รายงานสรุปผลการดาเนินการการจัดการความรู้
ของคณะและหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนด
ประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้

สารวจความต้องการต่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในด้านงานวิจยั

1 สัปดาห์

ผลการสารวจความ
ต้องการ KM ด้าน
งานวิจัย

ดาเนินการสารวจความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว พบว่ามี ด้านการ
วิจัยต้องการองค์ความรูเ้ ทคนิคการหาโจทย์วิจยั ด้านการเรียนการสอน
ต้องการองค์รู้การเปลี่ยนกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้

√

2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

แนวทางการจัดกลุม่
อาจารย์นักวิจัยของ
คณะบริหารธุรกิจ

กาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มที่เคยเขียนโครงการวิจยั และได้รับทุนสนับสนุนแล้ว
2) กลุ่มที่กาลังเขียนโครงการวิจัยแต่ยังไม่เคยเสนอ
3) กลุ่มที่ไม่เคยเขียนโครงการวิจยั

√

1 วัน

คณาจารย์ของคณะ
บริหารเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

(1) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์ จานวน 24 คน และได้จัดทาแบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อให้ตัวแทนจากแต่ละสาขานาความรู้ทไี่ ด้จากการเรียนรู้
กลับไปพูดคุยกับอาจารย์ประจาสาขาต่อไปภายหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละสาขา คณะบริหารธุรกิจ ได้สารวจและสรุปการนาความรูจ้ ากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ ดังนี้ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่คณะ
บริหารธุรกิจมีการนาไปใช้ ได้แก่ เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย เทคนิคการดึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน และเทคนิคการเข้าหาผู้นา หรือ Key man รวมถึง
การจัดการกับความขัดแย้ง โดยได้นามาปรับใช้กับงานวิจัยที่กาลังทาอยู่ และ
ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยทั้งในภาคเรียนที่ 1/58 และ2/58

√

3. การแบ่งปัน

กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
และการ
หัวข้อวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อวิจัยขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2558
3. การแบ่งปัน
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
และการ
หัวข้อวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อวิจัยขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั

1 วัน

คณาจารย์ของคณะ
บริหารเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

(2) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในหัวข้อการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้มากที่สดุ และนาไปใช้ในปีการศึกษา 2558 ต่อไปดังนี้
(2.1) วิธีการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDCA ของสาขาวิชาการ
จัดการ การประกอบการ การจัดการการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ
บัญชี การตลาด
(2.2) วิธีการสอนแบบ ใช้ปัญหาเป็นหลัก ของสาขาการจัดการและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2.3) วิธีการสอน ใช้เกมส์เป็นหลักของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และโลจิสติก
ได้นาบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ผยแพร่ความรูผ้ ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ
บริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง

4. การรวบรวม
ความรู้มาจัดเก็บ
เป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

จัดทาแบบบันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1 สัปดาห์

รายงานบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

5. การนาความรู้
จากการจัดการ
ความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

แนวทางปฏิบัติที่ดีจากการ KM ด้าน
การวิจัยและแนวทางการปรับใช้
ประโยชน์

1 สัปดาห์

แนวทางการปรับใช้ มีแนวแนวปฏิบัติที่ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนเผยแพร่แก่คณาจารย์
ประโยชน์จากการ KM ในมหาวิทยาลัย

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

1. การกาหนด
1. จัดการประชุมพูดคุยกับ
ก่อนเปิดภาค
ประเด็นความรู้และ
คณาจารย์ในคณะเพื่อ
เรียนที่
เป้าหมายของการ
แลกเปลีย่ นความเห็นใน
1/2558
จัดการความรู้
หัวข้อเพื่อการพัฒนาความรู้
หรือทักษะที่จาเป็นต่อ
บุคลากรในคณะ
2. คณะกรรมการฝ่ายการ
18 ส.ค. 58
จัดการความรู้คณะ
ศิลปศาสตร์ประชุมเพื่อ
ทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็น
และจัดทาแผนดาเนินงาน
การจัดการความรู้
3. เสนอแผนการจัดการความรู้ปี 30 ส.ค. 58
การศึกษา 2557 แก่ประธาน
ฝ่ายอานวยการด้านการ
เรียนรู้ (CKO)
2. การสร้างและ
1. รวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความรู้และ 1 ก.ย. 58 –
การแสวงหาองค์
ประสบการณ์สามารถแบ่งปัน 30 ก.ย. 58
ความรู้
ความรู้หรือทักษะที่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับแผนที่วางไว้

