
๑ 
 

 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๓ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม

ปาริฉัตร อาคารบริหารและส านักงานกลาง 
------------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล   ประธานคณะท างาน 
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)   คณะท างาน 
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์อาจารี นาโค)   
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)   
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิติศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง) 
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  คณะท างาน    

(นางสาวจิราวรรณ สพสุข...แทนคณบดีหรือรองคณบดีคณะ 
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา) 

๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะท างาน    
(อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง) 

๘. นายชัยยุทธ มณีฉาย      คณะท างาน 
๙. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   คณะท างาน 
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและและวิจัย   ติดภารกิจ 
๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ติดภารกิจ  
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ติดภารกิจ  
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ติดภารกิจ 
๕. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ติดภารกิจ 
๖. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์     ติดภารกิจ 
๗. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง      ติดภารกิจ 

 
 



๒ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะท างานฯ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
-ไม่มี- 

 
๑.๒  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ 

-ไมมี่- 
 

๑.๓  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที ่๒   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เม่ือวัน
อังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนให้คณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคณะท างานฯ รับรองโดย
ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง  พิจารณา เปลี่ยนแปลงค าสั่งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ 
              มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ตามที่ก าหนดในข้อที่ ๑ 

๓. ให้ข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ตามท่ีก าหนดในข้อที่ ๑ และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 



๓ 
 

๔. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ตามที่ก าหนดในข้อที่ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๖. ด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย นั้น 
 เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ ๓.๙ เกณฑ์ข้อที่ ๕ การก ากับติดตาม
และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  เพ่ือให้บทบาท หน้าที่ของ
คณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ สอดคล้องกับเกณฑ์  ที่ประชุมคณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ก ากับติดตามและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการ

ความรู้ตามระบบที่พัฒนา 
 ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (ชุดเล็ก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีคณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒ ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปลี่ยนแปลงค าสั่งคณะท างานด้าน
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิม เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM : TSU 
Team)  
 

 มติ    เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ๒ ชุด ประกอบด้วย 
๑. แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM : TSU Team) 

 

ทั้งนี้ให้ส่วนงานวิชาการเสนอชื่อคณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM : 
TSU Team) ที่เป็นคณาจารย์ ร่วมเป็นคณะท างานฯ เพ่ิมเติม โดยให้จัดส่งมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ภายในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

๔.๒  เรื่อง   พิจารณา (ร่าง) ระบบการจัดการความรู้ การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ตามที่ประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ชุดเล็ก) เพ่ือด าเนินการยกร่าง ระบบการ 
จัดการความรู้ การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา



๔ 
 

๒๕๕๗ นั้น ในการนี้คณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ชุด เล็ก) 
ได้ด าเนินการยกร่าง ระบบการจัดการความรู้ การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
มติ    เห็นชอบระบบการจัดการความรู้ การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔.๓  เรื่อง   พิจารณา แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 

ในการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้มีมติให้ส่วนงานวิชาการ ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ส่วนงานอ่ืนและงานบริหาร ก าหนดประเด็นให้สอดคล้องตาม    
พันธกิจที่รับผิดชอบและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้           
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น 

ในการนี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยทักษิณ ได้ด า เนินการจัดส่ งมายัง
มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐ หน่วยงาน และคณะท างานฯ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

 
มติ    ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
๑. เพ่ือให้คณาจารย์ได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ                                            

๒. เพ่ือให้มีบรรยากาศ
ขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๓. เพ่ือให้คณะมีแนว
ปฏิบัติที่ดีจากการจัด 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
 

 
๑.  แต่ละหลักสูตรมี

รายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ๑ 
รายวิชา 

๒.  ได้แนวปฏิบัติที่ดีจาก
การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
เนื่องจากปีการศึกษา 
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดการความรู้
ในประเด็น การจัด
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ แล้ว ดังนั้น  
คณะศึกษาศาสตร์ควร
ด าเนินการโดยต่อยอดจาก
ประเด็นการจัดการความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของ
มหาวิทยาลัย 
  

