
1 
 

งานแผนและบริหารความเสี่ยง ส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ปกีารศึกษา 2562 

  
1. ชื่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารและศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. ชื่อกลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในกรอบวิชาการและวิชาชีพ 

3. ชื่อโครงการ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รหัสโครงการ สถ.5-4) 

     ชื่อกิจกรรมที่ 1 การด าเนินการกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.กรุง กุลชาติ 

คณะ/หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของโครงการ   

1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ  

3. เพ่ือการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

4. เพ่ือการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  

5. เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. สรุปการด าเนินการ และผลที่ได้จากการด าเนินการ (ตอบผลที่เกิดจาก Output ที่ตั้งไว้ในโครงการ) 

การด าเนินการ ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการกระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) 

1) คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 8 คน  

2) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จ านวน 2 เรื่อง 
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7. การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการและประเมิน

ความส าเร็จของโครงการ /กิจกรรม แต่ละข้อว่า บรรลุ หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย ค่าที่วัดได้จากการด าเนินงาน บรรลุ / X ไม่บรรลุ 

1) มีจ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
หรือจ านวน 8 คน  

1) ร้อยละ 100 ของจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด หรือ
จ านวน 8 คน  

บรรลุ  

2) มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด หรือจ านวน 8 คน 

2) ร้อยละ 80 ของจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด หรือ
จ านวน 8 คน 

บรรลุ  

3) มแีนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จ านวน 2 เรื่อง 3) มแีนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) จ านวน 2 เรื่อง 

บรรลุ  

 

8. การบรรลุ KPI ของกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ 

และประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม แต่ละข้อว่า บรรลุ หรือ ไม่บรรลุ KPI ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) ของกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ค่าที่วัดได้จากการด าเนินงาน บรรลุ / X ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ข้อ 5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้า

ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในกรอบวิชาการและวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทุกสายงานได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะ 

บรรลุ 

 

9. งบประมาณที่ใช้   

งบประมาณ 
ที่เสนอตามแผน (บาท) 

งบประมาณใช้จริง 
เบิกจ่าย (บาท) ไม่เบิกจ่าย/มหาวิทยาลัย

จัดหาให้ (บาท) 
ไม่เป็นตัวเงิน/งบอ้อม 

(บาท) 
350 - 350 - 
รวม 350 - 

10.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
อาจารย์ 8 คน 
นักศึกษา - คน 
บุคคลภายนอก - คน 
 

11. จุดเด่น และโอกาสพัฒนา 

ไม่มีจุดเด่น และโอกาสพัฒนาเป็นพิเศษ 

12. ปัญหา / อุปสรรค  (5 ด้าน) ระบุรายละเอียด 
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        1. นโยบาย ไม่มี 

        2. งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ ไม่มี 

        3. บุคลากร ไม่มี   

        4. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ม ี        

        5. อ่ืนๆ ไม่มี 

13.  แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ไม่มี 

14.  ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของโครงการ/งาน 

    √    ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ คุ้มค่ากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาด าเนินการ  

          ระบุเหตุผล ใช้งบประมาณน้อย 

          ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ  ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาด าเนินการ  

          ระบุเหตุผล .......................................................................................... ............................. 

15.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ไม่มี 

16.  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดังนี้ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง วิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
Beginning of Class  
ความต้องการของนักศึกษา นักศึกษามีเป้าหมายหรือมีความต้องการอะไรในการเรียนบ้าง ซึ่งอาจารย์ต้อง
สามารถท าความเข้าใจในความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้ 
Class  
นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าต่างๆผ่านโมดูลในการเรียน พร้อมกับใบงานที่น่าสนใจ โดยอาจารย์จะต้อง
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของนักศึกษา 
During Class 
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะต่างๆที่คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ ผ่านการสอนและกระบวนการ เพ่ือให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ 
After Class 
นักศึกษาสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะที่ได้รับ และยังมีการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้
ตลอดตามที่ต้องการ เพ่ือเพ่ิมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
Office Hours 
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นักศึกษาสามารถขอรับค าแนะน าและความช่วยเหลือต่างๆได้ เพื่อการต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 

ความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการขอทุนวิจัยแบบนวัตกรรมจากภายนอก 

แนวทางการขอทุนวิจัยแบบนวัตกรรมจากภายนอก เช่น  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประเภท
โครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยขนาดเล็ก ชุดโครงการวิจัยขนาดเล็ก ดังนี้ 
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญ ของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จ านวน 21 
กลุ่มเรื่อง” 
หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 
2.ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 
หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214 
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ (ครั้งที่ 2) จ านวน 3 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว 
2.กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง 
การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3.กลุ่มเรื่อง ก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2562 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลุ่มเรื่องพลังงานสีเขียว 
กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง 
การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มเรื่องก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
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ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้ 
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ 
การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
ภัยพิบัต ิ
ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) 
ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 


