชาน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ           

 (12) 

ประเด็น 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของสาขาวิชา โดยใช้การจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือ ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 
3/2553 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 วาระที่  4.1 เรื่องการจัดท าแผนฯ โดย
ใช้ข้อเสนอแนะจ านวน  3 ประเด็นจากผลการประเมินในองค์ประกอบต่อไปนี้ 

- องค์ประกอบที่ 2: การเรียนการสอน  โดยก าหนดแนวทาง พัฒนา
คณาจารย์และสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ผ่านกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM 

- องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย โดยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยโดย
วิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพของอาจารย์ สร้างเครือข่ายหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การ จดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรือการน าไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น ผ่านกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM 

- องค์ประกอบที่ 7:  การบริหารและการจัดการ โดยจัดท าระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาระบบการไหลเวียน
ของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาฯ 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100 

6. มติคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสาขาวิชาที่
เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน KM รอบ      
9 เดือน โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

7. มติคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาและคณาจารย์ที่
เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน KM รอบ       
9 เดือน โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554 

8. ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป ี2552   
(หน้า 7-9) 

9. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2553 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2553 วาระท่ี  4.1 

 

 

 

 

file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/18กกKMเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/19กก-อจเห็นชอบรายงานKM9เดือน-เวียน.PDF
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/15ผลประเมินQA2552.pdf
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/15ผลประเมินQA2552.pdf
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
file:///C:/Users/stasstus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/0JXDX96J/3รายงานครั้งที่%203-%2053-29%20พย%2053.doc
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A3  การติดตามประเมินผล 

กิจกรรม  หน่วยวัด เกณฑ์  ผลการด าเนินงาน  รายการเอกสารอ้างอิง  
1.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
รายงานผลการด าเนินงานรอบ  6  เดือน และ 
รอบ 9 เดือน เทียบกับแผนจัดการความรู้
ประจ าปี   

 

 

  

 
 

ครั้ง 3 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโดยเทียบกับแผนจัดการความรู้ประจ าปีแล้ว   
2 ครั้ง คือ  
- รายงานผลรอบ  6  เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ครั้งที่ 
2/2554 วันที่  30 มีนาคม 2554 วาระที่ 4.1 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและคณาจารย์ 
โดยการเวียนเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2554 
- รายงานผลรอบ  9  เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและคณาจารย์ โดยการเวียน
เมื่อวันที่ 5-6  กรกฎาคม 2554 

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 67   

1. รายงานผลการด าเนินงาน            
การจัดการความรู้รอบ  6  เดือน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน          
การจัดการความรู้รอบ  9  เดือน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 
30 มีนาคม 2554 วาระท่ี 4.1 

4. มติคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สาขาวิชาทีเ่ห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน KM รอบ 9 เดือนโดยการ
เวียนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

5. มติคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
และคณาจารย์ที่เห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงาน KM รอบ 9 เดือนโดย
การเวียนเมื่อวันที่ 5-6  กรกฎาคม 
2554 

2.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ครั้ง 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่กรรมการ
เครือข่ายจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปี 
2555 ที่จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในวันที่  28 มีนาคม 2554 และได้แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/54 วันที่ 30 มีนาคม 
2554 วาระท่ี 1.4 

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554     
วันที่ 30 มีนาคม 2554 วาระท่ี 1.4 

2. ร่างแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
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กิจกรรม  หน่วยวัด เกณฑ์  ผลการด าเนินงาน  รายการเอกสารอ้างอิง  
ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาแล้วเมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2554 และอยู่ระหว่างการน าเสนอเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งต่อไป 
 
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100  

 
*ปัญหาและอุปสรรค    แนวปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิน และรูปแบบการจัดท าแผน/รายงานผล เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนทุกปี 
ท าให้สาขาวิชาต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้ง การท าเอกสาร และเตรียมหลักฐาน  
 
*โดยสรุป    ผลการประเมินการจัดการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน   ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ได้คิดเป็นร้อยละ 80.58  
[ตามแบบ A2 แผนงาน วิธีค านวณ  {(100+100+100) + (100+100+ 0+100) + (100+100) + (0+67+100)} = 883 ÷12 = 80.58%] 
 
*ชื่อผู้รับผิดชอบรายงาน   รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ  โทร   8271, 8192 E-mail    SUPPANEE.RIA@STOU.AC.TH 

**ค าอธิบาย    การรายงานผลการด าเนินงานขอความร่วมมือให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า  ใคร / ท าอะไร,เรื่องอะไร / เมื่อไร / ที่ไหน / อย่างไร / ผลที่ได้รับมีอะไรบ้าง  
                       ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดช่วงเวลาไว้ในแผน ขอให้รายงานว่า จะท าเรื่องนั้น ๆ  เมื่อไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร 


