แบบติดตาม KM

รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/สานัก/สถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา

รวบรวมโดย งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า1

แบบติดตาม KM

บทสรุป
ตามที่ คณะ/สานัก/สถาบัน ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยทาการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบคคล และ
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยต้องครอบคลุมพัน ธกิจด้านผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ/สานัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหารประจาคณะ/สานัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้วนั้น
บัดนี้ คณะ/สานัก/สถาบัน ได้รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/สานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9
เดือน) (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 )โดยมีองค์ความรู้ที่ดาเนินงานทั้งหมด 23 องค์ความรู้ และมีแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมด 13 เรื่อง สรุปได้ดังนี้
พันธกิจ
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

องค์ความรู้ที่ดาเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้

1. การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
1. กระบวนการฝึกซ้อมนักศึกษาในการแข่งขัน Mos
Olympic โปรแกรม Power point
1. การเรียนรู้แบบ Active Learning ทาให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. การผลิตสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีหรือโปรแกรมการ
ผลิตสื่อสมัยใหม่ ทาให้รู้จักเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการ
สร้างสื่อการสอนให้มีความสนใจมากขึ้น
3. เทคนิคการเขียนและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบบทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน
และตารา
1. กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ
2. การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เลิศ (LRC)

เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา
เรื่อง กระบวนการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาก้าวสู่เวทีระดับชาติ

หน้า2

ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

แบบติดตาม KM
พันธกิจ
พันธกิจด้านวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

องค์ความรู้ที่ดาเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้
3. พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและกระบวนการจัดการ เรื่อง ระเบียบการสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
1. การคิดหัวข้อวิจัย
1. การพัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
เรื่อง การคิดหัวข้อวิจัย
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี

1. พัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

เรื่อง นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
เรื่อง นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ

1. การบริการวิชาการสู่ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
1. การพัฒนารูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
1. แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีในการบริการวิชาการ
1. การให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง การบริการวิชาการสู่ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
เรื่อง รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ไม่ระบุข้อมูล

พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ข้อมูลและวิธีการผลิตงานสกุลช่างเมืองเพชร 4 กลุ่ม ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
คือ งานปูนปั้น งานจิตรกรรม งานทาเครื่องประดับสิรา
ภรณ์ งานลายรดน้า
คณะพยาบาลศาสตร์
1. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
1. การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ไม่ระบุข้อมูล
(EdPEx)
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แบบติดตาม KM
พันธกิจ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี

องค์ความรู้ที่ดาเนินงาน
1. กระบวนการรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
1. การเลื่อนระดับปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. กระบวนการสร้างเครือข่ายการทางานแบบบูรณาการ

หน้า4

แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้
เรื่อง ปกิณก ประกันคุณภาพการศึกษา
ประมวลข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการประเมินบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น
คู่มือกระบวนการสร้างเครือข่ายการทางานแบบบูรณาการ

แบบติดตาม KM

สารบัญ

บทสรุป
สารบัญ
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560
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แบบติดตาม KM

คณะวิทยาการจัดการ

หน้า6

แบบติดตาม KM
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้
1.การพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการของนักศึกษา

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2-4

เป้าหมาย KM
1. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
ริเริ่ม และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่สู่เวทีระดับชาติ
และ/หรือ นานาชาติ

หน่วยวัดผล
- เอกสารสรุปผลการ
จัดการความรู้เรื่องการ
พัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการของ
นักศึกษา จานวน 1
เรื่อง
-รางวัลที่ได้รับ > 5
รางวัล

ผลการดาเนินงาน
เอกสารสรุปผลการจัดการความรู้เรื่องการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการของ
นักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบผล
การจัดกิจกรรม จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ปีการศึกษา2561
หลักสูตรนิเทศศาสตร์
รางวัลระดับชาตินักศึกษา จากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกีฬา พจนก.ครั้งที่ 40
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน
2 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศการจัดรายการ
วิทยุ จานวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสานัก
จานวน 1รางวัล
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
รางวัลระดับชาตินักศึกษา จากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกีฬา พจนก.ครั้งที่ 40
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน
7 รางวัล ได้แก่
- MS –Access รางวัลชนะเลิศ
จานวน 2 รางวัล
- MS-Excel รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ
1 จานวน 1 รางวัล
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บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()

()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยมีการจัดทาเอกสาร
สรุ ป ผลการจั ด การความรู้ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา
2560

