แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 53 – 30 มิถุนายน 2554)
หน่วยงาน..............สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...................... วันที่
6 กรกฎาคม 2554...............
A 1 เป้าหมาย
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สามารถนามาใช้
ในการปรับปรุง/
พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ทางานของ
สาขาวิชาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่
เสมอ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

1. จานวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี

1 ฉบับ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
5 ปี จานวน 1 ฉบับ

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

2. แผนการจัดการ
ความรู้ ประจาปี
งบประมาณ 2554

1 ฉบับ

แผนการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ 2554 จานวน 1 ฉบับ

แผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2554

ผลการดาเนินงาน

3. จานวนประเด็น อย่าง ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ความรู้ที่สอดคล้อง น้อย 1 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
กับแผนยุทธศาสตร์ ประเด็น หน่วยงานจานวน 2 ประเด็น คือ
การจัดการความรู้
1) ประเด็นความรู้ด้าน LOM
(Learning Object Module) เพื่อการ
ของหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ทางไกล
2) ประเด็น ความรู้ด้ านการไหลเวีย น
เ อ ก ส า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ น ห น่ ว ย
เลขานุ ก ารกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น แนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละสามารถปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง

3.1

รายการเอกสารอ้างอิง

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

2

เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สามารถนามาใช้
ในการปรับปรุง/
พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ทางานของ
สาขาวิชาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่
เสมอ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

4. จานวนบุคลากร อย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่
น้อย 2
ได้รับการพัฒนา
กลุ่ม
ความรู้และทักษะ
โดยสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่
กาหนด

5. จานวนการ
บันทึก Talent
People ใน
สาขาวิชา

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะโดย
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กาหนด
จานวน 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มคณาจารย์: พัฒนาความรู้และ
ทักษะในประเด็นความรู้ด้านการจัดทา
LOM
2) กลุ่มเลขานุการกิจ: พัฒนาความรู้
และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการ
ไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจ

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

อย่าง
สารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่น 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
น้อย 1 ของบุคลากรเพื่อนามาใช้พัฒนาคุณภาพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.1
การดาเนินงาน เห็นชอบให้บันทึก
2. เว็บไซต์ มสธ.-กระดานสนทนา-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง
Talent People ในสาขาวิชา จานวน 1 http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16
เรื่อง คือ เรื่องบุคลากรที่มีจุดดีเด่นด้าน
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

2. เพื่อนาเครือข่าย 1. จานวนกิจกรรม อย่าง
การจัดการความรู้ ที่มีการแลกเปลี่ยน น้อย 2
ทั้งภายในและ
เรียนรู้ตามประเด็น กิจกรรม
ภายนอกมาช่วย ความรู้ที่กาหนด
สร้างนวัตกรรมการ
ทางานในสาขาวิชา

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 1. ตารางและภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กิจกรรม
ประเด็นความรู้ที่กาหนด จานวน 3
2. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
กิจกรรม คือ
“ การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชา
1. เรื่อง “การไหลเวียนเอกสาร
วิทยาการจัดการ” วันที่ 27 ตุลาคม 2553
บัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ 3. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ” โดย คุณ ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
สุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วย
4. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
เลขานุการกิจ สาขาวิชาวิทยาการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 1 มิถุนายน 2554
จัดการ วันที่ 27 ตุลาคม 2553
2. การบอกเล่าประสบการณ์และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอทุน
สาหรับพัฒนาและจัดทา LOM เพื่อช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนชุดวิชาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการออกแบบ
และพัฒนา Learning Object Module
(LOM) ประกอบการเรียนการสอน
สาหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง
“การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง” โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
3. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
และจัดทา LOM จากวิทยากรจานวน
3 ท่าน คือ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

ผลการดาเนินงาน

1) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร์
จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
2. จานวนกิจกรรม อย่าง
มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
การจัดการความรู้ น้อย 1 ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ของชุมชนนัก
กิจกรรม จัดทา LOM (Learning Object
Module) จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
ปฏิบัติ
1. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ขอทุนสาหรับพัฒนาและจัดทา LOM
เพือ่ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนชุด
วิชาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการ
ออกแบบและพัฒนา Learning Object
Module (LOM) ประกอบการเรียนการ
สอน สาหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง”โดยอาจารย์กชกร ณ
นครพนม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วันที่ 4 พฤษภาคม
2554

