รายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๓ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม
ปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์อาจารี นาโค)
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง)
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(นางสาวจิราวรรณ สพสุข...แทนคณบดีหรือรองคณบดีคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา)
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง)
๘. นายชัยยุทธ มณีฉาย
๙. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑๑. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
๑๒. นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและและวิจัย
คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
๑

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม ประธานคณะทางานฯ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
-ไม่ม-ี
๑.๒ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ
-ไม่มี๑.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้
มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๗ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อวั น
อังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนให้คณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคณะทางานฯ รับรองโดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณา เปลี่ยนแปลงคาสั่งคณะทางานด้านการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามคาสั่งมหาวิทยาลั ยทักษิณ ที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ส อดคล้ องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ตามที่กาหนดในข้อที่ ๑
๓. ให้ข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ตามที่กาหนดในข้อที่ ๑ และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
๒

๔. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ตามที่กาหนดในข้อที่ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัว บุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
๕. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
๖. ดาเนิ นงานการจั ดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้ เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย นั้น
เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ ๓.๙ เกณฑ์ข้อที่ ๕ การกากับติดตาม
และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ เพื่อให้บทบาท หน้าที่ของ
คณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่ประชุมคณะทางานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ และให้ แ ต่ ง ตั้ งคณะทางานด้า นการจั ด การความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. กากับติดตามและส่งเสริมให้ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบที่พัฒนา
ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ชุดเล็ก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีคณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลั ย ทักษิณ ๒ ชุด ประกอบด้ว ยคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้มหาวิทยาลั ยทักษิณ และ
คณะทางานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปลี่ยนแปลงคาสั่งคณะทางานด้าน
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิม เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้ านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM : TSU
Team)
มติ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ๒ ชุด ประกอบด้วย
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM : TSU Team)
ทั้งนี้ให้ส่วนงานวิชาการเสนอชื่อคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM :
TSU Team) ที่เป็นคณาจารย์ ร่วมเป็นคณะทางานฯ เพิ่ มเติม โดยให้จัดส่งมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ภายในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ระบบการจัดการความรู้ การกากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่ประชุมคณะทางานด้านการจั ดการความรู้ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางาน
ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ชุดเล็ก) เพื่อดาเนินการยกร่าง ระบบการ
จัดการความรู้ การกากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
๓

๒๕๕๗ นั้น ในการนี้คณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ชุด เล็ก)
ได้ดาเนินการยกร่าง ระบบการจัดการความรู้ การกากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติ เห็ นชอบระบบการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

การกากับติดตาม ส่ งเสริม สนับสนุ นการจัดการความรู้

๔.๓ เรื่อง พิจารณา แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้มีมติให้ส่วนงานวิชาการ กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ส่วนงานอื่นและงานบริหาร กาหนดประเด็นให้ส อดคล้องตาม
พันธกิจที่รับผิดชอบและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ มายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น
ในการนี้ ห น่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง มายั ง
มหาวิทยาลัย จานวน ๒๐ หน่วยงาน และคณะทางานฯ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
มติ ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ส่วนงาน/ประเด็น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
คณะศึกษาศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
๑. เพื่อให้คณาจารย์ได้
๑. แต่ละหลักสูตรมี
การจัดกิจกรรมการจัดการ
ร่วมกันแลกเปลี่ยน
รายวิชาที่จัดการเรียน
เรียนการสอนเป็น
เรียนรู้ในการจัดการ
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ
รายวิชา
๒. เพื่อให้มีบรรยากาศ
๒. ได้แนวปฏิบัติที่ดีจาก
ขององค์กรแห่งการ
การจัดกิจกรรม
เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. เพื่อให้คณะมีแนว
ปฏิบัติที่ดีจากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ

๔

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากปีการศึกษา
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการจัดการความรู้
ในประเด็น การจัด
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ แล้ว ดังนั้น
คณะศึกษาศาสตร์ควร
ดาเนินการโดยต่อยอดจาก
ประเด็นการจัดการความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของ
มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน/ประเด็น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ด้านการวิจัย
การสร้างผลงานวิจัย ๑. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรคณะ ๑. อาจารย์เข้าร่วม
และการนาไปใช้ประโยชน์
ศึกษาศาสตร์ มีความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เข้ า ใจเ กี่ ย ว กั บ กา ร
เขียนเค้าโครงการวิจัย
เขียนเค้าโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนอย่างน้อย
ที่ ดี แ ล ะ ก า ร น า
๕ ทุน
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์
๒. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ๒. ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
ใ น ก า ร เ ขี ย น เ ค้ า
การเขียนเค้า
โครงการวิจัยและการ
โครงการวิจัยและการ
น าผลการวิ จั ย ไปใช้
นาไปผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
๓ . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้
ด้านการวิจัย
คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน
ด้านการผลิตบัณฑิต
กระบวนการประกั น คณาจารย์ใช้แนวปฏิบัติ
คุณภาพการเรียนการสอน เกี่ยวกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพการเรียน
การสอน

ข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อเสนอแนะ

จานวนคณาจารย์ทใี่ ช้แนว ๑. ให้ทบทวนประเด็น
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้
กระบวนการประกัน
ด้านการผลิตบัณฑิต
คุณภาพการเรียนการสอน ๒. เสนอแนะให้กาหนด
ประเด็น เรื่อง การ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร และให้ปรับ
ตัวชี้วัดให้สะท้อน
คุณภาพ

ด้านการวิจัย
การบูรณาการงานวิจัย บุคลากรสายวิชาการ
กับการเรียนการสอนและ สามารถมีแนวปฏิบัติ
การบริการวิชาการ
“การบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ” มาใช้ใน
การปฏิบัติงานวิจัย การ
เรียนการสอนและบริการ

จานวนบุคลากรที่นาแนว
ปฏิบัติ “การบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการ
สอนและการบริการ
วิชาการ” ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๕

๑. ประเด็นด้านการวิจัย
ควรปรับตัวชี้วัด เป็น
จานวนรายวิชาที่
บูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
และการบริการ
วิชาการ

ส่วนงาน/ประเด็น

เป้าหมาย
วิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
๑. การจัดการเรียนการ ๑. ได้เทคนิคการจัดการ
สอนโดยใช้
เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
๒. การนิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ ๒. ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
สหกิจศึกษา
นิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
ด้านการวิจัย
๑. การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
๒. การเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยเพื่อขอแหล่ง
ทุนภายนอก

ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ
๒. ควรปรับให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน และสะท้อน
เชิงคุณภาพ

๑. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
เรียนการสอน
๒. รายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
๓. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
นิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา

ปรับตัวชี้วัดที่ ๑ แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียน
การสอน เป็น แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียน
การสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ

๑. อาจารย์มีโครงร่าง
๑. โครงร่างงานวิจัยหรือ
ปรับตัวชี้วัด
งานวิจัยหรือข้อเสนอ
ข้อเสนองานวิจัยที่
๑. จานวนนักวิจัยหน้า
งานวิจัยที่ได้รับทุนจาก
ได้รับทุนจากภายนอก
ใหม่ที่ได้รับทุนจาก
ภายนอก
๒. นักวิจัยหน้าใหม่ที่
ภายนอก
๒. มีนักวิจัยหน้าใหม่ที่
ได้รับทุนจากภายนอก ๒. จานวนแหล่งทุนที่
ได้รับทุนจากภายนอก ๓. จานวนเงินทุนที่ได้รับ
ได้รับการสนับสนุน
๓. อาจารย์ได้รับทุนจาก
จากแหล่งวิจัย
จากแหล่งวิจยั
แหล่งวิจัยภายนอก
ภายนอกเพิ่มขึ้น
ภายนอก
เพิ่มขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
๑. การจัดการความรู้ใน ๑. เพื่อให้ผู้มีส่วน
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
๑. ให้ทบทวนประเด็น
กระบวนการ
เกี่ยวข้องใน
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการความรู้
ด าเนิ น การรั บ นิ สิ ต กระบวนการรั บ นิ สิ ต มี การผลิตบัณฑิต
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการรั บ มากกว่าร้อยละ ๘๐
เป็นการประกัน
สั ง คมศาสตร์ (สกอ. นิสติ
๒. พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน
คุณภาพหลักสูตร
๓.๑)
๒. เพื่อให้นิสิตคณะ
(นิสิต อาจารย์
เนื่องจากประเด็นที่
๖

ส่วนงาน/ประเด็น
๒. การจัดการความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ (สกอ.
๓.๒)
๓. การจัดการความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินการ
บริหารและพัฒนา
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ (สกอ.
๔.๑)
๔. การจัดการความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน
การสนับสนุนการ
เรียนรู้
ของคณะฯ (สกอ.๖.๑)
๕. การจั ด การความรู้ ใ น
การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ตาม มคอ.๒-๗ (สกอ.
๕.๑,สกอ.๕.๒, สกอ.
๕.๓)
ด้านการวิจัย
๑. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
(SAR หลักสูตร : ตัว
บ่งชี้ที่ ๒.๒)
๒. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ (SAR

เป้าหมาย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาและกรอบ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑(ทั้ ง ๔
ด้าน)
๓. เพื่อให้คณาจารย์มี
คุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด
ของ สกอ.
๔. เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รและ
ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ส ม บั ติ
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
๕. เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร
หลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตร และสิ่ง
กาหนด เป็นส่วนหนึ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้)
ของการประกัน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ตามกรอบคุณวุฒิ
๒. ปรับเป้าหมายให้
การศึกษาของ สกอ.
สอดคล้องกับประเด็น
เช่น การดาเนินงาน
ให้ผ่านตามระบบ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
๓. ปรับตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับประเด็น
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
๔. เรื่องความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ควร
ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ปัจจุบัน

๑. เพื่อแสดงถึง
ความสามารถของ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในการ
ใช้ความรู้อย่างเป็น
ระบบและสามารถ
เผยแพร่ความรู้ให้
เป็นประโยชน์ต่อ

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
องค์ความความรู้ด้าน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยได้มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
๒. พันธกิจด้านการวิจัย
ผ่านการประเมินตาม
๗

๑. ประเด็นด้านการวิจัย
เสนอแนะให้ปรับเป็น
ประเด็นเดียว คือ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์

ส่วนงาน/ประเด็น
คณะ : ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)

คณะวิทยาศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

เป้าหมาย
สาธารณะ
๒. แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และ
นาไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
กรอบคุณวุฒิการศึกษา ๒. เรื่องความสอดคล้อง
ของ สกอ.
กับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ควร
ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ปัจจุบัน

๑. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ๑. มีโครงการ
๑. ควรปรับให้ประเด็น
สามารถนาความรู้ที่
ประชาสัมพันธ์ให้
เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เรียนมาสู่การปฏิบัติได้
ความรู้และเตรียม
ให้สอดคล้องกัน
๒. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ความพร้อมในการ
๒. เพิ่มประเด็นความ
มีการนาค่านิยมหลัก
เรียนการสอนรายวิชา
สอดคล้องกับแผน
ของคนไทย ๑๒
ฝึกงานและสหกิจ
ยุทธศาสตร์ของ
ประการ มาใช้ในการ
ศึกษา
มหาวิทยาลัย และให้
ดารงตนเองในรั้ว
๒. คณะวิทยาศาสตร์มี
สอดคล้องกับแผนฯ
มหาวิทยาลัยได้ในปี
นิสิตที่สนใจ
ปัจจุบัน
การศึกษา ๒๕๕๗
ลงทะเบียนเรียนใน
๓. นิสิตมีส่วนร่วมในการ
รายวิชาสหกิจศึกษา
จัดทากิจกรรมบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
วิชาการ และกิจกรรม
ของนิสิตในแต่ละ
ทานุบารุงศิลปะและ
หลักสูตร
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ๓. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงาน ไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑
๔. มีกจิ กรรม/โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่สอดรับกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ
๘

ส่วนงาน/ประเด็น

ด้านการวิจัย
การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
๕. ทุกหลักสูตรที่มีการ
เปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มี
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการ
กับกิจกรรมการ
บริการวิชาการ และ
กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างน้อยหลักสูตรละ
๑ รายวิชา
๖. มีกจิ กรรม/โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการ และกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ของ
คณะวิทยาศาสตร์
อย่างน้อย ๒
โครงการ

๑. บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์มีนักวิจัย
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
๒. คณะวิทยาศาสตร์มี
การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านงานวิจัยเฉพาะ
ทาง
๓. คณะวิทยาศาสตร์มี
การตีพิมพ์งานวิจัยใน
เพิ่มขึ้น และมีงาน
วิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

๑. จานวนผลงานวิจัยและ ๑. ปรับเป้าหมายเป็น
ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น
๑.๑ มีนักวิจัยรุ่นใหม่
ร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้น
๒. จานวนงานวิจัยที่
๑.๒ มีหน่วยวิจัย
นาไปใช้ประโยชน์
เฉพาะทาง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึน้
๓. จานวนหน่วยวิจัย และ
๑.๓ มีการตีพิมพ์/
นักวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ
การนาไปใช้
๕
ประโยชน์
๔. มีกิจกรรม/โครงการใน
เพิ่มขึ้น
การรวมกลุ่มนักวิจัย
๒. เพิม่ ประเด็นความ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สอดคล้องกับแผน
งานวิจัยที่สนใจ อย่าง
ยุทธศาสตร์ของ
น้อย ๒ กิจกรรม/
มหาวิทยาลัย และให้
โครงการ
สอดคล้องกับแผนฯ
ปัจจุบัน
๙

ส่วนงาน/ประเด็น

เป้าหมาย

คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
การบูรณาการเครือข่าย การผลักดันการเรียนการ
สหวิชาชีพ เพื่อการพัฒนา สอน การวิจัยและการ
สุขภาพชุมชน
บริหารจัดการ ที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ โดย
บูรณาการสหสาขาวิชา
และเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
๕. การมีเว็บไซต์ที่
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
และหน่วยวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

๑. บทเรียน/องค์ความรู้ ๑. ปรับประเด็นการ
การเรียนการสอนโดย
จัดการความรู้เป็น ๒
ใช้ชุมชนเป็นฐานการ
ด้าน คือ ด้านการผลิต
เรียนรู้ของคณะฯ
บัณฑิตและด้านการ
๒. การบูรณาการเรียนการ
วิจัย
สอน โดยใช้ชุมชนเป็น ๒. ปรับเป้าหมายกับ
ฐานการเรียนรู้ทุก
ตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
สาขาวิชา
กัน
๓. การสกัดความรู้การ
๓. เรื่องความสอดคล้อง
จัดการเรียนการสอน
กับแผนยุทธศาสตร์
การวิจัย โดยใช้ชุมชน
ของมหาวิทยาลัย ควร
เป็นฐาน
ปรับให้สอดคล้องกับ
๔. บทเรียนที่ดีของระบบ
แผนฯ ปัจจุบัน
การจัดการเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
๕. บทเรียนที่ดีของระบบ
การวิจัยในชุมชน
๖. บทเรียนที่ดีของการ
บริหารจัดการวิจัยใน
ชุมชน

คณะนิติศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
๑. ก า ร รั บ นิ สิ ต ที่ มี ๑. มีแนวปฏิบัติในการรับ ๑.
คุณภาพสอดคล้องกับ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตาม
คุณสมบั ติที่กาหนดใน
เกณฑ์ที่กาหนดในการ
หลักสูตร
เข้าศึกษาหลักสูตร
๒. การส่งเสริมและพัฒนา ๒. มีแนวปฏิบัติในการ
นิสิตให้สามารถสาเร็จ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต
๑๐

ระดั บ ความส าเร็ จ ใน ๑. ให้ทบทวนประเด็น
ก า ร รั บ นิ สิ ต ที่ มี
การจัดการความรู้
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ด้านการผลิตบัณฑิต
ก า ห น ด ใ น ก า ร เ ข้ า
เป็นการประกัน
ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
คุณภาพหลักสูตร
(เป้าหมาย ระดับ ๔)
เนื่องจากประเด็นที่

ส่วนงาน/ประเด็น
เป้าหมาย
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ให้สามารถเรียนรู้ใน
๒.
ระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาได้
ก า ห น ด แ ล ะ มี
อย่างมีความสุข
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ๓. มีแนวปฏิบัติในการ
มาตรฐาน TQF ทั้ง ๕
บริหารและพัฒนา
ด้าน
อาจารย์เพื่อให้ได้
๓. การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
อ า จ า ร ย์ เ พื่ อ ใ ห้ มี
เป็นไปตามเกณฑ์
๓.
คุ ณ ส ม บั ติ ทั้ ง เ ชิ ง
มาตรฐานหลักสูตรที่
ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง
กาหนดโดยสานักงาน
คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตาม
คณะกรรมการ
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
อุดมศึกษา
หลักสูตร
๔. มีแนวปฏิบัติในการ
๔. การจัดทาสาระวิชาใน
บริหารจัดการ
หลั ก สู ต รให้ มี เ นื้ อ หา
หลักสูตร การจัดการ
ทั น สมั ย ตอบสนอง
เรียนการสอน และ
ความต้องการของนิสิต
การประเมินผู้เรียน
และตลาดแรงงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
๔.
๕. การวางระบบผู้ ส อน
กรอบมาตรฐาน
และกระบวนการ
คุณวุฒิ
จัดการเรียนการสอนที่ ๕. มีแนวปฏิบัติในการวาง
มีประสิทธิภาพ
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
๖. การประเมิ น ผู้ เ รี ย นสู่
เรียนการสอนให้ได้รับ
สารสนเทศในการ
การพัฒนาตามกรอบ
ปรับปรุงการสอนและ
มาตรฐานคุณวุฒิ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้
คุณธรรมจริยธรรม
๕.
ของนิสิต
๖. มีองค์ความรู้ที่ได้จาก
(assessment for
การประเมินผู้เรียน
learning)
เพื่อให้ได้ข้อมูล
๗. ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
สารสนเทศที่เป็น
เรี ย นรู้ เพื่อคุณภาพใน
ประโยชน์ต่อการ
การจั ด การเรี ย นการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน
สอนของผู้สอน และ
นาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิต
๖.
๗. มีความพร้อมด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
๑๑

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จใน
กาหนด เป็นส่วน
การส่งเสริมและ
หนึ่งของการประกัน
พัฒนานิสิตให้
คุณภาพหลักสูตร
สามารถเรียนรู้ใน
๒. ปรับตัวชี้วัด เป็น ผล
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้
การประเมินคุณภาพ
อย่างมีความสุข
หลักสูตร ระดับดีขึ้น
(เป้าหมาย ระดับ ๔)
ไป
ระดั บความส าเร็จ ใน ๓. ปรับเป้าหมายให้
การบริหารและพัฒนา
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
อ า จ า ร ย์ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ๔. เพิ่มประเด็นความ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับแผน
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
ยุทธศาสตร์ของ
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัย และให้
กาหนดโดยสานักงาน
สอดคล้องกับแผนฯ
คณะกรรมการ
ปัจจุบัน
อุดมศึกษา (เป้าหมาย
ระดับ ๔)
ระดั บความส าเร็จ ใน
การบริ ห ารจั ด การ
หลั กสู ตร การจัดการ
เรี ย นการสอน และ
การประเมิ น ผู้ เ รี ย น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (เป้าหมาย
ระดับ ๔)
ระดั บความส าเร็จ ใน
การวางระบบผู้ ส อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม (เป้าหมาย
ระดับ ๕)
ระดั บความส าเร็จ ใน
การประเมิ น ผู้ เ รี ย น
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล

ส่วนงาน/ประเด็น

ด้านการวิจัย
เทคนิคการทาวิจัย
ทางด้านนิติศาสตร์

เป้าหมาย
สอนเพื่อให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของผู้ ส อน และ
นาไปสู่การพัฒนาการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง นิ สิ ต
(เป้าหมาย ระดับ ๔)
๗. ระดั บความส าเร็จ ใน
การความพร้ อ มด้ า น
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (เป้าหมาย
ระดับ ๔)

๑. บุคลากรของคณะมี
๑. จานวนผลงานวิจัยของ
แนวคิดในการทางาน
คณะนิติศาสตร์เพิ่มขึ้น
วิจัยทางด้าน
ร้อยละ ๑๐
นิติศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์
๒. เพิ่มศักยภาพในการ ๒. จานวนผลงานวิจัยของ
พัฒนางานวิจัยที่
คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับ
บูรณาการการจัด
การตีพิมพ์ในระดับที่
การศึกษากับการ
สูงขึ้น ร้อยละ ๕
บริการวิชาการหรือ ๓. มีกิจกรรม/โครงการใน
การวิจัย
การรวมกลุ่มนักวิจัย
๓. คณะนิติศาสตร์มี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยเพิ่มขึ้น และมี งานวิจัยที่สนใจ อย่าง
การตีพิมพ์งานวิจัยใน
น้อย ๑ กิจกรรม/
ระดับที่สูงขึ้น
โครงการ

๑๒

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับประเด็นด้านการ
วิจัย เป็น การสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้าน
การวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์
๒. ปรับเป้าหมาย เป็น มี
งานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
๓. ปรับตัวชี้วัด เป็น
๓.๑ จานวนนักวิจัย
หน้าใหม่เพิ่มขึ้น
๓.๒ จานวน
ผลการวิจัยที่
เพิ่มขึ้น
๔. เพิ่มประเด็นความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับแผนฯ
ปัจจุบัน

ส่วนงาน/ประเด็น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

ด้านการวิจัย
การส่งเสริมงานวิจัย/
สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ/ระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการ ๑. มีคู่มือแนวทางและ
เรียนการสอนของ
เทคนิค เรื่องการวาง
คณะศิลปกรรม
ระบบผูส้ อนและ
ศาสตร์
กระบวนการจัดการ
๒. พัฒนานิสิตให้มี
เรียนการสอน
ความรู้ตามโครงสร้าง ๒. มีการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรที่กาหนด
การจัดการเรียนการ
และได้รับการพัฒนา
สอนตามผลที่ได้จาก
ตามกรอบมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรปรับประเด็นด้าน
การผลิตบัณฑิต เป็น
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
๒. กาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กัน

๑. เพื่อให้ได้แนวทางและ ๑. มีคู่มือแนวทางและ
๑. ควรปรับประเด็นด้าน
เทคนิค เรื่อง การ
เทคนิค เรื่อง การ
การวิจัย เป็น ส่งเสริม
ส่งเสริมงานวิจัย/
ส่งเสริมงานวิจัย/
การเผยแพร่งานวิจัย
สร้างสรรค์เพื่อ
สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
หรืองานสร้างสรรค์ใน
เผยแพร่ในระดับความ ในระดับความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ
ร่วมมือระหว่าง
ระหว่างประเทศ/ระดับ ๒. ปรับเป้าหมาย
ประเทศ/ระดับ
ภูมภิ าคอาเซียนและ
๒.๑ มีแนวปฏิบตั ิที่ดี
ภูมิภาค
ระดับนานาชาติ
ในการส่งเสริม
อาเซียนและระดับ
การเผยแพร่
นานาชาติ
งานวิจัยหรือ
๒. สร้างเครือข่าย
๒. มีการปรับปรุง/พัฒนา
งานสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการ
ในระดับ
ภายในและภายนอก
สอนตามผลที่ได้จาก
นานาชาติ
องค์กร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒.๒ สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
และภายนอก
องค์กร
๓. ปรับตัวชีว้ ัด เป็น
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
๑๓

ส่วนงาน/ประเด็น
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา
ด้านการผลิตบัณฑิต
บูรณาการการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน

ด้านการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย

เป้าหมาย

๑. ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
และเข้าใจถึงการ
ดาเนินการและ
กระบวนการวิจัย
๒. พัฒนานิสิตให้เป็น
นักวิจัยและนิสิตเพื่อ
ชุมชนในแก้ไขปัญหา
ในชุมชนและสังคม
๓. บูรณาการการวิจัย
ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของ
คณาจารย์ นิสิต
ชุมชนท้องถิ่น
๔. หนุนเสริมให้นิสิตเป็น
นักวิจัยท้องถิ่นและ
นิสิตเพื่อชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการวิจัย
หรือแนวทางที่
สร้างสรรค์
๕. เวทีในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการ
วิจัยและวิชาการของ
นิสิต

ตัวชี้วัด

๑. ผลงานการวิจัยของ
นิสิตและแหล่งเรียนรู้
เพื่อศึกษาวิจัย

ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะให้ปรับทั้งสอง
ประเด็น โดยฝ่ายเลขา
คณะทางานฯ รับ
ประสานกับวิทยาลัยการ
๒. การบูรณาการการเรียน จัดการเพื่อการพัฒนา
การสอนควบคู่กับการ
วิจัยและการลงชุมชน
ของนิสิต
๓. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ดาเนินการวิจัยและ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนได้อย่าง
สร้างสรรค์
๔. เกิดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและ
วิชาการของนิสิต

๑. บูรณาการการดาเนิน ๑. ผลงานการวิจัยและองค์
วิจัยร่วมกับชุมชนและ
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
๒. จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อ
๒. มุ่งเน้นการวิจัยผ่าน
การแก้ไขปัญหาร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้
ชุมชน ๑ พื้นที่
ร่วมกันของคณาจารย์ ๓. ชุดองค์ความรู้ประเด็น
นิสิต ชุมชนท้องถิ่นและ
กระบวนการวิจัยอย่างมี
ภาคส่วนต่างๆทั้ง
ส่วนรวมเพื่อพัฒนา
๑๔

ส่วนงาน/ประเด็น

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ภาครัฐและเอกชน
สังคม
๓. ผลิตงานวิจัยและสร้าง ๔. นิสิตสามารถดาเนินการ
นวัตกรรมของความรู้
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อการบริหารจัดการ
สังคมได้
สังคม
๕. เกิดเวทีในการ
๔. เสริมสร้างบัณฑิตให้เป็น แลกเปลีย่ นองค์ความรู้
นักวิจัยท้องถิ่น เพื่อ
ด้านการวิจัยและ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
วิชาการ “การจัดการ
ด้วยกระบวนการวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาครั้งที่
สร้างสรรค์
๑”
๕. เวทีในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการวิจัย
และวิชาการ “การ
จัดการเพื่อการพัฒนา
ครั้งที่ 1”

ข้อเสนอแนะ

๒. สาหรับหน่วยงานที่คณะทางานฯ ยังไม่พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ มอบฝ่ายเลขาฯ
ดาเนินการแจ้งเวียนให้คณะทางานพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางปุณญาดา สุวรรณมณี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
ประธานคณะทางานฯ
๑๕

๑๖