แบบติดตาม KM

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน
- MS-Word รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ
1 จานวน 1 รางวัล
- MS-Power Point รางวัล
ชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล และรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันทักษะวิชาการด้านแผนธุรกิจและ
มารยาทไทยระดับชาติ ได้รับรางวัล
จานวน 2 รางวัล
-ในระดับประเทศการแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล และรางวัล
ประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลชมเชย
จานวน 1 รางวัล
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ระดับชาติ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติ
-ในระดับนานาชาตินักศึกษาได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารอบ 1 ใน 10 ทีม ประกวด
แข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจและการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ พจนก.สัมพันธ์ นักศึกษา
ได้รับรางวัล จานวน 1 รางวัล
- ในระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกีฬา พจนก.ครั้งที่ 40 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รอง
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บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()

()

()

()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร

แบบติดตาม KM

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร

ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวด
การเขียนแผนธุรกิจ

ปัญหา/อุปสรรค
1. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ ระบบการจัดเก็บความรู้เป็นศูนย์กลางเพื่อป้องกันปัญหาซ้าซ้อนของข้อมูล
2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเกิดจากตัวบุคลากร(อาจารย์ และนักศึกษา) เช่น ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่า /ไม่ทราบว่าคนอื่นไม่รู้สิ่งที่ตัวเองรู้ และไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูง ใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น
เป็นต้น

แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. จัดทาเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการโอนถ่ายความรู้ โดยการรวบรวมเป็นศูนย์กลางความรู้ (KM web)
2. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์ก ร ในลักษณะ การสัมมนา /ประชุมวิชาการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของ
นักศึกษา

ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่
 เอกสารสรุปผลการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2560

การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
รูปของเอกสาร

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ ได้แก่
mit.pbru.ac.th
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การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

บุคลากรภายใน ได้แก่ นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น /
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานของตัวบุคลากรในองค์การ
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ประชาชน/บุคคลที่มีส่วนได้เสีย
จะได้รับองค์ความรู้จากโครงการ/กิจกรรม

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์ โดยการประชุมถอดองค์ความรู้หลังจาก
การดาเนินงานเพื่อสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงาน
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้พิจารณา
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการทางาน และจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อใช้ดาเนินการในรอบปีถัดไป

แบบติดตาม KM
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

2.การเขียนบทความวิจัยเพื่ อการ ไตรมาสที่ 1-4
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เป้าหมาย KM
ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานวิจัยและสามารถต่อยอด
ผลงานสู่การเผยแพร่ในเวที
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

-เอกสารสรุ ป ผลการจั ด การ
ความรู้เรื่องการเขียนบทความ
วิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ ร ะ ดั บ
นานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
-ร้อยละ 20 ของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ/
นานาชาติ
-ร้อยละ 4 ของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

เอกสารสรุปผลการจัดการความรู้
เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึง่
มีรายละเอียดของผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ สามารถสรุป
ผลงานวิจัยที่นาเสนอ มีจานวน 5
เรื่อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 ระดับชาติจานวน 3
เรื่อง ได้แก่
-ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
เงินสดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี
-การพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรี
-การพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ระดับนานาชาติจานวน
2 เรื่อง ได้แก่
-Factors Affacting Export
Performance of Thai Rice
Exporterin The Chainese
Market.
-Balance Scorecard
Quality Information
Dashboards Model for
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บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
 ด้านพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และ
สามารถนาไปใช้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในท้องถิ่นให้อย่างมีความสุข
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและ
งานสร้ า งสรรค์ โดยมี ก ารจั ด ท าสรุ ป ผลการ
จัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา
ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการ
จั ด การความรู้ คณะวิ ท ยาการ ปี ก ารศึ ก ษา
2560

แบบติดตาม KM

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างไร

Competitive Business
Adventage.