ตัวชี้วัด
มีรายงานผลการ
สารวจความต้องการ
ของคณาจารย์ในคณะ

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ดาเนินการจัดประชุมและสารวจความต้องการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของ
บุคลากรในคณะ

√

มีแผนการจัดการความรู้ ดาเนินการจัดทาแผนจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จ
ประจาปีการศึกษา
2558

√

มีแผนการจัดการความรู้ นาส่งแผนจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2558 เพื่อเสนอ CKO
ประจาปีการศึกษา
พิจารณาแล้ว
2558

√

มีข้อมูลผู้ทมี่ ีความรู้
เหมาะสมต่อการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้
ตามแผนที่วางไว้

√

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมตามความต้องการในการจัดการ
ความรู้และให้มีการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดการความรู้ ดังนี้
1. มอบหมายให้ อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง เข้ารับร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการโครงการ อบรมแนวทางสู่มหาวิทยาลัยโปร่งใส และการ
สร้างแนวทางปฏิบัติทดี่ ีในการทางานจัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษภาคเหนือ
ตอนบน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 และ
นามาจัดการความรู้เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
2. การสร้างและ
การแสวงหาองค์
ความรู้

1. รวบรวมข้อมูลผู้ที่มคี วามรู้และ
ประสบการณ์สามารถแบ่งปัน
ความรู้หรือทักษะที่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับแผนที่วางไว้

มีข้อมูลผู้ทมี่ ีความรู้
เหมาะสมต่อการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้
ตามแผนที่วางไว้

2. มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐติยา บุญวิรัตน์ เข้ารับการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัดและประเมินทักษะจาเป็นสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 “แนวคิดและวิธีการ”

ตลอดปี
การศึกษา
2558

มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง

1. มีการเผยแพร่ความรู้ทไี ด้จาก ตลอดปี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงใน การศึกษา
Facebook การจัดการ
2558
ความรู้ของคณะ

นาบันทึกความรู้จาก
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้มาจัดเก็บและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลังจากการดาเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้นอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์

ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง ประกอบด้วย
(1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อเรื่อง “แนว
ทางการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอน”
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืออาจารย์อจั ฉราภรณ์ จันทร์สว่าง ผู้บันทึก
ข้อมูล คือ อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
(2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
อาจารย์ณัฐติยา บุญวิรัตน์ ผู้บันทึกข้อมูล คือ อาจารย์วิชญ์สุดา
ภูษณะวิวัฒน์
จากการดาเนินการข้างต้น คณะกรรมการจึงได้สรุปเป็นแนวปฎิบตั ิ 2 เรื่อง
คือ (1) แนวปฏิบัติรื่อง การวัดประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สกัดความรู้จากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2558
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (2) แนวปฏิบัติเรื่อง
แนวทางการวัดประเมินผลด้านจริยธรรม คุณธรรมในรายวิชาที่สอนสกัด
ความรู้จากเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2558
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

3. การแบ่งปันและ 1. จัดกิจกรรมเวทีการ
การแลกเปลี่ยน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้
(Knowledge Forum)

4. การรวบรวม
ความรู้มาจัดเก็บ
เป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

1 ก.ย. 58 –
30 ก.ย. 58

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.การกาหนด
ประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้

สารวจความองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย

1 สัปดาห์

มีรายงานผลการสารวจ

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นเสร็จสิ้นแล้ว คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน ต้องการองค์ความรู้ดา้ นการเปลี่ยน
กระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้

√

2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน
และการวิจัย

1 สัปดาห์

ผลการสารวจ
กลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้าน
การเรียนการสอน และ
การวิจัย

ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การเปลีย่ นกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้มาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา

√

3. การแบ่งปันและ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อเปลี่ยนกระบวนการสอนเป็น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

คณาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
รายงานบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาและงานวิจยั
1 ครั้ง

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4. การรวบรวม
ความรู้มาจัดเก็บ
เป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