รายการเอกสารอ้างอิง

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1
2. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
3. รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM วันที่ 1 มิถุนายน 2554
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

ผลการดาเนินงาน

2. การบอกเล่าประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ LOM จาก
วิทยากรจานวน 3 ท่าน คือ
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร์
จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ซึ่งเป็นไปตามแผนที่จะจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2554
3. เพื่อพัฒนา
1. จานวนฐาน
อย่าง
ดาเนินการจัดทาฐานความรู้ที่สอดคล้อง
ฐานความรู้ที่เป็น ความรู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่ง น้อย 1 กับประเด็นความรู้ที่กาหนดผ่านการ
ระบบ โดยใช้
สอดคล้องกับ
เขียนบันทึก หรือ blog เกี่ยวกับ LOM
ฐาน
เทคโนโลยี
ประเด็นความรู้ที่
เผยแพร่ใน facebook.com ในชื่อ
สารสนเทศที่
SciTech STOU โดยชุมชนนักปฏิบัติ
กาหนด
บุคลากรสามารถ
LOM ของสาขาวิชา
เข้าถึงได้ง่ายและ 2. ช่องทางการ
อย่าง
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นามาใช้ในการ
เผยแพร่ผลการ
น้อย 1 อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ LOM โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่องทาง จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง
จานวน 1 ช่องทาง คือ ผ่าน
facebook.com ในชื่อ SciTech
STOU

รายการเอกสารอ้างอิง

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

facebook.com ในชื่อ SciTech STOU
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เป้าหมาย
4. เพื่อสร้าง
ความสาเร็จของ
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนแนว
อย่าง
ปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก น้อย 1
การจัดการความรู้ เรื่อง
นามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้นามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 1 เรื่อง คือ
การไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิต
ศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ
สาขาวิชาฯ
2. จานวนรายงาน อย่าง
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
ผลการดาเนินงาน น้อย 3 แผนการจัดการความรู้แล้ว จานวน
ตามแผน การ
2 ฉบับ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 9
ฉบับ
จัดการความรู้ รอบ
เดือน
6, 9 และ 12 เดือน
3. จานวนประเด็น อย่าง
มีการนาข้อเสนอแนะของกรรมการ
ข้อเสนอแนะของ
น้อย 1 ประกันคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนา
กรรมการประกัน
ประเด็น การดาเนินงาน/นวัตกรรมการเรียน
คุณภาพที่นามา
การสอน โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
ปรับปรุงและ
เครื่องมือ จานวน 3 ประเด็น ดัง
พัฒนาการ
ข้อเสนอแนะจากองค์ประกอบต่อไปนี้
ดาเนินงาน/
นวัตกรรมการเรียน
องค์ประกอบที่ 2:การเรียนการสอน
โดยกาหนดแนวทาง พัฒนาคณาจารย์
การสอน
และสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ
LOM

รายการเอกสารอ้างอิง
แผนภาพการไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ
ของสาขาวิชาฯที่จัดทาโดยหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจและผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ (แผนภาพฯ ก่อนปรับปรุงและ
แผนภาพฯหลังปรับปรุง)
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)
2. แผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2554
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2552 (หน้า 7-9)
5. แผนภาพการไหลเวียนของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ
ของสาขาวิชาฯที่จัดทาโดยหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ (แผนภาพฯ ก่อน
ปรับปรุงและแผนภาพฯหลังปรับปรุง)
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เป้าหมาย
4. เพื่อสร้าง
ความสาเร็จของ
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
(ต่อ)

ตัวชี้วัด

เกณฑ์
ปี 2554

ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย
โดยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัยโดยวิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพ
ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนับสนุน เพื่อ
นาไปสู่การจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรือ
การนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ผ่าน
กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ
LOM
องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการ
จัดการ โดยจัดทาระบบและกลไกการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ผ่านการพัฒนาระบบการไหลเวียน
ของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วย
เลขานุการกิจของสาขาวิชาฯ