ปัญหา/อุปสรรค
1. จานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต่ากว่าหน่วยวัดผล
2. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ ระบบการจัดเก็บความรู้เป็นศูนย์กลางเพื่อป้องกันปัญหาซ้าซ้อนของข้อมูล
3. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเกิดจากตัวบุคลากร(อาจารย์ และนักศึกษา) เช่น ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่า /ไม่ทราบว่าคนอื่นไม่รู้สิ่งที่ตัวเองรู้ และไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้อื่น เป็นต้น

แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. จัดทาเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการโอนถ่ายความรู้ โดยการรวบรวมเป็นศูนย์กลางความรู้ (KM web)
2. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร ในลักษณะ การสัมมนา /ประชุมวิชาการ เป็นต้น

มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
เรื่อง การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ

ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่
 เอกสารสรุปผลการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2560

การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
 รูปของเอกสาร

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ ได้แก่
mit.pbru.ac.th
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การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายใน ได้แก่ นักวิจัย/คณาจารย์ สามารถสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ประชาชน/บุคคลที่มีส่วนได้เสีย
จะได้รับองค์ความรู้จากโครงการ/กิจกรรม

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์ โดยการประชุมถอดองค์ความรู้หลังจาก
การดาเนินงานเพื่อสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงาน
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้พิจารณา
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการทางาน และจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อใช้ดาเนินการในรอบปีถัดไป

แบบติดตาม KM
ประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

3.การบริการวิชาการสู่ชุมชนตาม ไตรมาสที่ 2-4
ศาสตร์พระราชา

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีจุดมุ่งเน้นเรื่อง
การทาการเกษตรปลอดภัย
และการทาเกษตรอินทรีย์

-หนังสือบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
-Model ชุมชน
ต้นแบบ จานวน 1 
Model

ข้ อ มู ล หนั ง สื อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ปี
2560 สามารถสรุ ป รายละเอี ย ดของการ
ดาเนินงานได้ ดังนี้
- บริ ก ารวิ ช าการขยายพื้ น ที่ แ ละเพิ่ ม
สมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรปลอดภั ย และเกษตร
อิ น ทรี ย์ ปลู ก ในครั ว เรื อ นเพื่ อ การบริ โภค
เหลือนาไปจาหน่าย
- ส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มูลค่าเพิ่ม เช่น การจัดบรรจุภัณฑ์ การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจัดการแป้งปั้น
- องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นในดง
ขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ ต้นทาง คัดแยก
ขยะ นาขยะมาประดิ ษฐ์ ข องเหลื อใช้ เพื่ อ
นาไปขายเพื่อสร้างรายได้ นาเงินเข้าสมทบ
กองทุ น ฟื้ น ฟู ค นพิ ก ารและผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง
ตาบลบ้านในดง
- ได้ดาเนินการทาไบโอแก๊ส ทาพลังงาน
ทดแทน มีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนาไปใช้
ในโรงเรื อ น 9101 และเพาะปลู ก ใน
ครัวเรือน
ข้ อ มู ล หนัง สื อบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี
2561 สามารถสรุ ป รายละเอี ย ดของการ
ดาเนินงานได้ ดังนี้
- ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่ม เกษตร
ปลอดภัย สุขภาพดีมีรายได้ ชุมชนตาบลบ้าน
ในดง ระดับตาบลขึ้นเพื่อจะดาเนิ นการเปิ ด
ตลาดสีเขียวของชุมชน เพื่อเป็นธุรกิจท้องถิ่น
โดยจะน าพื ช ผลทางการเกษตรที่ ป ลอด
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บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()
()

()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
 ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามศาสตร์
พระราชา ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเร่งรัดยกระดับการ
ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น
โดยมีการจัดข้อมูลหนังสือบริการวิชาการแก่ชุมชน
และจัดทาเอกสารสรุปผลการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการ ปีการศึกษา 2560

แบบติดตาม KM

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน







สารพิษมาจาหน่ายให้กับคนในชุมชนและผู้ที่
สนใจ
- จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตลาดสีเขียว ของดี
บ้านในดง
- ร่วมจัดทาแผนการเตรียมความพร้อมสู่
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- จากการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้ง
ทางคณะวิท ยาการจัดการ องค์ ก ารบริหาร
ส่ ว นตาบลบ้ า นในดง กลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารชุ มชน
และภาคส่วนต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
ในดงได้ รับ รางวั ล ระดั บ ดี เ ยี่ ยมในการเป็ น
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการจั ด การสุ ข ภาวะ
ชุมชน ระหว่างปี 2558 – 2561
- จัดตั้งตลาดชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุ ม ชน
ในชื่อ “ตลาดสีเขียว ของดีบ้านในดง”
เปิ ดตลาดอย่ า งเป็ นทางการไปเมื่ อวั นที่ 5
มิ ถุ น ายน 2561 ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลบ้านในดง (หลังใหม่)