 
 



๕ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
ด้านการวิจัย 
    การสร้างผลงานวิจัย
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 
๑. เพ่ือให้บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มีความรู้
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย วกั บ กา ร
เขียนเค้าโครงการวิจัย 
ที่ ดี แ ล ะ ก า ร น า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

๒. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดี
ใ น ก า ร เ ขี ย น เ ค้ า
โครงการวิจัยและการ
น าผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ 

๓ . เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้
ด้านการวิจัย 

 

 
๑. อาจารย์เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เขียนเค้าโครงการวิจัย
เพ่ือขอทุนอย่างน้อย 
๕ ทุน 
 

 
๒. ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การเขียนเค้า
โครงการวิจัยและการ
น าไปผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 

 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
     กระบวนการประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
     การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 
 

 
 
 
คณาจารย์ใช้แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรสายวิชาการ 
สามารถมแีนวปฏิบัติ  
“การบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ” มาใช้ใน
การปฏิบัติงานวิจัย การ
เรียนการสอนและบริการ

 
 
 
จ านวนคณาจารย์ทีใ่ช้แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนบุคลากรที่น าแนว
ปฏิบัติ “การบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการ
สอนและการบริการ
วิชาการ”  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
๑. ให้ทบทวนประเด็น

การจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต 

๒. เสนอแนะให้ก าหนด
ประเด็น เรื่อง การ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร และให้ปรับ
ตัวชี้วัดให้สะท้อน
คุณภาพ 
 

 
๑. ประเด็นด้านการวิจัย 

ควรปรับตัวชี้วัด เป็น 
จ านวนรายวิชาที่
บูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
และการบริการ
วิชาการ 



๖ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
วิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๒. ควรปรับให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยใน  
ปัจจุบัน และสะท้อน
เชิงคุณภาพ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. การจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ    

๒. การนิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 

 
 
 
ด้านการวิจัย 
๑. การเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๒. การเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยเพื่อขอแหล่ง
ทุนภายนอก 

 
 
 
๑. ได้เทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

๒. ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
นิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 

 
 
๑. อาจารย์มีโครงร่าง

งานวิจัยหรือข้อเสนอ
งานวิจัยที่ได้รับทุนจาก
ภายนอก 

๒. มีนักวิจัยหน้าใหม่ที่
ได้รับทุนจากภายนอก 

๓. อาจารย์ได้รับทุนจาก
แหล่งวิจัยภายนอก
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 

๑. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
เรียนการสอน 

๒. รายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๓. แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
นิเทศฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา                   

 
 
๑. โครงร่างงานวิจัยหรือ

ข้อเสนองานวิจัยที่
ได้รับทุนจากภายนอก 

๒. นักวิจัยหน้าใหม่ที่
ได้รับทุนจากภายนอก 

๓. จ านวนเงินทุนที่ได้รับ
จากแหล่งวิจัย
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
ปรับตัวชี้วัดที่ ๑ แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียน
การสอน เป็น แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียน
การสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 
ปรับตัวชี้วัด 

๑. จ านวนนักวิจัยหน้า
ใหม่ที่ได้รับทุนจาก
ภายนอก 

๒. จ านวนแหล่งทุนที่
ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งวิจัย
ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. การจัดการความรู้ใน 

กระบวนการ 
ด า เนิ นก าร รั บนิ สิ ต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  (สกอ.
๓.๑) 

 
 
 
๑. เพ่ือให้ผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องใน 
กระบวนการรับนิสิตมี
วิธีปฏิบัติที่ดีในการรับ
นิสิต 

๒. เพ่ือให้นิสิตคณะ 

 
 
 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การผลิตบัณฑิต 
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน 
(นิสิต อาจารย์ 

 
 
 
๑. ให้ทบทวนประเด็น

การจัดการความรู้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต
เป็นการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
เนื่องจากประเด็นที่



๗ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
๒. การจัดการความรู้ใน 

กระบวนการ 
ด าเนินการ 
ส่ ง เสริ มและพัฒนา
นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  (สกอ.
๓.๒) 
 

๓. การจัดการความรู้ใน 
กระบวนการ 
ด าเนินการ 
บริหารและพัฒนา 
คณาจารย์คณะ 
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  (สกอ.
๔.๑) 

๔. การจัดการความรู้ใน 
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 
การสนับสนุนการ 
เรียนรู้ 
ของคณะฯ (สกอ.๖.๑) 

๕. การจัดการความรู้ ใน
การบริหารหลักสูตร 
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. การตพิีมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ (SAR 

มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ม ี
คุณสมบัติครบถ้วน 
ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบ
ทักษะการ เ รี ยนรู้ ใ น
ศตวรรษที่  ๒๑(ทั้ ง ๔ 
ด้าน) 

๓. เพ่ือให้คณาจารย์ม ี
คุณสมบัติทั้งเชิง 
ปริมาณและเชิง 
คุณภาพที่เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรที่ก าหนด 
ของ สกอ. 

๔. เ พ่ือให้หลั กสู ตรและ
ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ส ม บั ติ
ค รบถ้ ว น ต ามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

๕. เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสู ตร เป็น ไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 
 
 
 
๑. เพ่ือแสดงถึง 

ความสามารถของ 
นิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษาในการ 
ใช้ความรู้อย่างเป็น 
ระบบและสามารถ 
เผยแพร่ความรู้ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อ 

หลักสูตร และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาของ สกอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจใน
องค์ความความรู้ด้าน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยได้มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. พันธกิจด้านการวิจัย
ผ่านการประเมินตาม

ก าหนด เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๒. ปรับเป้าหมายให้
สอดคล้องกับประเด็น 
เช่น การด าเนินงาน
ให้ผ่านตามระบบ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๓. ปรับตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับประเด็น 
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๔. เรื่องความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ควร
ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ประเด็นด้านการวิจัย 

เสนอแนะให้ปรับเป็น
ประเด็นเดียว คือ 
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 



๘ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
คณะ : ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓) 

 
 

สาธารณะ 
๒. แสดงให้เห็นถึง 

ความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการและการ 

 พัฒนาองค์ความรู้ 
 อย่างต่อเนื่อง เป็น 

    ผลงานที่มีคุณค่า 
 สมควรส่งเสริมให้มี 
 การเผยแพร่และ 
 น าไปใช้ประโยชน์ 
 ต่อสังคม 

 

กรอบคุณวุฒิการศึกษา
ของ สกอ. 

 

๒. เรื่องความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ควร
ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
สามารถน าความรู้ที่
เรียนมาสู่การปฏิบัติได้ 

๒. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มีการน าค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ 
ประการ มาใช้ในการ
ด ารงตนเองในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. นิสิตมีส่วนร่วมในการ
จัดท ากิจกรรมบริการ
วิชาการ และกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑. มีโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และเตรียม
ความพร้อมในการ
เรียนการสอนรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

๒. คณะวิทยาศาสตร์มี
นิสิตที่สนใจ
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของนิสิตในแต่ละ
หลักสูตร 

๓. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงาน ไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑ 

๔. มีกิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่สอดรับกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 

 
 
๑. ควรปรับให้ประเด็น

เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องกัน 

๒. เพ่ิมประเด็นความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับแผนฯ 
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์มีนักวิจัย
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 

๒. คณะวิทยาศาสตร์มี
การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านงานวิจัยเฉพาะ
ทาง 

๓.  คณะวิทยาศาสตร์มี  
 การตีพิมพ์งานวิจัยใน 

    เพ่ิมข้ึน และมีงาน 
    วิจัยที่น าไปใช้ 
    ประโยชน์ในส่วนงาน 
    ที่เก่ียวข้อง 

 

๕. ทุกหลักสูตรที่มีการ
เปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มี
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการ
กับกิจกรรมการ
บริการวิชาการ และ
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
อย่างน้อยหลักสูตรละ 
๑ รายวิชา 