2 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ไม่ได้ดาเนินการ

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2558
5. การนาความรู้

จากการจัดการ
ความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 สัปดาห์

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ไม่ได้ดาเนิการ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะบริหารรัฐกิจ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนดประเด็น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ความรู้และเป้าหมาย ผูบ้ ริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น
ของการจัดการความรู้ 2

1 ครั้ง

มีรายงานการอบรม

อยู่ในระหว่างการเตรียมการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ

√

2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

1-2 ครั้ง

บันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) คณาจารย์ใน
คณะบริหารรัฐกิจ (2) คณาจารย์นอกคณะที่อยู่ในโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม รุ่นที่ 2 และคณาจารย์อื่น ๆ ที่สนใจ

√

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับคณาจารย์ภายในคณะบริหารรัฐกิจ
และคณาจารย์คณะอื่น ๆ ในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อสังคม”

√

นาแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อสังคม” เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยแล้ว

√

3. การแบ่งปันและ

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการวิจัย

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวิจยั

ภาคเรียนละ คณาจารย์ของ
1 ครั้ง
คณะบริหารรัฐกิจ
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. การรวบรวมความรู้ - รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1 ครั้ง / แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
มาจัดเก็บเป็นระบบ สกัดออกเป็นแนวปฏิบตั ิส่งเผยแพร่บน
ปีการศึกษา เว็บไซต์
และเผยแพร่อย่างเป็น เว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย
ลายลักษณ์อักษร

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะบริหารรัฐกิจ ประจาปีการศึกษา 2558
5. การนาความรู้จาก

การจัดการความรู้ที่
เป็น
ลายลักษณ์อักษรมา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

1.การกาหนด
ประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็น

2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4. การรวบรวม
ความรู้มาจัดเก็บ
เป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้
จากการจัดการ
ความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน

ระยะเวลา
1 ครั้ง

1 สัปดาห์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

มีรายงานการสารวจ

ได้สารวจองค์ความรู้เรียบร้อยแล้วโดย องค์ความรู้ที่จาเป็น คือ
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์

√

มีรายงานสารวจกลุ่มเป้าหมาย

ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ คณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

√

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ภาคเรียนละ
กากับติดตามการจัดทาวิทยานิพนธ์ของ
1 ครัง้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
1 ครั้ง /
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
ปีการศึกษา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปแล้ว 1 ครั้ง
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50
แนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บนเว็บไซต์ อยู่ระหว่างดาเนินการเรียบเรียงและตรวจสอบบันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

√

สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการสารวจการนาองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

√

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

1 ครั้ง

มีรายงานการสารวจ

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ทีจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของ
คณะนิเทศศาสตร์แล้วเสร็จ

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน

1 ครั้ง

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายโดยคณาจารย์แต่ละท่านมี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า1 ปี และอาจารย์ใหม่

√

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการงานวิจัยร่วมกับ
การบริการวิชาการ
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

คณาจารย์ของคณะ
นิเทศศาสตร์เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
แนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว 1 ครั้ง โดยคณาจารย์เช้าร่วม
แลกเปลีย่ นกับคณาจารย์คณะอื่น ๆ ในหัวข้อ “การพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่”

√

อยู่ในระหว่างตรวจสอบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

√

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ไม่ได้ดาเนินการ

√

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จากการ

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

1 ครั้ง

มีรายงานการสารวจ

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ทีจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของ
คณะนิเทศศาสตร์แล้วเสร็จ

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน

1 ครั้ง

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายโดยคณาจารย์แต่ละท่านมี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า1 ปี และอาจารย์ใหม่

√

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการงานวิจัยร่วมกับ
การบริการวิชาการ
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

คณาจารย์ของคณะ
นิเทศศาสตร์เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
แนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว 1 ครั้ง โดยคณาจารย์เช้าร่วม
แลกเปลีย่ นกับคณาจารย์คณะอื่น ๆ ในหัวข้อ “การพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่”

√

อยู่ในระหว่างตรวจสอบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

√

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ไม่ได้ดาเนินการ

√

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จากการ

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักวิจัย ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นเร่งด่วนด้านการวิจัย