รายการเอกสารอ้างอิง
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A 2 แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม

หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการทางานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี
และแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตและ
ด้านวิจัย
(1)
2. คัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ
(2)

3. สารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
บุคลากร เพื่อนามาใช้พัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงาน Talent People
(3)

ฉบับ

1

กลุ่ม

2

เรื่อง

1

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
1. แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี จานวน 1 ฉบับ และแผนการจัดการความรู้ประจาปี จัดการความรู้ 5 ปี (พ.ศ.
2554 จานวน 1 ฉบับ โดยจัดทาให้ครอบคลุมพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตและ 2554 – 2558)
ด้านวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 2. แผนการจัดการความรู้
29 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 4.1
ประจาปีงบประมาณ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
2554
3. รายงานการประชุม
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะจานวน 2 กลุ่ม
คณะกรรมการจัดการ
ในแผนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554
ความรู้ ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.1 คือ
วันที่ 29 พฤศจิกายน
1) กลุ่มคณาจารย์: พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้าน LOM 2553 วาระที่ 4.1
2) กลุ่มเลขานุการกิจ: พัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นความรู้ด้านการ 4. รายงานการประชุม
ไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2554
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
สารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลากรเพื่อนามาใช้พัฒนา
วาระที่ 5.1
คุณภาพการดาเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่
1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.1 มีมติเห็นชอบให้บันทึก
Talent People ในสาขาวิชา จานวน 1 เรื่อง คือ เรื่องบุคลากรที่มีจุด
ดีเด่นด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ. ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม

หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญบุคลากร
ภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดมาถ่ายทอดความรู้
(4)

กิจกรรม

2

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด จานวน 3
กิจกรรม คือ
1. เรื่อง “การไหลเวียนเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ” โดยคุณสุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วย
เลขานุการกิจ สาขาวิทยาการจัดการ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
2. การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอ
ทุนสาหรับพัฒนาและจัดทา LOM (Learning Object Module) เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนชุดวิชาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “โครงการ
ออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM) ประกอบการ
เรียนการสอน สาหรับชุดวิชาระดับปริญญาตรี เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง” โดยอาจารย์กชกร ณ นครพนม จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
3. การบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดทา LOM จากวิทยากรจานวน 3 ท่าน คือ
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
3) รองศาสตราจารย์เพ็ญศิริ แก้วเกษร์ จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ของสาขาทีก่ าหนดให้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100

1. แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 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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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม

หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP) หรือเครือข่ายด้านการจัดการ
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน

กิจกรรม

1

1. มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ LOM ของชุมชนนักปฏิบัติ
โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในสาขา (อ. กชกร ณ นครพนม) และวิทยากร
ภายนอกสาขา (รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์จากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ และรองศาสตราจารย์เพ็ญ
ศิริ แก้วเกษร์ จากสานักเทคโนโลยีการศึกษา) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับ LOM ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
วาระที่ 4.1 โดยได้ดาเนินการแล้วจานวน 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2554 และ 1 มิถุนายน 2554

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

(5)

3. เข้าร่วมในการจัด Workshop เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของทีมงานในการทางาน
ร่วมกันของกรรมการเครือข่ายการจัดการ
ความรู้
(6)
4. เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY

ครั้ง

ครั้ง
(7)

1

1

ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
กรรมการเครื อ ข่ า ยจั ด การความรู้ ข องสาขาวิ ช าฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
Workshop เนื่องจากยังไม่มีการจัด Workshop ในรอบ 6 เดือน แต่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแล้ว
จานวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 16 ธันวาคม 2553
และ วันที่ 28 มีนาคม 2554
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 0
กรรมการเครือข่ายจัดการความรู้ของสาขาวิช าฯ และผู้ ช่วยเลขานุการ
ประจาคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯเข้าร่วมงาน KM DAY
แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งแจ้งทราบในรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
วาระที่ 1.1
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน
1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนา

ฐาน

1

ช่องทาง

1

(8)

2. จัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือจัดทา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(9)

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯได้ดาเนินการวิเคราะห์และ 1. facebook.com ในชื่อ
สังเคราะห์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ งเรียนรู้อื่ นๆ ที่เป็นแนว SciTech STOU
ปฏิ บัติ ที่ดี มาจั ดท าเป็น ฐานความรู้ เกี่ ยวกับ การพัฒ นาและจัด ทา LOM 2. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
จานวน 1 ฐาน บน facebook.com โดยเพิ่มความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
และจัดทา LOM แล้วจานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และ ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้อยู่รหว่างการดาเนินการประสานงานที่จะเชิญ LOM วันที่ 4 พฤษภาคม
ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นการพัฒ นาและจั ดท า LOM จากประเทศเกาหลี ม า 2554
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 1 กิจกรรม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ 3. รายชื่อพร้อมลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 3.1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
ชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ
ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การแลกเปลี่ ย นตามมติ ที่ LOM วันที่ 1 มิถุนายน
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
2554 วาระที่ 5.1 โดยดาเนินการแล้วจานวน 1 ช่องทาง คือ การทา Blog 4. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการจั ด การ
ผ่าน facebook.com ในชื่อ SciTech STOU
ความรู้ ฯ ครั้ ง ที่ 3/2554
วันที่ 30 พฤษภาคม
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
2554 วาระที่ 3.1
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หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง
ต่างๆ และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสาขาวิชา
(10)

เรื่อง

1

2. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
(11)

ฉบับ

3

คณะกรรมการจั ด การความรู้ ข องสาขาวิ ช าฯอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ 1.รายงานการประชุม
วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้ให้ คณะกรรมการจัดการ
เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาทั้งประเด็นความรู้ เรื่องการพัฒนาและ ความรู้ ครั้งที่ 1/2554
จัด ท า LOM และเรื่ อ งการไหลเวี ยนเอกสารบัณ ฑิ ต ศึก ษาในหน่ ว ย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เลขานุการกิจ ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4.1
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1
2.รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 0
ความรู้ รอบ 6 เดือน
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจั ด การความรู้ ข องสาขาวิ ช าฯจั ด ท ารายงานผลการ คณะกรรมการจัดการ
ดาเนิน งานตามแผนการจั ดการความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการจัด การ ความรู้ ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554
ความรู้ของมหาวิทยาลัย จานวน 2 ฉบับ คือ
- รายงานผลรอบ 6 เดื อ น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม วาระที่ 4.1
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิช า ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 30 4. มติคณะกรรมการประจา
มีนาคม 2554 วาระที่ 4.1 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สาขาวิชาและคณาจารย์ที่
ประจาสาขาวิชาและคณาจารย์แล้วโดยการเวียนเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน เห็นชอบรายงานผล KM
รอบ 6 เดือน โดยการ
2554
- รายงานผลรอบ 9 เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เวียนเมื่อวันที่ 4-5
จัดการความรู้ของสาขาวิช า โดยการเวียนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เมษายน 2554
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสาขาวิชาและคณาจารย์ 5.รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการ
โดยการเวียนเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554
ความรู้ รอบ 9 เดือน
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 67
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หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

3. สาขาวิชานาผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ

ประเด็น

1

คณะกรรมการจัดการความรู้ ของสาขาวิช าฯ นาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสาขาวิชา โดยใช้การจัดการ
ความรู้เ ป็น เครื่ องมือ ในการประชุ มคณะกรรมการจัด การความรู้ ครั้ ง ที่
3/2553 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 4.1 เรื่องการจัดทาแผนฯ โดย
ใช้ข้อเสนอแนะจานวน 3 ประเด็นจากผลการประเมินในองค์ประกอบต่อไปนี้

(12)