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร

()

ปัญหา/อุปสรรค
1. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ ระบบการจัดเก็บความรู้เป็นศูนย์กลางเพื่อป้องกันปัญหาซ้าซ้อนของข้อมูล
2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเกิดจากตัวบุคลากร(อาจารย์ และนักศึกษา) เช่น ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่า /ไม่ทราบว่าคนอื่นไม่รู้สิ่งที่ตัวเองรู้ และไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้อื่น เป็นต้น

แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. จัดทาเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการโอนถ่ายความรู้ โดยการรวบรวมเป็นศูนย์กลางความรู้ (KM web)
2. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์ก ร ในลักษณะ การสัมมนา /ประชุมวิชาการ เป็นต้น

หน้า13

แบบติดตาม KM

มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
เรื่อง การบริการวิชาการ
สู่ ชุ ม ช น ต า ม ศ า ส ต ร์
พระราชา

ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่
 เอกสารสรุปผลการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2560

การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
 รูปของเอกสาร/หนังสือ

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ ได้แก่
mit.pbru.ac.th
 สื่อสิ่งพิมพ์

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายใน ได้แก่ คณาจารย์ /นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ สามารถสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ประชาชน/บุคคลที่มีส่วนได้เสีย
จะได้รับองค์ความรู้จากโครงการ/กิจกรรม และได้รับรางวัล
ชุมชนต้นแบบ

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์ โดยการประชุมถอดองค์ความรู้หลังจาก
การดาเนินงานเพื่อสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงาน
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้พิจารณา
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการทางาน และจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อใช้ดาเนินการในรอบปีถัดไป

ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(อาจารย์เยาวภา อินทเส)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลงนาม..................................................... (คณบดี/ผู้อานวยการ)
(อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
หน้า14

แบบติดตาม KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า15

แบบติดตาม KM
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมายKM

กระบวนการฝึกซ้อมนักศึกษาใน 1 สิ ง หาคม 2560 – เผยแพร่งองค์ความรู้ในแก่
ก า ร แ ข่ ง ขั น MOS Olympic 31 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานภายนอก
โปรแกรม Powerpoint

หน่วยวัดผล
จานวนหน่วยงานที่นา
องค์ความรู้ไปใช้

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()

ได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม



ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
เรื่องการแข่งขัน MOS Olympic โปรแกรม
Powerpoint ช่วยให้อาจารย์สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของนักศึกษา
ได้ดีขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
แนวปฏิบัตทิ ดี่ ีกระบวน
ส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาก้าวสู่เวที
ระดับชาติ

ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก(โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 เผยแพร่เป็นไฟล์เอกสาร

หน้า16

การนาไปใช้ประโยชน์
บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ)................................
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ).......................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

การติดตามและประเมินผล
 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์

องค์ความรู้
การคิดหัวข้อวิจัย

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมายKM

หน่วยวัดผล

1 สิงหาคม 2560 – เผยแพร่งองค์ความรู้ในแก่บคุ ลากร
31 ก ร ก ฎ า ค ม ภายในมหาวิทยาลัย
2561

จานวนนักวิจัยที่นา
องค์ความรู้ไปใช้

ผลการดาเนินงาน
กาลังอยู่ระหว่างการเผยแพร่องค์ความรู้

บรรลุเป้าหมาย
() /
ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ไม่บรรลุ
อย่างไร
เป้าหมาย ()
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้เรื่องการเสนอหัวข้อวิจัยจะช่วย
เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรือไม่
มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่องการ
คิดหัวข้อวิจัย
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสาร
เผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ
รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

หน้า17

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายในได้แก่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)............................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM
ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลงนาม..................................................... (คณบดี)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

หน้า18

แบบติดตาม KM

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า19

แบบติดตาม KM
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น คิ ด 1 มี . ค . - 1 6 มิ . ย . เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
2561
การสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เพื่อนาไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ

หน่วยวัดผล
จานวนโรงเรียนที่มี
การสอนคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน

ผลการดาเนินงาน
มีโรงเรียนมัธยมนารูปแบบการสอนคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้ในโรงเรียนทาให้ผล
สัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนดีขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค
-

แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-

หน้า20

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ()
บรรลุเป้าหมาย

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “เร่งรัด
และยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น”
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น “องค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ”

แบบติดตาม KM
มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ป็ น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร คื อ
รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น คิ ด
สร้างสรรค์เป็นฐาน
.................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่น ๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ)...โครงการสอน
คิดสร้างสรรค์โรงเรียนโยธิน
บูรณเพชรบุรี........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
qa.pbru.ac.th
 บล็อก (โปรดระบุ url)…..
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ)การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติในหัวข้อ "นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ)....คณะ
ทั้ง 8 คณะวิชา
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ) ..
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดขอบของมหาวิทยาลัย
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/
พัฒนางาน
(โปรดระบุ).......................................................
 อื่น ๆ (โปรด
ระบุ).......................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่น ๆ.....................................................................

ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขา)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ลงนาม.....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบุลย์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

หน้า21

แบบติดตาม KM

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้า22

แบบติดตาม KM
แบบฟอร์มการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

เป้าหมายKM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ Active พ.ย. 60 – มิ.ย. 61 เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีการบูรณา ระดับคุณภาพ 3.51
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการ
Learning ทาให้ผู้เรียนได้รับการ
การการสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก ขึ้นไป
สอนแบบ Active Learning สามารถ
พั ฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ
การปฏิบัติให้มากขึ้น ซึ่งนักศึกษา
เรียนรู้และปฏิบัติการต่างๆ ในศาสตร์
จริง สามารถสร้างองค์ความรู้ไ ด้
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
วิชาของตนเองได้ดีขึ้น สังเกตได้จากผล
ด้วยตนเอง
ตนเอง
การเรียนในแต่ละรายวิชาที่สูงขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค
การสอนแบบ Active Learning ต้องได้รับการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อผู้สอนจะได้นาสู่การปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
การเรียนการสอนจากการ
ปฏิบัติ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก(โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)

หน้า23

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ที่
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ) ........................
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมการผลิต
สื่ อ สมั ย ใหม่ ท าให้ รู้ จั ก เทคนิ ค
และวิธีการผลิตสื่อ การสร้างสื่ อ
การสอนให้ มี ความน่ าสนใจมาก
ขึ้น

พฤษภาคม 2561

เป้าหมายKM
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสื่อการ
สอนที่ทันสมัยมากขึ้น

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

1 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผลิต
สื่อการสอนที่มีความทันสมัยโดยใช้
โปรแกรมต่างๆ ได้ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดการเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จาเป็สต้องอยู่ภายใน
ชั้นเรียน

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความ
แข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเน้นในด้านการผลิตสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
.........................................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก(โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...............................

 บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ)..............................
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

หน้า24

แบบติดตาม KM

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

เป้าหมายKM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

เทคนิคการเขียนและการเผยแพร่
ผลงานทางวิ ช าการในรู ป แบบ
บทความทางวิ ช าการ เอกสาร
ประกอบการสอน และตารา

เมษายน-กรกฎาคม
2561

เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการเขียน
และการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น

1 คน ต่อ 1 ผลงาน

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอน รวมทั้ง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลิต
บทความทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน และตาราได้

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความ
แข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเน้นในด้านการพัฒนาเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
........................................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)..........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก(โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ).............................

 บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ).............................
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

หน้า25

แบบติดตาม KM

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์
ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

องค์ความรู้
การพั ฒ นาโครงการวิ จั ยโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน

ตุลาคม 2560

เป้าหมายKM

หน่วยวัดผล

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
งานวิจัยควรสามารถนาไปบริการ
วิชาการสู่ ชุมชนได้

ผลการดาเนินงาน

มีหัวข้อชุด
โครงการวิจัยที่ใช้
พื้นที่เป็นฐานอย่าง
น้อย 1 ชุด

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์
ความรู้ได้รับ พัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยเชิง
พื้นที่ได้ 6 ชุด

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มี
ความแข็งแกร่งทางวิจัย ซึ่งสามารถเพิ่มจานวน
นักวิจัย งานวิจัย และคุณภาพงานวิจัยเชิงพื้นที่
ของได้

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
.........................................
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

หน้า26

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ)................................
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM

ประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคม
ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

องค์ความรู้
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีใน
การบริการวิชาการ
(Best Practice)

ต.ค. 60 – พ.ค. 61

เป้าหมายKM
เพื่อเผยแพร่ และนาแนวทางใน
การบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไป
ใช้ปฏิบัติในการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในปีต่อไป

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

คู่มือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ดีในการ
บริการวิชาการ
(Best Practice)
จานวน 1 เล่ม

