รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี พ.ศ. 2555
ลำดับ

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำ

ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

1

การบ่งชี้ความรู ้
จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนการจัดการความรู ้
ปี งบประมาณ 2554 เพื่อวางแผนการจัดการ
ความรู ้ พร้อมทั้งระบุองค์ความรู ้ที่จาเป็ น

พ.ค. 55

คณะกรรมการที่เข้า
ร่ วมการประชุม

5 คน

2

การสร้างและแสวงหาความรู ้
รวบรวมองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับด้านการเรี ยน
การสอน
- การใช้เทคโนโลยี
- การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
- การบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับ
การวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- การเขียนโครงร่ างการวิจยั อย่างไรให้ได้รับ
ทุน

พ.ค. 55

องค์ความรู ้

2องค์ความรู ้

กลุ่ม
เป้ ำหมำย
คณะกรรมการบริ หารและ
จัดการความรู ้

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ

หมำยเหตุ

คณะกรรมการบริ หาร
และจัดการความรู ้

บรรลุ

มีการบ่งชี้ความรู ้ 2
ด้าน คือ การเรี ยน
การสอนและการ
วิจยั

บุคลากร
ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการบริ หาร
และจัดการความรู ้

บรรลุ

ประเด็นที่ใช้ในการ
จัดการความรู ้ 3
ประเด็น คือ
-การใช้เทคโนโลยี
-การเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
- การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอนการบูรณาการ
การจัดการเรี ยน

1

ลำดับ

3

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
นาความรู ้ที่ได้จากการจัดการความรู ้มา
จัดระบบให้เป็ นหมวดหมู่ ดังนี้
- การใช้เทคโนโลยี
- การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
- การบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับ
การวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- การเขียนโครงร่ างการวิจยั อย่างไรให้ได้รับ
ทุน

ระยะเวลำ

พ.ย. 55

ตัวชี้วดั

ระบบจัดการความรู ้

เป้ ำหมำย

1 ระบบ

กลุ่ม
เป้ ำหมำย

บุคลากร
ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริ หาร
และจัดการความรู ้

สถำนะ

บรรลุ

หมำยเหตุ
การสอนกับ การ
วิจยั การบริ การ
วิชาการ หรื อทานุ
บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- การเขียนโครง
ร่ างการวิจยั อย่างไร
ให้ได้รับทุน
ผ่านเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ

2

ลำดับ

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำ

ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

4

ประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
นาความรู ้ที่ได้จากการจัดการในแต่ละ
ประเด็นความรู ้มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้

ธ.ค. 55

จานวนองค์ความรู ้

4 องค์ความรู ้

5

การเข้าถึงความรู ้
นาองค์ความรู ้ที่การจัดการความรู ้ มาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit
knowledge)

ธ.ค. 55

จานวนผูเ้ ข้ารับการ
อบรม

47 คน

กลุ่ม
เป้ ำหมำย
อาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และ
เจ้าหนี้ที่คณะวิทยาการ
จัดการ

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ

หมำยเหตุ

อาจารย์ประพล จิตคติ

บรรลุ

อาจารย์ประพล จิตคติ
และนายวัชริ นทร์
ปั ญญาเสน

บรรลุ

3 องค์ความรู ้ คือ
-เทคโนโลยี
-การเรี ยนการสอน
-การวิจยั
- การบูรณาการ
การเรี ยนการสอน
ภารกิจอื่น ๆ
ผ่านเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ

3

ลำดับ
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
6 มีจดั การความรู ้ ทั้ง 4 องค์ความรู ้ คือ การ
จัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน โดยมีประเด็น
ความรู ้ดงั นี้
- การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอน
- การบูรณาการการจัดการเรี ยนการ
สอนกับ การวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
- การเขียนโครงร่ างการวิจยั อย่างไรให้
ได้รับทุน
7 ยกย่องชมเชย
เปิ ดให้อาจารย์และบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการและคณะ/ศูนย์/สานัก
อื่น ๆ เยีย่ มชมและแสดงความคิดเห็น

ระยะเวลำ

ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ก.ค. 55

จานวน มคอ. 3

8 รายวิชา

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

บรรลุ

ธ.ค.55

จานวน
เทคโนโลยี
-

1 เทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ

คณะกรรมการบริ หารและ
ส่งเสริ มการจัดการความรู ้
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

บรรลุ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

บรรลุ

คณะกรรมการบริ หารและ
ส่งเสริ มการจัดการความรู ้

บรรลุ

-

ส.ค.55

กลุ่มเป้ ำหมำย

พ.ย.55
ธ.ค. 55

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชย

5 คน

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ

หมำยเหตุ

-

มีคณาจารย์ที่
ได้รับการยก
ย่องชมเชย
8 คน

4

. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
1.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
1.2 (วันที่ 18 กรกฏาคม 2555)
2. ด้านการวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
2.1 การเขียนโครงการแบบบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับ การวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม (วันที่ 17 สิ งหาคม 2555)
2.1 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)

5