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจความต้องการองค์ความรู้ทจี่ าเป็นเร่งด่วนด้านการวิจัยพบว่ามี
ความต้องการองค์ความรู้เรื่องการค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อเขียน
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน
กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกอบด้วย (1) บุคลากรประจาสานักวิจัย และ
(2) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ การค้นหาโจทย์วิจยั เพื่อเขียน
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน
สนับสนุน
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จากการ
จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

อาจารย์และบุคลากร
สานักวิจัย เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
แนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจยั
เทคนิคการดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และการเขียน
Proposal ให้ตรงใจแหล่งทุน

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

นาบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

√
√
√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบริหารวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้
ที่จาเป็นของต่อการปฏิบตั ิงานของ
สานักบริหารวิชาการ

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานของสานักบริหาร
วิชาการ เรียบร้อยแล้ว

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ประกอบ ด้วยบุคลากรใน
สานักบริหารวิชาการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

√

3. การแบ่งปันและการ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
เทียบโอนประสบการณ์

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

- รวบรวมแบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัดออกเป็น
แนวปฏิบัติส่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

5. การนาความรู้จากการ

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาคเรียนละ 1 บุคลากรสานักบริหาร
ครั้ง
วิชาการ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
1 ครั้ง /
แนวปฏิบัติที่ดี
ปีการศึกษา เผยแพร่บนเว็บไซต์

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติงานการเทียบโอน
ประสบการณ์ไปแล้ว 1 ครั้ง

นาขั้นตอนการดาเนินงานการเทียบโอนประสบการณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

มีการนาขั้นตอนการดาเนินงานการเทียบโอนประสบการณ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ แต่ไม่มผี ลการสารวจการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบริการการการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็น
เร่งด่วนของต่อการปฏิบตั ิงานของสานัก
บริการการศึกษา
กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่
ปรึกษา

1 สัปดาห์

มีรายงานการ
สารวจ

1 สัปดาห์

4. การรวบรวมความรู้
มาจัดเก็บเป็นระบบ
และเผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จาก
การจัดการความรู้ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สกัดออกเป็นแนวปฏิบตั ิส่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานัก
บริการการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100
มีแนวปฏิบัติ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

ดาเนินการสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานักบริการการศึกษาแล้ว โดยองค์ความที่จาเป็นเร่งด่วน คือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) บุคลากรสานักบริการการศึกษา (2) คณาจารย์และบุคลากร
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปแล้ว จานวน 2 ครั้ง

√

นาแนวปฏิบัติเกีย่ วกับกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษาเผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

√

ผลการสารวจการ มีการนาไปใช้จริงแต่ไม่การสารวจและรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
นาองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ิไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

√
√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้
ที่จาเป็นเร่งด่วนของต่อการ
ปฏิบัติงานของสานักวิทยบริการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

√

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการจัดการใบเสร็จ
ค่าปรับ

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

บุคลากรสานัก
วิทยบริการ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

ดาเนินการสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็นเร่งด่วนต่อ
การปฏิบัติงานสานักวิทยบริการ คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายแล้ว ประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 5 ปี จานวน 3 คน และ
บุคลาการทีม่ ีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 1 คน
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ
ค่าปรับวิทยาเขต A-Far ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
และกระบวนการจัดเก็บค่าปรับวิทยาเขต U-Far เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2558

4. การรวบรวมความรู้
มาจัดเก็บเป็นระบบ
และเผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

- รวบรวมแบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัดออกเป็น
แนวปฏิบัติส่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติเผยแพร่
บนเว็บไซต์

นาขั้นตอนแนวปฏิบัติกระบวนการจัดเก็บค่าปรับไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

√

5. การนาความรู้จาก

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

มีการนาขั้นตอนแนวปฏิบัติกระบวนการจัดเก็บค่าปรับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่มผี ลสารวจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

√

การจัดการความรู้ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

√
√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

1.การกาหนดประเด็น สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
ความรู้และเป้าหมาย จาเป็นเร่งด่วนของต่อการปฏิบตั ิงาน
ของการจัดการความรู้ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา
2. การกาหนด
กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ กระบวนการประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งงานสาหรับนักศึกษา

4. การรวบรวมความรู้
มาจัดเก็บเป็นระบบ
และเผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จาก
การจัดการความรู้ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

บุคลากรของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา

ดาเนินการสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบตั ิงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา

√

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา

ดาเนินการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยประกอบด้วย
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปแล้ว จานวน 1 ครั้ง

√

ภาคเรียนละ บุคลากรศูนย์ส่งเสริม
2 ครั้ง
และพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
1 ครั้ง / แนวปฏิบัติที่ดี
ปีการศึกษา เผยแพร่บนเว็บไซต์

บุคลากรของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา

บุคลากรของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา

อยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูลจากบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ออกมาเป็นขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติ

√

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

บุคลากรของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักศึกษา

ไม่ได้ดาเนินการ

√

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ
ของสานักกิจการนักศึกษา
- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จากการ
จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

สารวจความต้องการองค์ความรู้ทจี่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักกิจการนักศึกษา เมื่อเดือนตุลาคม
2557
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี บุคลากรที่
มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และ
บุคลากรที่มปี ระสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี

√

บุคลากรสานักกิจการ
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
แนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บน
เว็บไซต์

ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปแล้วจานวน 3 ครั้ง ครั้งที่
1 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 2 และ 3 ในเดือน
ธันวาคม 2557
นาคู่มือการปฏิบัติงานของสานักกิจการนักศึกษาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย

√

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มีการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง แต่ไม่มีการจัดทาผลสารวจอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักแผนและประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM
1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานของสานักแผนและ
ประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

√

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ภาคเรียนละ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการดาเนินงาน
2 ครัง้
ต่าง ๆ ของสานักแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. การรวบรวมความรู้ - รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
1 ครั้ง /
มาจัดเก็บเป็นระบบ เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
ปีการศึกษา
และเผยแพร่อย่างเป็น เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
ลายลักษณ์อักษร
มหาวิทยาลัย
5. การนาความรู้จาก
สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
1 ครั้ง /
การจัดการความรู้ที่
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ปีการศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

บุคลากรสานักแผนและ
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วจานวน 2 ครั้ง
ประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
แนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
เว็บไซต์

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ไม่ได้ดาเนินการ

√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.การกาหนด
ประเด็นความรูแ้ ละ
เป้าหมายของการ
จัดการความรู้
2. การกาหนดบุ
คลากกลุม่ เป้าหมาย
3. การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

มีรายงานการ
สารวจ

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ
ของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

1 สัปดาห์

4. การรวบรวม
ความรู้มาจัดเก็บ
เป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

5. การนาความรู้จาก

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

การจัดการความรู้ที่
เป็นลายลักษณ์
อักษรมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน
ได้สารวจพบว่าบุคลากรของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ยังมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ไม่ชัดเจนและตรงกัน ดังนั้น องค์ความรูท้ ี่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
กาหนดกลุ่มเป้าหมายตามความเชี่ยวชาญในงานบริการ พบว่ามี 3 กลุ่ม
กลุ่มที่เชี่ยวชาญระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับน้อย
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 2 ครั้ง

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย
ภาคเรียนละ
บุคลากร
2 ครั้ง
ศูนย์บริการ
คอมพิวเตอร์เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100
1 ครั้ง / ปีการศึกษา แนวปฏิบัติเผยแพร่ นาขั้นตอนและแนวปฏิบัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย
บนเว็บไซต์

1 ครั้ง / ปีการศึกษา ผลการสารวจการ
นาองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ไม่มผี ลการสารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการปฏิบัติจริง

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

√

√
√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

สารวจการความต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

3. การแบ่งปันและการ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การรวบรวมความรู้
มาจัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. การนาความรู้จาก

การจัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง

ตัวชี้วัด
มีรายงานการสารวจ

ผลการดาเนินงาน
สารวจบุคลากรในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับพัฒนาระบบเสร็จสิ้น

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

√

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีและบุคลากรใน
สานักวิจัย

√

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

บุคลากรศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสานักวิจยั และ
สานักบริหารจัดการสานักงานในการออกแบบระบบ

√

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

สารวจการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักการเงิน ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจการความต้องการองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

มีรายงานการสารวจ

สารวจองค์ความรู้ที่เป็นต่อการปฏิบัติของบุคลากรสานักเงิน
เสร็จสิ้นแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสานักการเงินเป็นกลุม่ หมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีบุ
คลาการมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 1คน

√

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการดาเนินงานต่าง
ๆ ของสานักการเงิน
- รวบรวมแบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัดออกเป็น
แนวปฏิบัติส่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
KM ของมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนละ
2 ครั้ง

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและ
เผยแพร่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

5. การนาความรู้จากการ

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

บุคลากรสานักงาน
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปแล้ว 2 ครั้ง
การเงินเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน นาแนวปฏิบัติขั้นตอนและการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บน
เว็บไซต์
เว็บไซต์ KM มหาวิทยาลัย

ผลการสารวจการนา
องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

มีการนาองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิไปใช้จริงแต่ไม่มผี ลสารวจอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

√
√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบัญชีและงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.การกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
ปฏิบัติงาน

สารวจองค์ความรู้จาเป็นต่อการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรประจาสานักบัญชี จานวน 1 คน
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา

√

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้ หัวข้อ กระบวนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของสานัก
งบประมาณ
4. การรวบรวมความรูม้ าจัดเก็บ - รวบรวมแบบบันทึกการ
เป็นระบบและเผยแพร่อย่าง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัด
เป็นลายลักษณ์อักษร
ออกเป็นแนวปฏิบัติส่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
5. การนาความรู้จากการจัดการ สารวจการนาองค์ความรู้และ
ความรู้ที่เป็น
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้ใน
ปฏิบัติงานจริง
การปฏิบัติงานจริง

ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 1 ครั้ง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์ความรู้ ยังไม่ได้ดาเนินการ
และแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

√

3. การแบ่งปันและการ

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบริหารจัดการสานักงาน ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อปฏิบัติงาน

ดาเนินการสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

√

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการจองยานพาหนะ
และจองห้อง

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

บุคลากรสานักบริหารจัดการสานักงานเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุม่ ที่เป็นผูร้ ับผิดชอบในงาน
จองยานพาหนะ และการจองห้องโดยตรง และ กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับงานจองยานพาหนะ และ
การจองห้องในทางอ้อม
(1) ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเกีย่ วกับงานจอง
พาหนะเพื่อการพัฒนาระบบจองบบนเว็บไซต์
ไปแล้ว 3 ครั้ง
(2) ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานจองห้อง เพื่อ
พัฒนาระบบจองบนเว็บไซต์ไปแล้ว 3 ครั้ง
นาขั้นตอนการใช้ระบบจองพาหนะและจองห้องเผยแพร่บน
เว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย

5. การนาความรู้จากการ

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

มีการนาขั้นตอนการใช้ระบบจองพาหนะและจอห้องไปใช้
จริงแต่ไม่มีสารวจผลการสารวจที่เป็นลายลักษณ์อักษร

√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบริหารจัดการสานักงาน ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.การกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อปฏิบัติงาน

ดาเนินการสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

√

3. การแบ่งปันและการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการจองยานพาหนะ
และจองห้อง

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

บุคลากรสานักบริหารจัดการสานักงานเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุม่ ที่เป็นผูร้ ับผิดชอบในงาน
จองยานพาหนะ และการจองห้องโดยตรง และ กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับงานจองยานพาหนะ และ
การจองห้องในทางอ้อม
(1) ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเกีย่ วกับงานจอง
พาหนะเพื่อการพัฒนาระบบจองบบนเว็บไซต์
ไปแล้ว 3 ครั้ง
(2) ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานจองห้อง เพื่อ
พัฒนาระบบจองบนเว็บไซต์ไปแล้ว 3 ครั้ง
นาขั้นตอนการใช้ระบบจองพาหนะและจองห้องเผยแพร่บน
เว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย

5. การนาความรู้จากการ

สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

มีการนาขั้นตอนการใช้ระบบจองพาหนะและจอห้องไปใช้
จริงแต่ไม่มีสารวจผลการสารวจที่เป็นลายลักษณ์อักษร

√

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.การกาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นเร่งด่วนต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจาก
บุคลากรสานักบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจแล้วได้กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับงานประเมินผลงานประจาปี และ
บุคลากรภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

√

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับบุคลากรภายในสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบุคลากรภายนอกสานักฯ จานวน 1
ครั้ง