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาแนวทางการบริ การวิช าการไปใช้ ในการ
บริ ก ารแก่ พื้ น ที่ ชุ ม ชนอื่ น ได้ อ ย่ า งเห็ น ผล
ชั ด เจน อาทิ เ ช่ น น าแนวทางการบริ ก าร
วิชาการในโครงการบริ การวิช าการในพื้ นที่
บ้านยางน้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2560 มาใช้เป็น
แนวทางในการบริการวิชาการพื้นที่ บ้านสาม
เรื อ น อ.หนองหญ้ า ปล้ อ ง จ.เพชรบุ รี ใน
ปี ง บประมาณ 2561 จนโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เร่ ง รั ด และ
ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรคือ คู่มือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ดีในการบริการวิชาการ
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรดระบุ).......................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ) รูปภาพ

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ) เล่มรายงานผล
โครงการ

หน้า27

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ) อาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM

ประเด็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

เป้าหมายKM

ข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารผลิ ต งานสกุ ล มิ.ย. 60 – พ.ค. 61 1. ศูนย์สกุลช่างเมืองเพชร
ช่างเมืองเพชร 4 กลุ่ม คือ
2. นักศึกษามีความรู้และ
1. งานปูนปั้น
สามารถสร้างชิ้นงานได้
2. งานจิตรกรรม
3. งานทาเครื่องประดับศิราภรณ์
4. งานลายรดน้า
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง
.........................................
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

1. ศูนย์สกุลช่างเมือง
เพชร 1 แห่ง
2. ชิ้นงานจานวน
50 ชิ้นที่มีคุณภาพ

1. มี 1 ศูนย์การเรียนรู้
2. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
จานวน 500 คน

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

หน้า28

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร
สร้างคลังปัญญาท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ วิทยาการ
ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล

บุคลากรภายในได้แก่ (โปรดระบุ)................................  มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์
 บุคลากรภายนอกได้แก่ (โปรดระบุ............................ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
อื่นๆ.....................................................................
(โปรดระบุ)...........................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

แบบติดตาม KM

ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช)
รายงานข้อมูลณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลงนาม..................................................... (คณบดี/ผู้อานวยการ)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
รายงานข้อมูลณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน้า29

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน

คณะพยาบาลศาสตร์

หน้า 30

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

1.กระบวนการเรี ยนการสอนที่ มิ.ย 60 – พ.ค 61
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

การจัดการเรียนการสอน Active
learning

จานวนความรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ผลการรับรองการประเมิน
คุณภาพจากสภาการพยาบาลประจา
หลักสูตร การรวบรวมและถ่ายทอดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไปยังบุคลากร

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
“ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล”

ปัญหา/อุปสรรค
การกากับติดตามและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่

( ) มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
.........................................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....

() เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ (โปรดระบุ).......

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
() รูปของเอกสาร
() ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)..ยังไม่มีการ
เผยแพร่......................

หน้า 31

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

() บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา.
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ............................
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

()มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

2.การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรการ มิ.ย 60 – พ.ค 61
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เลิศ (LRC)

เป้าหมาย KM
สร้างและพัฒนาศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

หน่วยวัดผล
ศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เป็นเลิศ

ผลการดาเนินงาน
การเผยแพร่ผลงานการจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่
สถาบันต่างๆ ระบบออนไลน์คณะฯ

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
“ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
() มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
ระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
()เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
() ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

() เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

() บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ)อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
() บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุสถาบันที่มา
ศึกษาดูงาน
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

() มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
() มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

หน้า 32

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

3.พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ มิ.ย 60 – พ.ค 61
และกระบวนการจั ดการเรี ย นรู้
จากการปฏิบัติ

เป้าหมาย KM
เทคนิคการสอนและการจัดการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ./รศ.)

หน่วยวัดผล
ตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ./รศ.)

ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ เพื่อเข้า
สู่การดารงตาแหน่งทางวิชาการ

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
“ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
() มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
ระเบียบการสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
()เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
() คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
()รูปของเอกสาร
() ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

() เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

() บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ)อาจารย์ผู้สอน
(...) บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุสถาบันที่มาศึกษา
ดูงาน
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

() มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
(...) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

หน้า 33

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

1.พั ฒ นาศู นย์ ร ะเบี ยงความคิ ด มิ.ย 60 – พ.ค 61
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาและสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เผยแพร่
สู่สาธารณ และมีการนามาใช้งาน
ทางด้านสุขภาพได้

ชิ้นงานนวัตกรรม ผล
การประกวด
นวัตกรรม

มีการส่งผลงานประกวด และนางาน
นวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้มาใช้บริการทางด้านสุขภาพ

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
“ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
“เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุชิ้นงานนวัตกรรม

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

หน้า 34

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).นักศึกษา
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุผู้มารับบริการ
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

พั ฒ นา ระบ บ แ ล ะก ล ไ ก ก า ร มิ.ย 60 – พ.ค 61
บริหารงานวิจัย

เป้าหมาย KM
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

หน่วยวัดผล
ผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การสร้างแนวทางในการผลิต
ผลงานวิจัย

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 “การวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “วิจัยและสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยา ศาสตร์สุขภาพเพื่อ
พัฒนาเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
(....) อื่นๆ
(โปรดระบุ

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 เว็บไซต์ (โปรดระบุ
http://nurse.pbru.ac.th/re
search.km/km.topics.php
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

 บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).อาจารย์
(...) บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

หน้า 35

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

กา รใ ห้ บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร ต า ม มิ.ย 60 – พ.ค 61
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ดเพชรบุ รีและ
ประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมาย KM
ให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์
หนึ่งคณะหนึง่ อาเภอ การสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุข
ภาวะของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ท้องถิ่น การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบด้านสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 “ยกระดับการ
บริการวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ “เร่งรัดและยกระดับการให้บริการ
วิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และเน้น
ความเป็นเลิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนะรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่

 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
.........................................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)..อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ

 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)..อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)..อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ.

หน้า 36

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).อาจารย์ นักศึกษา
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุชุมชน ผู้สูงอายุ
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....อยู่ระหว่างการดาเนินการ.....

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ประเด็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

1 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท า นุ บ า รุ ง มิ.ย 60 – พ.ค 61
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น

เป้าหมาย KM
ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้อง
กับจุดเน้นการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างคลัง
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้
วิทยาการผสมผสานกับศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

ความพึงพอใจ การ
รับรู้คุณค่า การ
ตระหนักและความ
ภูมิใจในศิลป
วัฒนธรรม

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจในมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
นักศึกษาร่วมสถาบัน

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 “ยกระดับการ
บริการวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ “เร่งรัดและยกระดับการให้บริการ
วิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และเน้น
ความเป็นเลิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนะรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
.........................................
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
หน้า 37

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).นักศึกษา
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ............................
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

การบริหารจัดการคณะพยาบาล มิ.ย 60 – พ.ค 61
ศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

เป้าหมาย KM

หน่วยวัดผล

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
โดยใช้กลไกการประกัน
คุณภาพและเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ ( EdPEx) บูรณาการ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริหารและการดาเนินงาน
ทุกระบบขององค์กร เพื่อ
นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่คุณภาพและได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
() /
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()

การประกันคุณภาพและ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา

ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 6 “พัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรเป็นเลิศโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “การเป็น
องค์กร Green and Clean Faculty”

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
.........................................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ).อาจารย์ .
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ............................
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

หน้า 38

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ลงนาม ธิติพร สุวรรณอาภา (ผู้รายงาน)
(อาจารย์ธิติพร สุวรรณอาภา)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลงนาม..................................................... (คณบดี/ผู้อานวยการ)
(อาจารย์ณัทกวี

ศิริรัตน์)

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

หน้า 39

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน้า 40

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

กระบวนการรวบ รวมข้ อมู ล
เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา เพื่ อ มิ . ย. 2560- 31 พ . ค. การประกันคุณภาพการศึกษา
สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ 2561
ให้กับบุคลากรภายใน
บุคลากรมหาวิทยาลัย

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

จานวนความรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร

จัดทาสรุปความรู้ประจาวันประกันคุณ ภาพ
การศึกษาส่งผ่านทางไลน์กลุ่ มหรือช่ องทาง
อื่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก จานวน 365 ประเด็นในเวลา
365 วัน

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
บรรลุเป้าหมาย
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างไร
ตอบสนองพั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
“การปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ดการสู่ อ งค์ ก ร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ” โดยมีเป้าประสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเป็ น “องค์ ก รแห่ ง การ
เรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพสูง”

ปัญหา/อุปสรรค
ประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวม จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
เรื่อง.ปกิณกประกัน
คุณภาพฯ.................
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่น ๆ
(โปรด
ระบุ)...........................

