รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้
คณะวิชา/หน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือน
(1 สิงหาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 / 1 ตุลาคม 257 – 31มกราคม 2558)

โดย สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต
มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 1 การพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

*งบประมาณ

อาจารย์

มี.ค.-ธ.ค. 57

330,668.04
บาท

โครงการอบรมทักษะภษาอังกฤษในบริบท อาจารย์
วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่ ASEAN SocioCultural Community

6-7 ก.ย. 57

139,956.73
บาท

โครงการเสวนาทรัพยากรวัฒนธรรม
“เลื่อนฤทธิ์ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

15 ธ.ค. 57

6,237 บาท

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเปิดบ้านวิชาการโบราณคดี รับ
AEC

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์

ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน คณะโบราณคดี
4,081 คน (จัดในพื้นที่ 4
ภูมิภาค)
2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การจัดโครงการร้อยละ 88
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน คณะโบราณคดี
58 คน
2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์โครงการร้อยละ
85.40
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน คณะโบราณคดี
93 คน
2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การจัดโครงการร้อยละ
84.93

2

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 1 การพัฒนาการจัดการ - โครงการอบรมการใช้งานระบบ
เรียนการสอน
สารสนเทศสนับสนุนการจัดทาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

*งบประมาณ

ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด

8 ส.ค. 57

7,305 บาท

14 ตุลาคม
2557

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

14 ตุลาคม
2557

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

- การทวนสอบโดยอาจารย์อาวุโสของ
คณะฯ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 45คน
ความพึงพอใจ ร้อยละ
100.00 และการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 100.00

ผู้รับผิดชอบ
คณะมัณฑนศิลป์

- การสรุปแนวทางการจักการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน
- เผยแพร่เป็นเอกสาร / เว็บไซต์คณะฯ
ขอบเขต KM 1มุ่งพัฒนาหลักสูตรและ โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง
อาจารย์และ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน “PRACTICE-BASED LEARNING”
นักศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์
โครงการ การเสวนาขั้นตอนและวิธีการส่ง คณาจารย์
เกรดและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต 2 การพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา

การพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ภายใต้นโยบายประชาคมอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา

โครงการ Workshop กระบวนการสร้าง นักศึกษา
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี
และศิลปวัฒนธรรม

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. – ก.ย. 57

*งบประมาณ
486,585

ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด
1)มีผู้เข้าร่วมโครงการ
1,000 คน

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ
82.80
14-16 พ.ย. 57

288,000
บาท

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
135 คน

คณะโบราณคดี

2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ
83.80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์
มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

โครงการจัดทาตาราศิลปกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

อาจารย์

พ.ค. – ส.ค. 57

โครงการการพัฒนาเมทาดาตาสาหรับ
จารึกภาษาเขมรและลาวเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลจารึกอาเซียน
- โครงการประชุมเชิงวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย
ขอบเขต KM 2 การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัยสร้างสรรค์
เรื่อง การจัดการความรู้ : การผลิตผลงาน
: การผลิตผลงานวิชาการและ
วิชาการและลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ
ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ

*งบประมาณ ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด
500,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

15 ก.ค. – 30
พ.ย. 57

ตาราศิลปกรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 5 เรื่อง
154,766.99 ฐานข้อมูลด้านจารึก
จานวน 1 ฐาน

8 ส.ค. 57

10,000 บาท

คณะมัณฑนศิลป์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 45
คน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ
96.83
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
100.00

คณะโบราณคดี

5

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 2 การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การดาเนินการเพื่อเป็นหน่วยงานวิจัย
ดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปี
การศึกษา 2557

กลุ่มเป้าหมาย

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

อาจารย์และอาจารย์ 6 พฤศจิกายน
รุ่นใหม่
2557

*งบประมาณ ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด
1,984 บาท

1. จานวนผู้เข้ารับ
บริการ 33 คน

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
86.17
3. ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.00

ขอบเขต KM 2 มุ่งพัฒนาการ โครงการ การเสวนาการใช้โปรแกรมอักข
วิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อ
ราวิสุทธิ์สาหรับตรวจสอบการคัดลอก
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ ผลงาน
ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ
โครงการ การเสวนาการจัดทาแผนงาน
การวิจัยและสนับสนุนการทาวิจัยของ
บุคลากร เรื่อง “การจัดทาแผนงานการ
วิจัยและการสนับสนุนการทาวิจัยของ
บุคลากร”

คณาจารย์ และ
บุคลากร

6 พฤศจิกายน
2557

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณาจารย์ และ
บุคลากร

28 ตุลาคม 2557

-

คณะวิทยาการ
จัดการ
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มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 4 การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ “เรื่องเล่าจากต่างแดน”

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

*งบประมาณ ผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ต.ค. 57 – ก.ย.
58

- มีบทสังเคราะห์เรื่อง
เล่าจากต่างแดนลงจุล
สารอักษรวิจัย 1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์

หมายเหตุ ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ
*โลกาภิวัตน์จากราก
หญ้าและการพึ่งพา
ตนเอง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
มาตรการ

ขอบเขต
KM 3

การถ่ายทอดองค์
ความรู้

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรคณะวิชาด้านศิลปะและ
การออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม
- การตรวจเยี่ยมการดาเนินการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์

ขอบเขต KM 3 มุ่งการบริหาร โครงการ การบรรยาย ตอบข้อซักถาม อาจารย์ และ
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากร
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ
20 ม.ค. 58

*งบประมาณ
6,960 บาท

ผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน

คณะมัณฑนศิลป์

ร้อยละของรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร
(มคอ.7) 100.00
16 ตุลาคม
2558

-

คณะวิทยาการ
จัดการ
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

*ช่วงเวลา
ดาเนินการ

*งบประมาณ

ผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ขอบเขต KM 1 เพิ่มพูนความรู้การ ประสบการณ์และกระบวนการในการ บุคลากร
บริหารจัดการองค์ความรู้ของ
จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ Thai
องค์กร
Pavilion in Venice Biennale 2013

30 ม.ค. – 1
ก.พ. 2558

ผู้เข้าร่วมโครงการ หอศิลป์
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการ
ในการจัด
นิทรรศการระดับ
นานาชาติ ร้อยละ
80.60

ขอบเขต KM 1 การจัดทาคู่มือการ โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ บุคลากร
ปฏิบัติงาน
สภามหาวิทยาลัย

มิ.ย. 57 –
ตุลาคม 2557

มีคู่มือการ
สานักงานสภา
ปฏิบัติงานของสภา มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
จานวน 1 เล่ม

หมายเหตุ : *ช่วงเวลาดาเนินการ และงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาที่ดาเนินการตาม 6 กระบวนการ ของการจัดการความรู้
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