รายการเอกสารอ้างอิง

6.มติคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสาขาวิชาที่
เห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงาน KM รอบ
9 เดือน โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
- องค์ประกอบที่ 2: การเรียนการสอน โดยกาหนดแนวทาง พัฒนา
7.มติคณะกรรมการประจา
คณาจารย์และสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ สาขาวิชาและคณาจารย์ที่
สอน ผ่านกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM
เห็นชอบรายงานผลการ
- องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย โดยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยโดย ดาเนินงาน KM รอบ
วิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพของอาจารย์ สร้างเครือข่ายหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 9 เดือน โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554
มาร่วมสนับสนุน เพื่อนาไปสู่การ จดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรือการนาไปใช้
8.ผลการประเมินคุณภาพ
ประโยชน์มากขึ้น ผ่านกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ LOM
การศึกษาภายใน ปี 2552
- องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ โดยจัดทาระบบและกลไก (หน้า 7-9)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาระบบการไหลเวียน 9.รายงานการประชุม
ของเอกสารงานบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาฯ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2553
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
วันที่ 29 พฤศจิกายน
2553 วาระที่ 4.1
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A3 การติดตามประเมินผล
กิจกรรม
1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน เทียบกับแผนจัดการความรู้
ประจาปี

หน่วยวัด
ครั้ง

เกณฑ์
3

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาจัดทารายงานผล
การดาเนินงานโดยเทียบกับแผนจัดการความรู้ประจาปี แล้ ว
2 ครั้ง คือ
- รายงานผลรอบ 6 เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม คณะกรรมการจั ด การความรู้ ข องสาขาวิ ช า ครั้ ง ที่
2/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 วาระที่ 4.1 และผ่านความ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาสาขาวิช าและคณาจารย์
โดยการเวียนเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2554
- รายงานผลรอบ 9 เดื อ น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา โดยการเวียนเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
และผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาและคณาจารย์ โดยการเวียน
เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 67

2. คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
ประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินงานจัดการ
ความรู้ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ครั้ง

1

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชามีการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนการดาเนินงานจัดการความรู้ เพื่อจัดทาแผนการ
จั ด การความรู้ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่ ก รรมการ
เครือข่ายจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในการจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ปี
2555 ที่จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวั น ที่ 28 มี น าคม 2554
และได้ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/54 วันที่ 30 มีนาคม
2554 วาระที่ 1.4

รายการเอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้รอบ 6 เดือน
2. รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้รอบ 9 เดือน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554 วันที่
30 มีนาคม 2554 วาระที่ 4.1
4. มติคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สาขาวิชาทีเ่ ห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงาน KM รอบ 9 เดือนโดยการ
เวียนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
5. มติคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
และคณาจารย์ที่เห็นชอบรายงานผล
การดาเนินงาน KM รอบ 9 เดือนโดย
การเวียนเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม
2554
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554 วาระที่ 1.4
2.ร่างแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ 2555
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กิจกรรม

หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ 2555 ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากประธาน
คณะกรรมการจัด การความรู้ ของสาขาวิ ช าแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 5
กรกฎาคม 2554 และอยู่ระหว่างการนาเสนอเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งต่อไป

รายการเอกสารอ้างอิง

ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ ร้อยละ 100
*ปัญหาและอุปสรรค แนวปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิน และรูปแบบการจัดทาแผน/รายงานผล เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนทุกปี
ทาให้สาขาวิชาต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการเรียนรู้และทาความเข้าใจกับแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้ง การทาเอกสาร และเตรียมหลักฐาน
*โดยสรุป ผลการประเมินการจัดการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ได้คิดเป็นร้อยละ 80.58
[ตามแบบ A2 แผนงาน วิธีคานวณ {(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

**คาอธิบาย การรายงานผลการดาเนินงานขอความร่วมมือให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า ใคร / ทาอะไร,เรื่องอะไร / เมื่อไร / ที่ไหน / อย่างไร / ผลที่ได้รับมีอะไรบ้าง
ถ้ายังไม่ได้ดาเนินการตามที่กาหนดช่วงเวลาไว้ในแผน ขอให้รายงานว่า จะทาเรื่องนั้น ๆ เมื่อไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร