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ)...โครงการ
จัดทาปกิณกประกัน
คุณภาพการศึกษา

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
qa.pbru.ac.th
 บล็อก (โปรดระบุ url)…..
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่น ๆ
(โปรดระบุ).....Line................

 บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ)....หลักสูตร คณะทั้ง
8 ............................
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ) ..มหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง......ผู้ทรงคุณวุฒิ....................
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่น ๆ.....................................................................
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(นางสาวน้าฝน แสงอรุณ)
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....6..มิถุนายน 2561.................

ลงนาม..................................................... (คณบดี/ผู้อานวยการ/)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ)
ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่....... 6..มิถุนายน 2561...............
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน

สานักงานอธิการบดี
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
รายงานผลการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

การเลื่ อนระดั บ ปรั บตาแหน่งให้ ก .ย . 2560 – ม .ค . เพื่อให้บุคลากรที่เป็นพนักงาน
สูงขึ้น
2561
ราชการผ่านการประเมินจาก
พนง.ราชการเป็น พนง.มหา
วิทยาลัย

หน่วยวัดผล
ร้อยละ 60 ผ่านการ
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
พนง.ราชการ จานวน 24 คน
ผ่านการประเมิน 18 คน
ไม่เข้ารับการประเมิน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 75

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้

ปัญหา/อุปสรรค
บุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก ทาให้มีเวลาในการจัดทาเอกสารเพื่อขอรับการประเมินน้อย
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่อง
ประมวลข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่
เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
www.op.pbru.ac.th
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................
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การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 บุคลากรภายใน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน)
บุคลากรภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................

แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

(โปรดระบุ)............

ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(นางนภัสภรณ์ นามสละ)
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....19..มิถุนายน 2561.................

ลงนาม..................................................... (คณบดี/ผู้อานวยการ/)
(นายสะอาด เข็มสีดา)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่....... 19..มิถุนายน 2561...............
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
รายงานผลติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

องค์ความรู้

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ

เป้าหมาย KM

เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้ างเครื อข่ายการ มิ.ย.2560 - มิถุนายน กระบวนการสร้างเครือข่ายการ
ทางานแบบบูรณาการ
2561
ทางานแบบบูรณาการให้กบั
บุคลากรภายใน

หน่วยวัดผล

ผลการดาเนินงาน

จานวนความรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร

สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
สร้ า งเครื อข่ า ยการท างานแบบบู ร ณา
การ เพื่อประชาสัม พันธ์ให้บุคลากรทั้ ง
ภายในและภายนอก จานวน 1 ประเด็น

บรรลุเป้าหมาย
()
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
()

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร
ตอบสนองพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใน
การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”

ปัญหา/อุปสรรค
1. การสร้างเครือข่ายการทางานแบบบูรณาการให้ประสบความสาเร็จต้องใช้ระยะเวลาและมีความต่อเนื่อง
แนวทางในการดาเนินการในกรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-

มีแนวปฏิบัตทิ ดี่ หี รือไม่
 มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เรื่ อ ง
“คู่ มื อกระบวนการสร้ า ง
เครือข่ายการทางานแบบ
บูรณาการ
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........

ได้นาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีไป
จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
 เอกสารแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/วิธิการ
ดาเนินงาน
 คู่มือ
 ตารา
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 รูปของเอกสาร
 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 วีดีโอ
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

การเผยแพร่

การนาไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผล

 เว็บไซต์ (โปรดระบุ url)
http://research.pbru.ac.th
 บล็อก (โปรดระบุ url)
 ฐานความรู้/คลังความรู้
 อื่นๆ
(โปรดระบุ)...........................

 บุคลากรภายใน ได้แก่ (โปรดระบุ)..เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย...............................................
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ ( โปรดระบุ)...เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาของ มรภ.ภูมิภาคตะวันตก
 มีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดความรู้/พัฒนางาน
(โปรดระบุ)...........................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

 มีการติดตามและประเมินผลการนาไปใช้
ประโยชน์
 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
 อื่นๆ.....................................................................
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แบบติดตาม KM รอบ 9 เดือน
ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน)
(.นางสาวชนานุช เงินทอง.)
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2561............

ลงนาม..................................................... (ผู้อานวยการ)
(.อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม)
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2561............
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