√

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

มีการนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM มหาวิทยาลัย

√

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และแนวปฏิบตั ิไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มีการนานาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง แต่ไม่มีผลการสารวจ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3. การแบ่งปันและการแลกเปลีย่ น

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
เรียนรู้ หัวข้อ กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
4. การรวบรวมความรูม้ าจัดเก็บเป็น - รวบรวมแบบบันทึกการ
ระบบและเผยแพร่อย่างเป็นลาย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัด
ลักษณ์อักษร
ออกเป็นแนวปฏิบัติส่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
มหาวิทยาลัย
5. การนาความรู้จากการจัดการ

ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สารวจการนาองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ สานักอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.การกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นเร่งด่วนต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อปฏิบัติงาน

ดาเนินการสารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ กระบวนการ
งานสารบัญ

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

สารวจกลุ่มเป้าหมายได้แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญ
จานวน 2 คน โดยเป็นบุคลากรทีม่ ีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มาอย่างน้อย 5 ปี และบุคลากรใหม่ จานวน 1 คน
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ กระบวนการงานสารบัญ
จานวน 1 ครั้ง

√

3. การแบ่งปันและการ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

4. การรวบรวมความรูม้ า
จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5. การนาความรู้จากการ

จัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

- รวบรวมแบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัด
ออกเป็นแนวปฏิบัติส่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM
ของมหาวิทยาลัย
สารวจการนาองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

ยังไม่ได้ดาเนินการ

√

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ความรู้และแนวปฏิบตั ิไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

√

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ และสานัก FAR UBI ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.การกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

กาหนดต้องการองค์
ความรู้ที่จาเป็นเร่งด่วนต่อ
ปฏิบัติงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อปฏิบตั ิงาน

สารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นเร่งด่วนต่อการปฎิบตั ิงานจากบุคลากร
ศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาผูป้ ระกอบการ และ สานัก FAR
UBI และคณาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

√

2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ การจัด
กิจกรรมแบบ CEFE

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการสารวจกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

√

3. การแบ่งปันและการ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

4. การรวบรวมความรูม้ าจัดเก็บ - รวบรวมแบบบันทึกการ
เป็นระบบและเผยแพร่อย่าง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัด
เป็นลายลักษณ์อักษร
ออกเป็นแนวปฏิบัติส่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM
ของมหาวิทยาลัย
5. การนาความรู้จากการจัดการ สารวจการนาองค์ความรู้
ความรู้ที่เป็น
และแนวปฏิบตั ิไปใช้ใน
ลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
การปฏิบัติงานจริง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

-

√

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์

-

√

1 ครั้ง / ปี
การศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์
ความรู้และ
แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

-

√

สรุปผลการจัดการความความรู้ตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจาปีการศึกษา 2558
กระบวนการ KM
1.การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
2. การกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
3. การแบ่งปันและการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

กาหนดต้องการองค์ความรู้ที่
จาเป็นเร่งด่วนต่อปฏิบตั ิงาน

1 สัปดาห์

รายการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
ปฏิบัติงาน

สารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องเสร็จสิ้นแล้ว

√

กาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

1 สัปดาห์

มีรายงานสารวจกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือบุคลากรของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

√

มีการดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปีการการศึกษา

ดาเนินการแล้ว 2 ครั้ง

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

แนวปฏิบัติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

นาแนวปฏิบัติและขั้นตอนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM มหาวิทยาลัย

1 ครั้ง /
ปีการศึกษา

ผลการสารวจการนาองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
หัวข้อ กระบวนการดาเนินงานศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง
4. การรวบรวมความรู้ - รวบรวมแบบบันทึกการแลกเปลีย่ น
มาจัดเก็บเป็นระบบและ เรียนรู้ สกัดออกเป็นแนวปฏิบัตสิ ่ง
เผยแพร่อย่างเป็นลาย เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของ
ลักษณ์อักษร
มหาวิทยาลัย
5. การนาความรู้จาก
สารวจการนาองค์ความรู้และแนว
การจัดการความรู้ที่เป็น ปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ลายลักษณ์อักษรมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง

ปีการศึกษาละ
2 ครั้ง

√

√

√

เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
คณะกรรมการการจัดการความรู้สถาบัน