๖. มีกิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการ และกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ของ
คณะวิทยาศาสตร์  
อย่างน้อย ๒ 
โครงการ  

 
 
๑. จ านวนผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕ 

๒. จ านวนงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

๓. จ านวนหน่วยวิจัย และ
นักวิจัย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๕ 

๔. มีกิจกรรม/โครงการใน
การรวมกลุ่มนักวิจัย
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยที่สนใจ อย่าง
น้อย ๒ กิจกรรม/
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ปรับเป้าหมายเป็น  

๑.๑ มีนักวิจัยรุ่นใหม่
เพ่ิมข้ึน  

๑.๒ มีหน่วยวิจัย 
เฉพาะทาง
เพ่ิมข้ึน  

๑.๓ มีการตีพิมพ์/
การน าไปใช้
ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ิมประเด็นความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับแผนฯ 
ปัจจุบัน 



๑๐ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
๕. การมีเว็บไซต์ที่

ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 
และหน่วยวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 
การบูรณาการเครือข่าย
สหวิชาชีพ เพื่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 
 

 
 
 
 
การผลักดันการเรียนการ
สอน การวิจัยและการ
บริหารจัดการ ที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ โดย
บูรณาการสหสาขาวิชา
และเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

๑. บทเรียน/องค์ความรู้
การเรียนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ของคณะฯ 

๒. การบูรณาการเรียนการ
สอน โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ทุก
สาขาวิชา 

๓. การสกัดความรู้การ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

๔. บทเรียนที่ดีของระบบ
การจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

๕. บทเรียนที่ดีของระบบ
การวิจัยในชุมชน 

๖. บทเรียนที่ดีของการ
บริหารจัดการวิจัยใน
ชุมชน 

 
 
 
 
๑. ปรับประเด็นการ

จัดการความรู้เป็น ๒ 
ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

๒. ปรับเป้าหมายกับ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กัน 

๓. เรื่องความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ควร
ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ปัจจุบัน 

คณะนิติศาสตร ์
ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. ก า ร รั บ นิ สิ ต ที่ มี

คุณภาพสอดคล้องกับ
คุณสมบัติที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

๒. การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตให้สามารถส าเร็จ

 
 

๑. มีแนวปฏิบัติในการรับ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในการ
เข้าศึกษาหลักสูตร  

๒. มีแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต

 
       

๑. ระดับความส าเร็จใน
ก า ร รั บ นิ สิ ต ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก า หนด ใ นกา ร เ ข้ า
ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร 
(เป้าหมาย ระดับ ๔) 

 
 
๑. ให้ทบทวนประเด็น

การจัดการความรู้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต
เป็นการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
เนื่องจากประเด็นที่ 



๑๑ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
ก า ห น ด  แ ล ะ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม
มาตรฐาน TQF ทั้ง ๕ 
ด้าน 

๓. การบริหารและพัฒนา
อ า จ า ร ย์ เ พ่ื อ ใ ห้ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ทั้ ง เ ชิ ง
ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง
คุณภาพที่เป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร 

๔. การจัดท าสาระวิชาใน
หลักสูตรให้มี เนื้อหา
ทันสมัย  ตอบสนอง
ความต้องการของนิสิต 
และตลาดแรงงาน 

๕. การวางระบบผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ 

 
๖. การประเมินผู้ เรียนสู่

ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
ปรับปรุงการสอนและ
การพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิต 
(assessment for 

    learning) 
๗. ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร

เรียนรู้เพ่ือคุณภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 

ให้สามารถเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข  

๓.  มีแนวปฏิบัติในการ 
 บริหารและพัฒนา 
 อาจารย์เพ่ือให้ได้ 
 อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานหลักสูตรที่ 
 ก าหนดโดยส านักงาน 
 คณะกรรมการ 
 อุดมศึกษา  

๔. มีแนวปฏิบัติในการ 
 บริหารจัดการ 
 หลักสูตร การจัดการ 
 เรียนการสอน และ 
 การประเมินผู้เรียน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
 กรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒ ิ 

๕. มีแนวปฏิบัติในการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้รับ
การพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม  

๖. มีองค์ความรู้ที่ได้จาก
การประเมินผู้เรียน
เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของผู้สอน และ
น าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิต  

๗. มีความพร้อมด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ

๒. ระดับความส าเร็จใน 
การส่งเสริมและ 
พัฒนานิสิตให้ 
สามารถเรียนรู้ใน 
ระดับ อุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข 
(เป้าหมาย ระดับ ๔) 

๓.  ระดับความส าเร็จใน
การบริหารและพัฒนา
อาจ า ร ย์ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (เป้าหมาย 
ระดับ ๔) 

๔.  ระดับความส าเร็จใน
การบริ หารจั ดการ
หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และ
การประเมินผู้ เรียน
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิ (เป้าหมาย 
ระดับ ๔) 

๕.  ระดับความส าเร็จใน
การวางระบบผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน
ให้ ได้ รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ  คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม (เป้าหมาย 
ระดับ ๕) 

๖.  ระดับความส าเร็จใน
การประเมินผู้ เรียน
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล

ก าหนด เป็นส่วน
หนึ่งของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๒. ปรับตัวชี้วัด เป็น ผล
การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ระดับดีข้ึน
ไป 

๓. ปรับเป้าหมายให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

๔. เพ่ิมประเด็นความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับแผนฯ 
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
เทคนิคการท าวิจัย
ทางด้านนิติศาสตร์ 

สอนเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บุคลากรของคณะมี

แนวคิดในการท างาน
วิจัยทางด้าน
นิติศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค ์

๒. เพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนางานวิจัยที่
บูรณาการการจัด
การศึกษากับการ
บริการวิชาการหรือ
การวิจัย 

๓. คณะนิติศาสตร์มี
งานวิจัยเพิ่มข้ึน และมี
การตีพิมพ์งานวิจัยใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

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
สอนของผู้สอน และ
น าไปสู่การพัฒนาการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง นิ สิ ต 
(เป้าหมาย ระดับ ๔) 

๗.  ระดับความส าเร็จใน
การความพร้อมด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ (เป้าหมาย 
ระดับ ๔) 

 
 
๑. จ านวนผลงานวิจัยของ

คณะนิติศาสตร์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๑๐ 

 
 
๒. จ านวนผลงานวิจัยของ

คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับที่
สูงขึ้น ร้อยละ ๕ 

๓. มีกิจกรรม/โครงการใน
การรวมกลุ่มนักวิจัย
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยที่สนใจ อย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม/
โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ปรับประเด็นด้านการ

วิจัย เป็น การสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้าน
การวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์ 

๒. ปรับเป้าหมาย เป็น มี
งานวิจัยที่เพิ่มขึ้น 

๓. ปรับตัวชี้วัด เป็น 
๓.๑  จ านวนนักวิจัย

หน้าใหม่เพิ่มข้ึน 
๓.๒  จ านวน

ผลการวิจัยที่
เพ่ิมข้ึน 

๔. เพ่ิมประเด็นความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับแผนฯ 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
การส่งเสริมงานวิจัย/
สร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ/ระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ 
 

 
 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะศิลปกรรม
ศาสตร์  

๒. พัฒนานิสิตให้มี
ความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด
และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  คุณธรรม
จรยิธรรม 
 
 

๑. เพ่ือให้ได้แนวทางและ
เทคนิค เรื่อง การ
ส่งเสริมงานวิจัย/
สร้างสรรค์เพ่ือ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ/ระดับ
ภูมิภาค                              
อาเซียนและระดับ
นานาชาติ    

๒. สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอก
องค์กร 
 

 
 

๑. มีคู่มือแนวทางและ
เทคนิค เรื่องการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

๒. มีการปรับปรุง/พัฒนา 
การจัดการเรียนการ
สอนตามผลที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

 
๑. มีคู่มือแนวทางและ

เทคนิค เรื่อง การ
ส่งเสริมงานวิจัย/
สร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ/ระดับ
ภูมภิาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ 
 
 

๒. มีการปรับปรุง/พัฒนา 
การจัดการเรียนการ
สอนตามผลที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
 
๑. ควรปรับประเด็นด้าน

การผลิตบัณฑิต เป็น 
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๒. ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กัน 

 
 
 
 
 
 
๑. ควรปรับประเด็นด้าน

การวิจัย เป็น ส่งเสริม
การเผยแพร่งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ 

๒. ปรับเป้าหมาย 
๒.๑  มีแนวปฏิบัติที่ดี

ในการส่งเสริม
การเผยแพร่
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ในระดับ
นานาชาติ 

๒.๒ สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
และภายนอก
องค์กร 

๓. ปรับตัวชีว้ัด เป็น 
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคท์ีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 



๑๔ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
บูรณาการการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 

 
 
 

๑. ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
และเข้าใจถึงการ
ด าเนินการและ
กระบวนการวิจัย 

๒. พัฒนานิสิตให้เป็น
นักวิจัยและนิสิตเพื่อ
ชุมชนในแก้ไขปัญหา
ในชุมชนและสังคม 

๓. บูรณาการการวิจัย
ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของ
คณาจารย์ นิสิต 
ชุมชนท้องถิ่น 

๔. หนุนเสริมให้นิสิตเป็น
นักวิจัยท้องถิ่นและ
นิสิตเพ่ือชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการวิจัย
หรอืแนวทางท่ี 
สร้างสรรค ์

๕. เวทีในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการ
วิจัยและวิชาการของ
นิสิต 

 
 
๑. บูรณาการการด าเนิน

วิจัยร่วมกับชุมชนและ
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน 

๒. มุ่งเน้นการวิจัยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคณาจารย์ 
นิสิต ชุมชนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่างๆทั้ง

 
 
 

๑. ผลงานการวิจัยของ
นิสิตและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือศึกษาวิจัย 
 

๒. การบูรณาการการเรียน
การสอนควบคู่กับการ
วิจัยและการลงชุมชน
ของนิสิต 

 
๓. นิสิตมีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถ
ด าเนินการวิจัยและ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 
๔. เกิดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและ
วิชาการของนิสิต 
 
 
 
 
 

 
๑. ผลงานการวิจัยและองค์

ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 

๒.  จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ๑ พ้ืนที ่

๓. ชุดองค์ความรู้ประเด็น
กระบวนการวิจัยอย่างมี
ส่วนรวมเพ่ือพัฒนา

 
 
 
เสนอแนะให้ปรับทั้งสอง
ประเด็น โดยฝ่ายเลขา
คณะท างานฯ รับ
ประสานกับวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 



๑๕ 
 

ส่วนงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อเสนอแนะ 
ภาครัฐและเอกชน 

๓. ผลิตงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมของความรู้
เพ่ือการบริหารจัดการ
สังคม 

๔. เสริมสร้างบัณฑิตให้เป็น
นักวิจัยท้องถิ่น เพื่อ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการวิจัยที่
สร้างสรรค ์

๕. เวทีในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการวิจัย
และวิชาการ “การ
จัดการเพ่ือการพัฒนา
ครั้งที่ 1” 

 

สังคม 
๔. นิสิตสามารถด าเนินการ

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมได้ 

๕. เกิดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและ
วิชาการ “การจัดการ
เพ่ือการพัฒนาครั้งที่ 
๑” 
 

 
๒. ส าหรับหน่วยงานที่คณะท างานฯ ยังไม่พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ มอบฝ่ายเลขาฯ 

ด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะท างานพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืน ๆ  
        - ไม่มี - 
 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 

 
 
 
 
 

     (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี)         (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             ผู้ช่วยเลขานุการ                             เลขานุการ 
                   ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                    
        

 
 

                (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
                    ประธานคณะท างานฯ 



๑๖ 
 

                    
    
 

 
 
 
 
 
 

 


